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 لوائح وتعليمات وسائل النقل 
 

/  أولياء االمورة الساد  

 

لذا لى المدرسة إمن و حين يستقلونها أطفالكمن معلى سالمة وأتحافظ  من شأنها أنللباصات  قوانينو  ا قواعدشرعنضعنا ولقد و

 يعلم كل طفل المطلوب منه . اقشة وتعليم طفلك هذه القواعد حتىالمهم القيام بمن من

من والسالمة ذلك بشرط التزام الطالب بقواعد األلى منازلهم والطالب إ ية وسيلة مواصالت لنقلكيرلمدرسة العالمية االمتوفر ا

 له لن يسمحولية المسؤ قدرن على ويكلن الذي  الطالب وم من الطالب  أو على زمالئه يؤثر عليهم حتى ال داخل الباص 

منهم وسالمتهم.أالحفاظ على  أهالي الطالب عنام مأ لونوننا مسؤألالمدرسي  باصباستعمال ال  

.والا في المدرسة أ ةمن والسالمألافغايتنا أن   

وبناتكم. مكائبنأل في توصيل هذه الرسالة لنامساعدتكم لذلك نحتاج إلى   

 

عدم  تنجم عن قدالتي  بات العقو.و بالقوانين والتعليمات  االلتزام أهمية ألطفالكم واأن تؤكد من مسؤوليتكم ر:الساده أولياء االمو

نواع العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو غير ذلك من أ ، السبت يوم عقابأو  ثناء وقت الغذاءأ مثل : الحرمانااللتزام بها 

لى عقد اجتماع مع ولي األمر لمناقشة األخطاء المستمرة المتعمدة إدارة وستضطر اإل دائم(الحرمان ال أو مؤقتال حرمان)ال

 التمتع بخدمة الباصات بغض النظر عن عدد األخطاء. عدمالتي من شأنها الحرمان الفوري أو و

 
 التعليمات

 

من أماكنهم.التحرك  ماكن المخصصة للجلوس مع عدمفي األن يجلسواأالمدرسي يجب  بعد دخول الطالب الباص -1  

اص.وال يضعها في ممر الب هيجب على كل طالب االحتفاظ بحقيبته بجانب -2  

خر االتصال أخر وعلى الطالب المتطالب متأ أي ولن ينتظر الباصظهر ال بعد (2:55 )ة الساع لباصاتسوف تتحرك ا -3

 .طلب العون من المدرسة هفعلي (لطالب الصغيرا) أما لى المنزلإ لهيوصلت بوالديه 

لباص.و خروج الطالب قبل توقف اأ غير مسموح دخول -4  

.الباصأجزاء جسمه من نافذة  أحدإخراج  الطالب أو داخل أو خارج الباص شياءأغير مسموح رمي  -5  

خارجة عن نطاق األدب.لفاظ التصرفات المخلة باآلداب أو استخدام أبغير مسموح  -6  

لى إ ثم يعطيها ولي أمرهمن  ةموقع ةخطي ن يحضر مذكرةمخصص له يجب أخر غير آ باص لىقبل أن ينتقل الطالب إ -7

عند ركوب الباص. ظهارها للسائقإعلى هوية ا لمرور ومع الحصول مكتب النشاط   
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القيام بتنفيذ  ال يسمح بالسلوك الذي يشغل انتباه السائق ويجب .ولكن غير مسموح بصوت عال لباصداخل ا  مسموح الحديث -8

ير يغتعليمات من شأنها ت ةطاء أيعإكما اليحق لولي األمر التحدث مع السائق أو أي طالب داخل الباص أو  تعليمات السائق

ي حالة ر أي نظام داخل الباص وإلدارة المدرسة الحق في حرمان ولى األمر من أستخدام خدمة التوصيل فيمسار الباص أو تغي

. حدوث ذلك  

.الباص داخل باألشياء الموجودة بإلحاق الضررخرين وعدم القيام برجاء احترام اآل -9   

.باصمع عدم تناول الطعام أو الشراب داخل ال لباصاتا على نظافة يجب المحافظة -01  

.لحق بهضرار تة أيأعن  مسؤوالا سوف يخصص لكل طالب مقعد ويكون  – 11  

  :اشياء غير المسموح بهألا - 12

   .المواد الزجاجية   - أ

.علكةالنواع الطعام و الشراب و أ نوع من يأو تناول أ فتح -ب     

.قابلة للنفخال المطاطية أوء شيااأل كل  –ج   

.بغض النظر عن الحجم الحيةحيوانات ال كل -ء   

ات .القاذور -ه   

.وتوفير األمن للطالبالحجم التي التتناسب  كل األشياء والمعدات الضخمة أو كبيرة -و   

الحادة األخرى.لسكاكين والشفرات واألشياء مثل المسدسات وا لعبةالو الحقيقية أحادة سواء ال سلحةاأل كل -ز   

.مثل مضارب البسيبول او لوحات التزحلق ن الباصتؤثر على أم التي رياضيةالات معدالوأشياء ألا كل -ح   

.المدرسي لباصداخل ا مانلى عدم األشياء التي ال يمكن نقلها بسهولة وتؤدي إكل األ -ط   

داخل الباص. ح باستخدام الهاتف النقالمسموغير  – 13  

.ضرار التي تحدث داخل الباصاأل دفع عن الطالب مسؤوالا  أمر ولي سيكون – 41  

الرسوم  ولن يتمكن من استرجاع المدرسي التنقل بالباص من خدمة هالسلوك سيتم حرمان وءر في سالذي سيستمالطالب  – 15

 مرة أخرى.

 . منقل أخرى خاصة بهأثناء امتحانات المرحلة الثانوية يجب على الطلبة تدبير وسيلة   - 16

 .حتى ولو استخدم الباص لمرة واحدة خرىلباص اليمكن استرجاع الرسوم مرة أعند تسجيل الطالب في ا - 17 

 

من المدرسة فسيمنع الطالب من التنقل بالباص  ة)مالحظة :إذا حدث أي من األشياء غير المسموح بها أثناء الذهاب أو العود

 وعلى ولي األمر تدبير وسيله نقل بديلة (

 

 الطالب( ةوسالم ةاخل الباص كاميرات مراقبة لمتابعحظة :يودد د)مال
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 (وعودة ا  الرسوم السنوية  للباصات )ذهاب -

 

 ا  كويتي ا  دينار (380)                 

 
 

 حولي  كيفان غرب مشرف

 ةبرياالج النزهة الرميثية

 السالمية الشويخ الزهراء

 ميدان حولي الروضة الشهداء

 الشعب القادسية مالسال

 بنيد القار السرة حطين

 الكويت قرطبة خيطان

 الدسمة بيان المسيلة

 دسمان اليرموك جنوب مشرف

 شرق الخالدية الفروانية

 الدعية سلوى العديلية

 الشامية مشرف الفيحاء

 بنيد القار جنوب السرة المنصورية

              

 كويتيا   ا  دينار( 410)         
 
 

 نطاسفال الصباحية ندلسألا

 سينيطفال حمدفهد األ القرين

 جابرالعلى حمدياأل رناطةغ

 العقيلة الفردوس صليبخاتال

 أبو فطيرة الرحاب العدان

 الرقة الرابية صباح الناصر

 أبوحليفة رضيةاالع هدية

 المهبولة إشبيلية مبارك الكبير

 المنقف الرقعي أبو الحصانية
 

 

 
 ر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم ولي األما

 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           التوقيع

  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           التاريخ

  

 


