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-أتعهـد بمـا يلـي :

 سنة في المواعيد المحددة من قبل  11أبنائي الذين تقل أعمارهم عن  الستقباليتواجد الشخص المحدد من قبلي عن نقطة الوصول  أن

المدرسة .

 . تزويد المدرسة بالبيانات الالزمة للتواصل معي وتحديثها كلما لزم 

  سنة من المدرسة في حال إعادتهم إليها بسبب عدم تواجد من يستقبلهم عند نقطة الوصول  11أبنائي الذين تقل أعمارهم عن  استالم

المحددة .

 . دفع تكاليف إصالح أي أضرار يتسبب فيها أبنائي للحافلة 

 لصعود والنزول منها وااللتزام بما يلي :توعية أبنائي بأهمية توخي السالمة أثناء الرحلة و خاصة عند انتظار الحافلة وا

.

.

.

.

.

.

التواجد في نقطة التجمع في الوقت المحدد أو قبلھ و لن تنتظر الحافلة أكثر من 30 ثانیة  .1
عدم مخالفة أنظمة السالمة أو تعریض حیاتھم أو حیاة اآلخرین للخطر داخل الحافلة    .2

عدم مغادرة الحافلة قبل الوصول للمدرسة أو نقطة الوصول المحددة    .3
الجلوس طوال فترة الرحلة في مقاعدھم وربط أحزمة األمان بإحكام حیثما وجدت    .4

عدم إساءة التصرف أو التسبب باإلزعاج أو المشاركة في أي مشاكل أو سلوكیات عدائیة    .5
6. إبالغ  إدارة المدرسة عن أي مخالفة تتعلق بنظافة الحافلة المدرسیة أو سوء تصرف السائق أو المرافقة أو الطالب 

7. المحافظة على ممتلكات الحافلة وعدم التسبب في إتالف أي منھـــا 
 8

:
كما أقر بأنھ بات معلوماً لدي بأنھ یحق للمدرسة منع خدمة النقل المدرسي عن إبني في الحاالت التالیة 

-

 إذا استمر في مخالفة أياً من أنظمة السالمة أو عّرض نفسه أو حياته أو حياة اآلخرين للخطر أثناء الرحلة . .1

في إساءة التصرف والتسبب في اإلزعاج أو المشاركة في أي تصرفات غير الئقة أو عدائية تجاه الطالب  استمرإذا  .2

اآلخرين بعد إنذاره خطياً ثالث مرات أثناء العام الدراسي الواحد .

حال امكانية ذلك ال في إمسؤولية عدم تقديم خدمة النقل للطالب المشغل تحمل تم تغيير موقع سكن الطالب لن يفي حال  مالحظة:

على ان يتم التنسيق بشكل مسبق مع مشرف النقل في المدرسة

الهــاتف : ..................................    توقيع ولي األمـر :   ..................................
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