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تعتبر رسوم النقل مستحقة بالكامل بمجرد التوقيع علي هذا العقد، في حالة استمرار  •
 التسجيل وتسدد حسب الكشف المالي

 رسم التسجيل جزء من رسوم النقل  •
دفعة كاملة عند التسجيل أو علي ثالثة دفعات     كالتالي:يتم دفع رسوم خدمة النقل  •

بإتباع الطريقة نفسها التي تحصل  وتحصل كل دفعة خالل شهر قبل بداية الفصل الدراسي
 بها الرسوم الدراسية

في حال تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي، تحسب رسوم  •
%) في حال التسجيل في الفصل 50%) من الرسوم الكلية، ويحسب (70سبة (النقل بن

 الدراسي الثالث
 ال يستفيد الطالب من خدمات النقل إال بعد تسديد رسوم القسط األول من رسوم النقل •
 يحق للمدرسة حرمان الطالب من خدمة النقل لحين تسوية رسوم النقل •
 راريغرم الطالب ما يلحقة بوسيلة النقل من أض •
 يمكن استرجاع رسوم النقل باتباع الطريقة نفسها التي تسترجع فيها الرسوم المدرسية •
 ال تسترد رسوم النقل في حال فصل الطالب من الحافلة فصالً سلوكيًا •
 خدمة النقل لفترة دراسية واحدة غير متوفرة  •
 سبب كاني و تعليقها لفترة قصيرة ألأاالنسحاب من خدمة النقل بشكل مؤقت  جوزال ي •
في حالة عدم الحاجة للخدمة نهائيا يجب تقديم استمارة طلب الغاء خدمة المواصالت  •

 للشهر التالي إلغاؤهامن الشهر الجاري ليتم  25للمدرسة قبل 
من الشهر  25لغاء قبل ذا لم يتم تقديم طلب اإلإيتم احتساب الرسوم كاملة للشهر التالي  •

 دام خدمة المواصالتستخإالجاري حتي لو توقف الطالب عن 
خر ومن المحتمل عدم آن خدمة النقل قد تصبح من حق طالب إنسحاب ففي حال اإل •

 خري خالل العام الدراسي الجاريأمكانية توفيرها مرة إ
مواصالت جديدة في حالة تغيير المسكن يجب اخطار المدرسة وذلك بتقديم استمارة  •

 الي المدرسة  بالعنوان الجديد
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  :ئق الحافلة المدرسيةمسؤولية سا
 فحص الحافلة قبل القيادة لتجنب المخاطر •
  .الحذر والحرص على تجنب مخاطر الطريق والمفاجآت إلتزام •
  .فتح ذراع توقف في حال التوقف لنزول الطالب أو صعودهم من الحافلة •
مة الطالب عند الصعود أو النزول التشغيل وميض المخاطر في حالة وجود أي خطر يهدد س •

 من الحافلة
  بعد انتهاء الرحلة وقبل الذهاب إلى المواقف لبةالتاكد من خلو الحافلة من جميع الط •
ستقباله عند الالتاكد من تواجد ولي أمر كل طالب دون سن الحادية عشر أو من ينوب عنه  •

عادته إلى المدرسة بعد إلغ المدرسة في حال عدم تواجده وذلك البإنقطة الوصول و
  إلى وجهاتهم لبةالطتوصيل باقي 

  ستخدام الهاتف أثناء القيادةإكل والشرب والتدخين وألمتناع عن ااإل •
  الحفاظ على المظهر العام وارتداء الزي الرسمي المخصص أثناء تأديتهم لواجباتهم •
كلم / ساعة  80يتجاوز  القصى للسرعة المسموح به لكل شارع، على أألعدم تجاوز الحد ا •

 ألحوالفي جميع ا
  • :مسؤوليات مشرفات حافلة

مان وعدم ألفي مقاعدهم اثناء سير الحافلة واستخدام أحزمة ا لبةالتأكد من أن جميع الط •
 وسط في الصف الخلفيألالسماح للطالب بالجلوس في المقعد ا

 التأكد من خلو الحافلة من أي طالب بعد وصولها إلى نقطة النهاية •
ستقباله عند إلأو من ينوب عنه  دون سن الحادية عشرالتاكد من تواجد ولي أمر كل طالب  •

عادته إلى المدرسة بعد إلغ المدرسة في حال عدم تواجده وذلك البإنقطة الوصول و
  .إلى وجهاتهم لبةتوصيل باقي الط

  غ عن أي حوادث لمنسق النقل المدرسيالبإلا •
 ق أثناء الرحلةالطوارئ من أي عوائ جالتأكد من خلو مداخل، وممرات الحافلة ومخار •
 مساعدة الطالب عند عبور الشارع •
  .الحافلة في حالة الطوارئ الءالمساعدة في إخ •
  .على متن الحافلة لبةواستخدام الهاتف أثناء تواجد الط كل والشربألمتناع عن اإلا •
 المشاركة في توعية الطالب حول السالمة المرورية وكيفية استخدام الحافلة •
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• :ولي األمرمسؤوليات 

 عند نقطة الوصول الستقبال ابنائي الستالم الطالبأن يتواجد الشخص المحدد  •
في موقف الحافلة المحدد قبل وصولها بخمس دقائق من الوقت  يالتأكد من تواجد أبنائ •

 إلستعجالالمقرر وذلك لتجنب عواقب ا
 تزويد المدرسة بالبيانات الالزمة للتواصل معي وتحديثها كلما لزم •
 أبنائي للحافلة دفع تكاليف إصالح أي أضرار يتسبب فيها •
 :مة أثناء رحلة الحافلة المدرسية من حيثالتثقيف الطالب فيما يتعلق بالس •
  .المحافظة على نظافة الحافلة هو سلوك حضاري ينبغي لنا أن نشجع أبناءنا عليه •
 الذهاب فورًا إلى مقاعدهم المخصصة، وإعطاء الحقائب لمشرفة الحافلة لبةيجب على الط •
 في مقاعدهم وربط أحزمة األمان بإحكام حيثما وجدت الجلوس طوال الرحلة •
 الصعود والنزول من الحافلة يتم بعد توقفها تمامًا  •
  .من عدم التزاحم على باب الحافلة لتجنب أي مخاطر أو إصابات لبةيجب تحذير الط. •
مة الالممرات يضمن س الءالجلوس على المقاعد وإخ. المشاركة في توعية الطالب بأن •

  .الطوارئ أو التوقف المفاجئ االتوخاصة في حالطالب، 
 السائق أثناء القيادة.ج بالهدوء في الحافلة وعدم إزعا  لبةتزام الطإليجب .  •
 تعاد عن حافة الطريقإلبت في مجموعات كما يجب االطفال للحافأليجب أن يكون انتظار ا  •
أقل من كانوا إذا (من الحافلة في الوقت والمكان المحدد  ابنائيمسؤول عن استقبال  أنني •

   )سنة 11
من المدرسة في حال عودتهم مرة ثانية نظرًا لعدم وجود شخص  يم أبنائالستبا أن أقوم •

  ستقبالهم في المكان والوقت المخصصإل
ائق إبالغ إدارة المدرسة عن أي مخالفة تتعلق بنظافة الحافلة المدرسية أو سوء تصرف الس •

 أو المشرفة أو الطالب
 


