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 فيال/  شقة طابق بناية الشارع المنطقة االمارة

      

 . من أصل الرسوم المطلوبة المبلغ ( درهم للحجز و يخصم1000مبلغ ) دفعال يعتبر الطالب مسجل بالحافلة ما لم يتم  •

                              .     )جديد أو تجديد( بل يجب تسليمه لإلدارة لتثبيت الحجز لمدرسةال يجوز اإلحتفاظ  بالطلب لديكم بعد تسجيل الطالب با •

 . درهم عن كل طالب 500عند الغاء االشتراك بعد التسجيل سيخصم مبلغ طبقا لنظام المدرسة وبحد ادني  •
                                                                    من فضلك تفصيليا أرسم خريطة الوصول للسكن                                                                     
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  النقل بالحافلة المدرسيةعقد 

 2020/  2019للعام الدراسي 

 

 قد تم االتفاق بين كل من: 20    /      /       الموافق/             / إنه في يوم 

 دبي –مدرسة الراشد الصالح الخاصة   الطرف االول :

 السيد /                                               الطرف الثاني :
 على ما يلي :    

 المؤديةترتيب خط سير الحافلة وتوقيتها ونقطة وقوفها يتم بحسب تقديرنا لمواقع المنازل وحركة السير واالزدحام والطرق  (1)

 ضبط توقيت وال يمكنأقرب للمدرسة اومثل دورة العام السابق  سكنه أو من أوال َجلوليس بحسب من س للمنازل والخروج منها           

 موعدها علما من ( دقائق5) انتظار الحافلة قبل على األهل ويجب ( يوما تقريباٌ على الدوام المدرسي25الحافلة تماماٌ قبل مضي )           

 للقانون يمنع السائق وطبقا ضمنها ولن تعود الحافلة اليكممن الممكن وصوله  وخالل العام  ( دقائق هي من حق السائق5إن ال )ب   

 . وصولالعليكم أو استخدام الرسائل القصيرة إلعالمكم بقرب  من استخدام الهاتف أثناء القيادة للرد   

 االمر عدم وجود وليالحافلة تماما وفي حالة ابنائهم من عند باب  تسلم وتسليمعلى أولياء أمور طالب الروضة والمراحل الدنيا      (2)

 وفي حال عدم التقيد بذلك في المرة الثانية  بالحافلة وعليكم استالمه من المدرسة وتوقيع تعهد بعدم التكراريتم إعادة الطالب            

 م بالحافلة .كإلغاء اشتراك سيتم           

 الحافلة تتوقفوفي حال الباب كان مغلقا فلن  كإشارة بأن الطالب سيحضرمبكرا قبل وصول الحافلة  هافتح باب عليهم في فيال نونالقاط     (3)

 . لما يسببه ذلك من ازعاج للغير موراالز أستخدام يمنع قرع الجرس اوو           

  الدراسي مواعيد في اي وقت من العامالسير والأو تبديل مكان جلوسه أو تغيير خط  يحق للمدرسة نقل الطالب من حافلة إلى أخرى      (4)

 . في حال تتطلب المصلحة العامة ذلك و بدون موافقة مسبقة منكم      

 يتحمل ولي االمر المسؤولية التامة بما فيها المسؤولية المادية الناتجة عن تبديل عنوان السكن غير المتفق عليه عند تاريخ التسجيل       (5)

 - الحافلة : في حالة الغاء اشتراك       (6)

 .درهم  500* قبل العام الدراسي واستخدام الحافلة يخصم علي كل طالب مبلغ          

 % من قيمة االشتراك .50وخالل الفصل االول تخصم * بعد بداية العام الدراسي          

 * بعد بداية الفصل الثاني تخصم المصاريف كاملة .         

 وفي حالة ضبط ( والهاتف بدون كاميرا و بلوتوث لإلسخدام داخل الحافلة فقط .ipodالموسيقى الخفيفة )يسمح بإحضار اجهزة       (7) 

 . جهاز مخالف بحوزة الطالب يصادر ويعاد له بنهاية العام الدراسي            

 الذهبية. ويمنع إحضار اإلكسسوارات و القطع  داخل الحافلة  ويسمح بالماء فقط ايمنع استعمال اللبان واألكل والمرطبات بأنواعه      (8) 

 . االمدرسة غير مسؤولة عن فقدانهعلما بان واألشياء الثمينة             

 . وليس مع السائق أو المشرفة إدارة المدرسة فقطوالمواصالت بجميع الشكاوى تناقش مع مسؤول النقل       ( 9) 

 إنذار سابق فورا ودونبالحافلة طالب أي  إيقاف أو إلغاء تسجيلسيتم بحسب رأي وقرار مديرة المدرسة و لحين زوال السبب       ( 10) 

 قام بركوب  سواء كانت قبل التسجيل أو بعده أو وجود مستحقات مالية أو سابقة عليه في حال تبين وجود شكاوي أو مالحظات            

  . األدارة مسبقة من بدون موافقة متعمدا ظهرا غاب عنها حافلة غير حافلته أو            

 إحضار الطالب الى نقطة عليه عبور أي من الشوارع الصغيرة أو الرئيسية و في الطالب مساعدة مسؤوليةولي االمر  تقع على    ( 11) 

 نهائيا الحافلة مغادرةالمشرفة أو السائق  ويمنع علىهو مسئولية ولي االمر فقط . وعدا ذلك  الحافلة المتفق عليها مسبقا لقاء             

 . لتقديم هذه المساعدة             

 . لمداومةإعادة ابالغنا بموعد ا ولي االمر و على يومين متتالينالحافلة  للسائق التوقف عن خدمتكم في حال غياب الطالب عنيحق     ( 12) 

 علي أولياء االمور االلتزام بالمواعيد المحددة للتجديد السنوي للنقل المدرسي .    ( 13) 

 في حال:م ــة والتعليــادرة من وزارة التربيــة الصــة السلوكيــالالئحه ــالب مباشرة ودون إنذار ويطبق عليـحرم الطي

 أو القيام بالتصوير لمن بداخل الحافلة. أي كالم غير الئق أو التهديد والوعيد بالكالم أو باالشارة توجيهب وقيامه صعود ولي األمر للحافلة    ( 1) 

   ريةتعبي األلفاظ النابية أو حركات واستخدامتسبب الطالب يإثارة المشاكل والمشاركة بالمشاغبات واإلساءات بأنواعها كالمشاجرات     ( 2) 

 أو التحرش الجسدي بأنواعه. مسيئة           

 . والمناقشة بهاأأو التحدث  التطاول على الغير في األمور الدينية والسياسية والعرقية     (3) 

 .للخطر  سالمة الطلبة وتعريض –وماشابه  الليزرية –الكهربائية  - ألدوات الحادةا-السوائل ي منأإحضار     ( 4) 

 .ةاذا غادر الحافله قبل وصوله الى المكان المخصص له دون الموافقه مسبقه من االدار     (5) 

 .  يلزم للتصوير داخل الحافلة لغرض ضبط اإللتزام والسلوك من أن تكلف المدرسة منأوافق أنا ولي األمر والمانع لدي     *       

 ان تعبئة الطلب والدفع هو بمثابة الموافقة وااللتزام بما جاء اعاله حتي لو لم يتم التوقيع علي الطلب .    *       
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