
 

 2020/2021سياسة وتنظيم خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي  

  2:45ولغاية  صباحاً    11:30الساعة صباحاً  حصراً من   Bبتوقيت المجموعة  2020/ 06/09يوم االحد  اعتباراً من في مدرستنا تبدأ خدمة النقل المدرسي  

 موضح بالجدول التالي :  كما هو  ظهراً  

 (   ذهاب وعودة )     الصفوف  (فقط  ) عودة الى المنزل الصفوف    اليوم والتاريخ  ت

 ------- الخامس الرابع الثالث   06/09/2020االحد       1

 الخامس الرابع الثالث  الثاني  2020/ 07/09االثنين     2

 الخامس الرابع الثالث الثاني   االول   2020/ 08/09الثالثاء    3

 الخامس الرابع الثالث الثاني االول   والثانيه  الروضه االولى   2020/ 09/09االربعاء    4

 والثانية الروضه االولى لغاية الخامس من  ------ 09/2020/ 10الخميس   5
 

 لي االمر في اليوم االول صباحاً واحضار جواز سفر الطالب  مالحظه *  حضور الطالب مع و

    على النحو التالي   زيع الطالب على الحافالت المدرسيةم تنظيم وتو سيت

 حسب الجدول اعاله . فقط     Bتم اعتماد دوام الحافالت المدرسية في المجموعة  -1

فقط  رقم  تعديل ال)  افلة حسب االرقام المثبته لدينا في حال حلكل خط سير من قبل مشرفة كل سيتم عمل مجموعة ) على تطبيق الواتس اب ( مبدئياً   -2

 0528472760مع االستاذ مروان  يرجى التواصل( 

 سابقاً . تقسيم المجموعات حسب  المناطق المثبته في طلب التسجيل  -3

 . لة للمجموعة للتنسيق لمعرفة الموقع بالضبط ضمن المنطقه المخصصه  يتم اضافة سائق الحاف -4

 . قسم المحاسبه لدينا  كشوفات حسب في المجموعات  يتم اضافة اولياء امور الطالب   -5

 .   يرجى مراجعة قسم الحسابات   يتم اضافة اي طالب الى المجموعة  لم  حال  في -6

 

   المدرسية حافالت لامة المتعلقة باالتعلميات الع 

 

 المدرسة في حال ظهور اعراض  مرضية  .  الىقياس درجة حرارة الطالب وعدم أرسالة يجب على ولي امر الطالب   -1

بركوب الحافلة لضمان   سيتم قياس درجة حرارة الطالب من قبل مشرفة الحافلة قبل الصعود ولن يتم السماح الي طالب درجة حرارته مرتفعة -2

 .   م ولي ااالمر بذلكوسيتم اعال  سالمة الطالب, 

 . حسب التوقيت الذي سيتم تحديدة من قبل المشرفه    وليس العكس   يجب على الطالب انتظار الحافلة المدرسية -3

 . يتوجب وجود الطالب في المكان المتفق عليه ولن يتم أنتظار الطالب اكثر من دقيقتين ) حسب تشريعات دائرة النقل (  -4

ً  يمنع االكل والشرب داخل الحافلة المدرسية -5  .  نهائيا

 يلتزم الطالب بالمكان المخصص له والمحدد من قبل مشرفة الحافلة .  -6

 خل الحافلة المدرسيه باسثناء طالب الروضة .  يلتزم جميع الطالب بارتداء الكمامه دا -7

 . لحافلة المدرسيه نهائياً يمنع صعود ولي االمر ل -8

ظهراً ) حسب تشريعات دائرة النقل  ( وفي حال  مرافقة ابنائهم الى الحافلة صباحاً وانتظارهم  عام    11يتوجب على أولياء امور االطالب دون   -9

 يتم اعادة الطالب الى المدرسة . صص سيتواجد ولي االمر في المكان المخلم 

ال تضمن المدرسة توفير خدمة النقل المدرسي للطالب في حال تغيير مكان السكن خالل الفصل الدراسي ) لذا يرجى التنسيق مع المدرسه   -10

 حول المناطقة المشمولة بالخدمة .  

 

 ولكم جزيل الشكر 



 

Policy and regulations of the school transport destruction for the academic year 2020-2021 

School transport service in our school starts from Sunday, group B time exclusively from 11:30 a.m to 2:45 p.m ,as 

shown in the table below. 

Classes (round-trip) 
Back and go 

Classes (back to home 
only) 

Day & date 

- Fifth-fourth-third Sunday 6-9-2020 

Fifth-fourth-third Second Monday 7-9-2020 

Fifth-fourth-third-
second 

First Tuesday 8-9-2020 

Fifth-fourth-third-
second-first 

KG1-KG2 Wednesday 9-9-2020 

Fifth-fourth-third-
second-first-KG1 –KG2 

----------------------- Thursday 10-9-2020 

Note: The students will attend with the guardian on the first day in the morning. 
  Kindly  bring the original  passport of the students .  

follows:Organize and distribute students on school buses as  

1-Class B school buses have been approved according to the above schedule. 
2-A group will be created via WhatsApp for each route by the supervisor of each bus according to the numbers we have 
installed, and in case (the number is modified) kindly, contact Mr. Marwan (0528472760). 
3-Divide the groups according to the areas previously installed in the registration application). 
4- The bus driver will be added to the group to coordinate to know the location within the designated area. 
5- Parents will be added to groups according to the statements of our accounting department. 
6-If any student is not added to the groups kindly refer to the Accounts Department. 

 
Instructions for school buses: 

1-Measuring the student’s temperature and not sending him/her if there is any symptoms appear on him/her. 
2-Students’ temperature will be measured by the bus supervisor before boarding the bus ,and no student will be 
allowed to ride the bus to ensure the safety of other students ,and the parents will be informed of that. 
3-The student must wait for the bus and not vice versa according to the timing specified by the supervisor. 
4-The student must wait at the specified area and it is not allowed to wait for students more than 2 minutes ,according 
to the instructions of Transport Department. 
5-Food and beverages are prohibited in the bus. 
6-The student is committed to his/her place and seat inside the bus by bus supervisor’s instructions. 
7-All students are required to wear a mask inside the bus, except  KG students. 
8-Parents are not allowed to board the bus. 
9-Parents of the students under 11 years old is required to accompany their children to the bus in the morning and wait 
for them at noon according to Transport Department instructions and in case that the parents are not in the designated 
place ,the student will be returned to the school. 
10-The school doesn’t guarantee the provision of school transportation service to the students, 
in case that the place of residence changes during the semester, so please coordinate with the school about the areas 

covered by the service. 

  


