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 نظام سيارات المدرسة ١١ . ٤ . ٨

 

و)ن سيارات المدرسة تخدم الجميع فإنه . إلى المدرسةال�تي يستخدمنھا نقل الطالبات بسيارات المدرسة تقوم  .١
سة ف�بد من س� المدرسة بسياراتيسير نظام وحتى . ماعة قبل مصلحة الفرديتوجب علينا أن نراعي مصلحة الج

 .)مور مع المدرسةأولياء ا الطالبات وتعاون

 

 . سيارة المدرسةاإلى حين ركوبھ ا)مر يمن ولسئولة ة مالطالب .٢

 

 بالنزول من سيارة المدرسة إ@ في وجود  ا@بتدائيطالبات الحضانة والروضة والصفين ا)ول والثاني ل@ يسمح  .٣
كذلك في حالة . لى المدرسةتعود مرة أخرى إھا فإنفي حالة عدم وجود من يتسلم الطالبة . المسئول عن اصطحابھن

 .ًتأخره عن الموعد المحدد فإنھا تعود أيضا إلى المدرسة  ويجب أن يتم تسلمھا من ھناك

 

من تتأخر عن . اللتي يستخدمن سيارة المدرسة التواجد في الموعد المحدد لمغادرة السيارة للمدرسةعلى الطالبات  .٤
 . الحضور @ست�مھا من المدرسةمرولي ا)لن يتم انتظارھا وعلى موعد تحرك السيارة 

  

ومن تتأخر عن الموعد . ً@بد من تواجد الطالبة خمس دقائق قبل الموعد المقرر لحضور سيارة المدرسة صباحا .٥
 .فلن يتم انتظارھا

 

  الطلباتتقديميتم . في حالة وجود أماكن شاغرة لھن بالسيارةإ@ في سيارة المدرسة أخريات قبول طالبات @ يمكن  .٦
 . المدرسةسياراتدير دى مل

 

ًطالبات ال�تي يحدثن شغبا متكررا في السيارة تحرم ال .٧  السيارة المدرسية في مصروفاتقيمة لن ترد . من ركوبھاً
 .تلك الحالة

 

 .لسيارة المدرسة خ�ل الطريقالباب الخلفي غير مسموح بفتح  .٨

 

فر مكان في اتو وفي حالة إذن كتابي من ولي ا)مرإلى المنزل في حالة وجود للعودة  ا تغيير سيارتھة للطالبكنمي .٩
 وتقديمه لمدير سيارات المدرسة أو إرساله  تغيير الخط لمرة واحدةملء نموذج  لذلك يجب. خرىالسيارة ا)

  عنوان لىع  لليوم المطلوب فيه تغيير السيارةأقصاه الفسحة الثانيةموعد في  بالبريد ا@لكتروني
de.dsbkairo@bus. 

 

وفي حالة الرغبة في دعوة أكثر .  المدرسة للعودة معھا إلى المنزل طالبات معھا في سيارة٣يسمح للطالبة بدعوة  .١٠
 وتتم الموافقة فقط في حالة وجود . قبل الموعد المحدد بيوممدير سيارات المدرسة�بد من إخطار طالبات ف ٣من 

 . المطلوب ركوبھايارة المدرسة في سخاليةمكان أ

 

 .يسمح للطالبات باستخدام سيارة المدرسة في حالة عدم التسديد المنتظم لمصروفات استخدام السيارة@  .١١
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 ١٠%ستخدامھا في موعد أقصاه آخر سبتمبر مع خصم م ايمكن استرداد مصروفات سيارة المدرسة في حالة عد .١٢
@ يسمح باسترداد مصروفات سيارة المدرسة في حالة .  المدفوعة من القيمة٢٥%أو حتى آخر أكتوبر مع خصم 

 .مرور شھرين على السداد

 

 . أثناء الدورة أوفي جراج المدرسة تسري قواعد النظام المدرسي على سيارات المدرسة سواء .١٣

 

إلى مدير  اخطار بتغيير ا�قامة، مع تقديم نموذج على ا)قلبأسبوع تغيير محل اiقامة  يجب إخطار المدرسة قبل .١٤
 .سيارات المدرسة أو إرساله بالبريد ا@لكتروني

 

 de.dsbkairo@busكذلك إلى ستفسارات ا@وأالشكاوى ترسل  .١٥

 

ذكرة شراء ت)  مرات شھريا٥حتى ( في استخدام سيارة المدرسة بصفة عارضة نرغبيمكن للطالبات ال�تي ي .١٦
 في السيارة  بشرط وجود مكان خال وذلك حتى الفسحة الثانيةدير سيارات المدرسةركوب سيارة المدرسة من م

 . اليومي@ يتم تغييرمسار الدورة. المطلوب ركوبھا

 

مع تلك المسارات  تحدد المدرسة .دورات سيارات المدرسة مع بداية كل عام دراسيمسار جميع يتم إعادة تخطيط  .١٧
 . التي ستستخدمھا كل طالبةسيارةكما تحدد ال يدراسل عام كبداية 

 

اختصار بعض  المتزايد فإنه يمكن  المرورمازحًونظرا ل.  فترة انتقالية مبدئيةبعد مرور الدورة ار@ يتم تغيير مس .١٨
 .المسارات أو إعادة تخطيطھا

 

 .سيارة المدرسةأولياء ا)مور كوب التأمين فإنه @ يمكن رلدواعي  .١٩

 

بالمدرسة والمشتركات في الدورة الكاملة للسيارة يسمح لpخوات . ًتحديد مصروفات سيارة المدرسة سنويايتم  .٢٠
% ٥٠وا@بنة الثالثة على % ٢٥بنة الثانية على تحصل ا@. لمصروفات سيارة المدرسةتخفيض بالحصول على 

 .تخفيض لقيمة مصروفات استخدام سيارة المدرسة

 

١/٢/٢٠١٠ 

 


