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British Ramses School 

 0202 – 0291 الدراسى للعام األتوبيس خدمة في االشتران شروط
 

 .الباهر والنجاح التوفٌك لهم متمنٌة الجدٌد الدراسً العام بمناسبة الطالب ألبنائها التهانً خالص المدرسة إدارة تمدم األمور أولٌاء السادة
 : كاآلتً 2222 - 2219 الدراسً للعام الخدمة فً االشتران باب وفتح المدرسً األتوبٌس بخدمة االشتران بشروط سٌادتكم علم نحٌط
 . 2219/ 8/  15 ألصاه ولموعد 2219/ 7/  1 من اعتبارا االشتران استمارة وملء الحجز بأسبمٌة األتوبٌس خدمة فً االشتران 1-
 :كاآلتي المدرسية الطالب نمل بخدمة مشتركا الطالب يعد2-

 جم(  12625ولٌمتها ) 2219/ 8/  18 وحتى 2219/ 7/  1 الموافك ٌوم من اعتبارا واحدة دفعة الممررة الرسوم تسدٌد بعد  - 

 .) اإلدارة تمرها التي للنسبة ووفما بذلن التعليمية اإلدارة سماح حال في النسبية للزيادة لابل المبلغ هذا بأن العلم )مع
 .الغٌا الطلب هذا ٌعتبر الفترة هذه خالل السداد عدم حالة فًو   -  

 .فمط إٌابا أو فمط ذهابا االشتران ٌجوز وال وإٌابا ذهابًا االشتران ٌكون 3- 
 .األمر ولً تدخل دون والتولٌت السٌر خط خالل من باالستمارة المدون العنوان على لاصرا االشتران ٌكون4- 

 إدارة تمدرها والتً المصوى الضرورة حالة فً إال الدراسً العام خالل العنوان بتغٌٌر ٌسمح وال فمط واحد سكن لعنوان االشتران ٌكون 5- 
 .اآلخر الخط فً أماكن وجود حالة وفً المدرسة

ٌتم سداد لٌمة الرسوم مرة  وبشرط توافر مكان فً األتوبٌس األخر ٌومٌا، الذهاب لعنوان مغاٌر عنوان إلى اإلٌاب ضرورة حال ف6ً- 
 ونصف.

 المطلوب العدد اكتمال لحٌن االنتظار بمائمة االشتران فً الراغبٌن الطلبة أسماء إدراج ٌتم معٌنة، لدورة األتوبٌس سعة اكتمال حالة ف7ً- 
 .آخر أتوبٌس لتسٌٌر

حالة بعض الظروف الخاصة والتى تمدرها إدارة المدرسة والتى تتطلب إشتران الطالب خالل العام الدراسى ومع وجود مكان شاغر  فى -8
تحصٌل نصف لٌمة  وٌتمتولٌت بالنصف الدراسى االول من العام ,  أي التمدم فً باالتوبٌس , فانه ٌتم تحصٌل لٌمة االشتران كاملة خالل

 أى تولٌت بالنصف الدراسى الثانى من العام .مدم فً الت االشتران خالل 
 .المدرسة رؤٌة وفك للطلبة األمان ٌحمك بما السائك أو األتوبٌس مشرفة تغٌٌر فً الحك المدرسة إلدارة ٌكون  -9

 مباشرة  االتوبٌسدلٌمتٌن فمط ثم ٌتحرن  هىالب والمدة المحددة النتظار الط وإٌابا ذهابا المدرسة ألتوبٌس المحددة بالمواعٌد الطلبة لتزمٌ -12
 .المحددة المواعٌد من أكثر الدورة بنهاٌة الطالب استالم أو ااالنتظار صباح بنمطة األتوبٌس بتولف مسموح غٌر -11 

 لبل ساعة  عن ٌمل ال كاف بولت صباحا األتوبٌس الطالب ركوب عدم حالة فً تلٌفونٌا المشرفة إبالغ عن مسؤوال األمر ولً ٌكون -12
 .األتوبٌس لصعود المحدد الموعد

 إٌضاح فٌه ٌتم له، المومً الرلم ذكر مع األمر، ولً من علٌه مولع كتابً بطلب إال باألتوبٌس العودة عن بالتخلف للطلبة مسموح غٌر -13
 ظهرا، 12 الساعة لبل بالمدرسة، الحركة مشرف مكتب إلى نفسه األمر ولً أو المسؤولة المشرفة خالل من ٌوجه أن على العودة، وسٌلة

 ..ظهًرا 12 الساعة بعد الممدمة الطلبات إلى ٌنظر لنو بأنه علمالعمل إذن خروج .
 الطالبة/بالطالب)  الخاص الكارنٌه حامل األمر ولً وٌكون. الثالث الصف من الطالبة( أصغر/الطالب) استالم عن المسؤول تحدٌد ٌتم -14

 .االشتران باستمارة ٌرفك األمر ولً من مولع كتابً إلرار بموجب)  نفسه
 .السائك مع ولٌس فمط األتوبٌس مشرفة مع ٌكون األمور أولٌاء السادة تعامل  -15
 العدد اكتمال لحٌن االتوبٌس داخل بالجلوس وااللتزام المدرسً االوتوبٌس داخل المعلنة النظام لواعد احترام الطالب جمٌع على ٌجب  -16
 .الخدمة من للفصل الطالب تعرض والَمدرسة المشرفة تعلٌمات مخالفة وعند  .السٌر أثناء أو الجراج مغادرة لبل
 دون ذلن سٌحول الطالب لبل من المدرسة ولٌم بأخلمٌات التزام وعدم اختراق أي أو التعالد لشروط مخالفات أٌة وجود حالة فً  -17

 : كاآلتً الخدمة تمدٌم استمرار
 بذلن الطالبة/الطالب على التنبٌه بعد األولى، للمرة كتابة األمر ولً إنذار ٌتم - 
 األتوبٌس خدمة من نهائٌا ٌكون األمر ألتضى وإن جزئٌة، لفترات الطالبة/الطالب حرمان المدرسة إلدارة ٌحك المخالفة تكرار حالة فً - 

 .الدراسً العام عن البالٌة المدة ٌوازي ما لٌمة برد المدرسة من التزام دون
 : اآلتي يرجى المدرسي االتوبيس بخدمة بااللتحاق الرغبة حال في
 عن أو البٌانات، واستكمال الحركة لمشرف وتمدٌمها للمدرسة وإحضارها المدرسة مولع من نسخة بطبع (اآلتية االستمارة ملء )ٌرجى  - 

 الحركة. لمشرف وتمدٌمها واستكمالها المدرسة من ورلٌة نسخة على الحصول طرٌك
 .العربٌة باللغة واضح بخط البٌانات جميع كتابة ٌرجى - 
 12 من االتصال ٌومٌا،ً   21275757159 المدرسة رلم علً الحركة بمشرف االتصال ٌرجى شكوي وجود حال فً أو لالستفسار *

 .ظهرا 12 إلى صباحا
 مدرستكم ,, فً وثمتكم المعهود تعاونكم على الشكر جزٌل ولكم
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 أتوبيس اشتران استمارة
  22    /   /  : التارٌخ

 إلرار: أوال

 .......................................... الطالبة/الطالب أمر ولً.........................................................  أنا ألر

 تعلٌمات علً اطلعت أننً: ....................................................... لومً رلم......................  بالصف

 خدمة وشروط

 اإلدارة تمرها األتوبيس، رسوم في زيادة نسبة أو فروق أية بدفع وأتعهد. تنفٌذها علً وموافك االتوبٌس فً االشتران

 إلغاء المدرسة حك من وأن. االشتران عند كاملة(  جم 92601 ) المعلنة الرسوم ليمة بدفع ليامي بعد التعليمية

 .وتعتبر هذه االستمارة ملغاه   0291/  1/  91كاملة حتى تاريخ  الخدمة رسوم تسديد عدم حال في االشتران

 -الطالبة :  /الطالب بيانات: ثانيا

 ........................ الدراسً: الصف:.........................................................الطالبة/للطالب الرباعً االسم

 ........................................:األم. ت:................................ األب.ت:........................... المنزل.ت

 ..................................:الجدة أو الجد.ت

 ...............:ها/بصفته:................................... برلم االتصال الرجاء الطوارئ حالة فً

 .................................................................................................................  :بالتفصٌل العنوان

....................................................................................................................................... 

  .................: صفته/ المرابة صلة... : .................الطفل مستلم........................) بعد المعاٌنة (:االنتظار مكان

   22   /  /   : التارٌخ: ........................................................... .... األتوبٌس ورلم السٌر خط

 األمر ولً تولٌع                                                       : سٌارات ال حركة مدٌر تولٌع

..................................................................................................................................... 

 

 0202 – 9102 البريطانية رمسيس بمدرسة الطالب نمل خدمة في اشتران طلب: ثالثا

 ........................... الدراسً بالصف: ........................................ للطالبة/الطالب اشتران لبول رجاء

 : األتوبٌس رلم                لدٌم            جدٌد          0202 – 0291 الدراسً للعام

 السٌارات حركة مدٌر تولٌع                                               22   /    /    :فً تحرٌرا


