
AL ITTIHAD NATIONAL PRIVATE SCHOOL
مدرسـة االتحـاد الوطنیـة الخاصـة

Bus Rules and Guidelines

1. All buses will be equipped with seat belts. There will be a supervisor on each bus to ensure

that all students wear their seat belts and assist them in boarding and exiting the bus. Contact

numbers for bus supervisors will be provided at the beginning of the school year.

2. Parents will be informed of the exact pick up and drop off timings by the bus driver before the

start of the school year.

3. Please contact the bus supervisor if a student is going to be absent on any given day.

4. Students are expected to be present near their homes, or at the assembly point before the

assigned time. Understand that bus drivers cannot hold traffic or delay routes while waiting

for students.

5. If a parent was not present at the designated drop -off point (children under 11 years old) at

the said timing, then the students will be brought back to school. Parents will then be required

to collect the students from school.

6. For safety reasons, no student will be dropped anywhere other than their agreed drop off

point. Students cannot switch buses because they are going to their friend’s house.

7. If for some reason the student will not be taking the bus home on any given day, please

communicate with the School’s Transportation Officer or Section Administrator before noon.

8. Parents are expected to read and understand the bus guidelines as well as all transportation
rules. Discuss all transportation rules with their child(ren).

9. Students should remain seated while bus is moving. Seat belts must be worn at all times.

10. Remain quiet. Noise on the bus shall be kept to a minimum with students speaking in
reasonable conversation voices.

11. Students should keep all objects out of the aisle at all times
12. No offensive, profane or insulting language should be used.

13. Physical abuse and bullying are unacceptable.

14. Students are not allowed to use their iPads on the bus. iPads are the responsibility of the

student and it should remain in their bags at all times.

15. Food is not allowed on the bus however, water is allowed.

16. All garbage must be removed from the bus. The bus must be kept clean.

17. Damage or vandalism to the buses will result in repair costs being invoiced to parents and

consequences to students.
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18. Students are responsible for getting to the bus on time after school; buses will not wait or be

called back for students. Kindergarten & Primary students will be escorted by the bus

supervisors

19. Students are not allowed to switch buses without prior approval of the school transportation

officer

20. Non-bus students will not be allowed on the buses at any time.

21. The bus supervisor is in charge of students on the bus. The bus driver and the supervisor are

to be treated respectfully and their instructions must be followed.

22. While on the bus, students must represent the school with pride.

23. The INPS behavior code and its consequences will apply.

24. Students who violate bus rules may lose the privilege of the bus service.

25. Parents must fill the bus form, pay the bus service fees, as well as sign and acknowledge the

bus guidelines before allowing their son/daughter to use the bus service.

26. Parents of children already registered in the bus must re-register them for the following

academic year. Bus re-registration forms are usually sent with the school re-registration forms
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Bus Rules and Precautions During Covid 19

1. All students who are in Grade 1 and above are required to wear a mask.

2. Temperature checks must be carried out for each child before pickup from home and school.

3. Younger students must be accompanied by an adult guardian until seated on the bus. Their

temperature will be taken inside the bus close to the entrance and the student will need to disembark

if found to have an elevated body temperature.

4. In case a student has an elevated body temperature at the time of boarding the bus from school to

home, they will be asked to wait for a parent/legal guardian to pick them up by private means.

5. In case a student shows symptoms during the trip to school, they must be seated 2 m away from other

students and placed in isolation upon arrival at school. If symptoms occur during the trip back home,

the student must be seated 2 m away from other students and be dropped off first. The incident must

be reported to the COVID-19 Response Team for follow up. A student showing symptoms is required to

visit a doctor to be assessed and may only return to school upon fulfilling the requirements.

6. All school buses will be equipped with hand sanitizer at their entrance doors. Bus monitors should be

provided with sanitizing wipes and an appropriate waste bin.

7. Students must sanitize their hands when getting on the bus, and once before dismounting.

8. Each bus will have a bus supervisor to check students’ temperatures, dispense hand sanitizer, tend to

students who require assistance, and usher them when disembarking.

9. Students will be assigned seating, with the same seating assignments maintained daily.

10. Bus drivers and supervisors shall follow all health and safety standards, including having their

temperatures measured and screening for symptoms on a daily basis.

11. Schools shall collect daily bus passenger logs to enable contact tracing in case a student tests positive

for COVID-19.

12. Students under 12 years old and Vaccinated Students 12+ years old must show negative result of PCR

Covid 19 Test once monthly

13. Unvaccinated Students from 12 to Under 16 years old must show negative results of PCR Covid 19 Test

once weekly.
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قواعد وإرشادات الحافالت

المقاعدأحزمةبربطالطالبكافةقیاممنللتأكدحافلةكلفيمشرفةواألحزمة.ستتواجدبالمقاعدالحافالتكافةتجھیزسیتم.1
ومساعدتھم في الصعود للحافلة والخروج منھا.سیتم توفیر أرقام االتصال الخاصة بمشرفات الحافالت في بدایة العام الدراسي.

سیتم إبالغ أولیاء األمور عن المواعید المحددة لتوصیل واستالم الطلبة من قبل سائق الحافلة قبل بدایة العام الدراسي..2
یرجى االتصال بمشرفة الحافلة في حالة تغیب الطالب خالل أي یوم دراسي..3
مسارتأخیریمكنھمالالحافالتسائقيأّنتفھمالمحدد.یرجىالوقتقبلالتجمعنقاطفيأومنازلھمأمامالتواجدالطالبعلىیجب.4

الحافلة أو التأخر على بقیة الطالب بسبب انتظار طالب آخرین.
سیتمعندئٍذ،المذكور،التوقیتوفيالمحددةاالستالمنقطةفيعام)11سنتحت(الطلبةالطالبأمورأولیاءأحدیتواجدلمإذا.5

إعادة الطالب إلى المدرسة على أن یتحمل أولیاء األمور مسؤولیة إحضار أبنائھم من المدرسة.
تبدیلللطالبیجوزوإنزال.الاستالمكنقطةعلیھالمتفقالمكانغیرآخرمكانأيفيطالبأيإنزالیتملنأمنیة،ألسباب.6

الحافالت بسبب توجھھم إلى منزل أصدقائھم.
النقلمسؤولمعالتواصلیرجىمعین،یومأيوفياألسباب،منسببأليالمنزل،إلىالحافلةالطالباستقاللعدمحالفي.7

بالمدرسة أو إداري القسم قبل الظھر.
معالنقلقوانینكافةومناقشةالنقل،قواعدإلىباإلضافةالحافالتإرشاداتواستیعابعلىاالطالعاألمورأولیاءمنیتوقع.8

أبنائھم.
یتوجب على الطالب البقاء في مقاعدھم لدى تحرك الحافلة. یجب ربط أحزمة المقاعد في كافة األوقات..9

االلتزام بالھدوء داخل الحافلة والتحدث بصوت منخفض..10
یجب على الطالب عدم وضع حاجیاتھم في ممر الحافلة لتجنب عرقلة الحركة.11
یجب على الطالب عدم التحدث بلغة عدوانیة أو مسیئة أو مھینة..12
یعتبر االعتداء البدني والترھیب أمراً غیر مقبول..13
داخلبھواالحتفاظعلیھالمحافظةمسؤولیةالطالبیتحملالحافلة.داخلبھمالخاصةاآلیبادأجھزةاستخدامالطالبعلىُیحظر.14

الحقائب في كافة األوقات.
یحظر تـناول األطعمة في الحافلة ویسمح بشرب الماء فقط..15
یجب إزالة كافة النفایات من الحافلة كما یجب الحفاظ على نظافة الحافلة..16
ُیسفر إلحاق أي ضرر أو تخریب للحافالت عن تحمیل تكلفة التصلیح على حساب أولیاء األمور كما یتحمل الطالب النتائج المترتبة..17
تعاودولنتنتظرلنالحافالتأّنحیثالدراسي؛الیومانتھاءبعدالمحددالوقتفيالحافلةإلىالوصولمسؤولیةالطالبیتحمل.18

أدراجھا من أجل نقل الطالب. ستقوم مشرفات الحافالت بمرافقة طالب مرحلة ریاض األطفال وطالب المرحلة االبتدائیة.
لن ُیسمح للطالب بتبدیل الحافالت دون موافقة مسبقة من موظف النقل المدرسي..19
ُیحظر على الطالب غیر المسجلین في الحافلة استخدام الحافلة في أي ظرف..20
كماباالحترامیتسمبشكلعلیھاوالمشرفةالحافلةسائقمعالتعاملینبغيالحافلة.داخلالطالبمسؤولیةالحافلةمشرفةتتحمل.21

یتوجب االلتزام باتباع التعلیمات الصادرة من جانبھما.
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یجب على الطالب تمثیل المدرسة بصورة تتمیز بالفخر واالعتزاز  لدى تواجدھم داخل الحافلة..22
سیتم تطبیق سیاسة السلوك بمدرسة االتحاد الوطنیة الخاصة وما یترتب علیھا..23
قد یفقد الطالب غیر الملتزمین بقواعد الحافالت الحق في خدمة النقل بالحافلة..24
قبلالحافالتبإرشاداتواإلقرارالتوقیعإلىباإلضافةالحافلةرسومدفعمعالحافلةنموذجتعبئةاألمورأولیاءعلىیتوجب.25

السماح ألبنائھم باستخدام خدمة الحافلة.
التسجیلإعادةنماذجإرسالیتمماالمقبل.عادًةالدراسيللعامأبنائھمتسجیلإعادةبالحافلةالمسجلینالطالبأمورأولیاءعلىیجب.26

في الحافالت مع نماذج إعادة التسجیل في المدرسة.

19كوفیدفایروسضداتباعھاالواجباالحترازیةاإلجراءات

ینبغي على جمیع الطلبة من الصف األول فما فوق ارتداء الكمامات..1
یجب التأكد من قیاس درجة حرارة كل طالب قبل صعوده إلى الحافلة من المنزل ومن المدرسة..2
یجب أن یرافق الطلبة األصغر سنا أحد األشخاص البالغین حتى یتأكد من جلوس الطالب في مقعده. سیتم قیاس درجة حرارة الطالب.3

بمجرد صعوده إلى الحافلة وفي حال كان الطالب یعاني من ارتفاع في درجة الحرارة سیتم إنزالھ من الحافلة.
في حالة ارتفاع درجة حرارة الطالب في وقت ركوب الحافلة من المدرسة إلى المنزل، سیطلب منھ البقاء في المدرسة وانتظار حضور.4

ولي أمرة الستالمھ والعودة بوسیلة مواصالت خاصة.
عزلسیتمكمااآلخرینالطلبةمنمتر2مســــافةعلىإبقاؤهسیتمالمدرســـة،إلىالرحلةأثناءالطالبلدىأعراضأيظھورحالةفي.5

منمتر2مسـافةعلىإبقاؤهفسیتمالمنزل،إلىالرحلةأثناءاألعراضظھرتوإذاالمدرسـة،إلىالوصـولبمجردالمصــــابالطالب
الطلبة اآلخرین، وأخذ الطالب إلى بیتھ قبل الطلبة اآلخرین، ومن ثم إبالغ فریق االستجابة عن الحادثة للمتابعة. یجب على الطالب الذي

تظھر علیھ أعراض المرض، التوجھ إلى الطبیب لتقییم حالتھ، ویمكنھ العودة إلى المدرسة بعد أن یستوفي الشروط المطلوبة.
ستحتوي جمیع الحافالت المدرسیة على معقم للیدین عند المدخل. وسیتم تزوید مشرفي الحافالت بمنادیل تعقیم وصندوق نفایات مناسب.6

للحافلة.
على جمیع الطلبة تعقیم أیدیھم عند الصعود إلى الحافلة وعند النزول منھا..7
سیكون في كل حافلة مشرف واحد على األقل لقیاس حرارة الطلبة وتوجیھھم إلى تعقیم أیدیھم وتقدیم المساعدة لھم ومرافقتھم عند النزول.8
سیتم تحدید مقاعد مخصصة لكل طالب في الحافلة یجلس علیھ كل یوم..9

سیقوم سائقي الحافالت المدرسیة والمشرفین بااللتزام بجمیع إجراءات األمن والسالمة، والتي تشمل فحص درجة الحرارة بشكل یومي.10
والتأكد من عدم وجود أي أعراض للمرض.

ستقوم المدرسة باالحتفاظ بسجالت یومیة لركاب اًلحافالت للتمكن من تتبع حاالت المخالطة في حال كان فحص أحد الطلبة إیجابیا.11
.19لكوفید-

12ًعنأعمارھمتقلالذینالطلبةعلى.12 األنفمسحةالختبارسلبیةنتیجةإظھارفوقفما12أعمارھمتبلغممنالمطمعینوالطالبعاما
شھریاً.واحدةمرة19كوفیدلفایروس
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16ًتحتوإلى12منأعمارھمتبلغالذینمطمعینالغیرالطلبةعلى.13 19كوفیدلفایروساألنفمسحةالختبارسلبیةنتیجةإظھارعاما

مرة واحدة أسبوعیاً.
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