SCHOOL BUS SERVICE REQUEST FORM

PERSONAL INFORMATION
FAMILY NAME

GIVEN NAME

Student Name

Age

Year

Section

Starting
Date

Father’s Name
Mobile Number

E-mail

Mother’s Name
Mobile Number

E-mail

RESIDENTIAL ADDRESS
Door No./Villa No.

Street

Area

City

Other Approved
Nanny/Driver/Guardian

Contact # 1

Building Name
GPS LOCATION
Contact # 2

Contact #3

LANDMARK

Note:
Transportation fee is 5000 AED per academic year. (one way or two way service)
I hereby acknowledge that have read, understand and accept the rules for my child travelling by the School bus and
certify that I will abide by them.

Signature of Parent/Guardian

Terms and Conditions
Rules for Parents/Guardians
To support the school regarding the bus code of conduct
To complete documentation giving clear instructions on location of pick-up and drop points. It is not
allowed to have different pick-up and drop off other than the agreed points.
To inform the school, or Transportation Officer one week in advance in case of changing home
locations by filling up the form. Any verbal agreement or phone call is not honored.
To fill the form in case of cancellation of the bus service.
To ensure that the students, parents or guardians are in the agreed pick-up and drop-off point on time
of the assigned time. The bus will leave after the 3 minutes waiting time.
To ensure that all contact details are up to date and provide details and contact number of any
person authorized to collect children from the bus.
To ensure that an adult is ready to receive the child during drop-off, as the child will be brought back
to school if nobody is present.
Payment should be done upon registration. The bus fee is 5,000AED one way or two-way per
academic year. It is non- refundable once the service begun..

Name of Student:______________________________

Parents Signature:_____________________________
Date:

المواصالت المدرسية
األحكام والشروط
قواعد ألولياء األمور  /األوصياء

لدعم المدرسة فيما يتعلق بقواعد سلوك الحافلة :


اكمال الوثائق الطلوبة وإعطاء تعليمات واضحة حول الموقع ألخذ الطالب وإعادته .ال يسمح أن يكون
الموقع مختلف صباحاً عن فترة بعد الظهر( ألخذ الطالب وارجاعه) بخالف النقاط المتفق عليها .



إبالغ المدرسة أو مسؤولة الحافالت قبل أسبوع في حالة تغيير موقع المنزل عن طريق ملء النموذج
الخاص بذلك  ،ولن يتم اعتماد أي اتفاق شفوي أو مكالمة هاتفية .



في حالة إلغاء خدمة الحافالت يجب تعبئة النموذج الخاص بذلك.



التأكد من أن الطالب وأولياء األمور أو األوصياء متواجدون في الموقع المتفق عليه وفي الوقت المحدد .
سوف تغادر الحافلة بعد  3دقائق من وقت االنتظار في حال عدم تواجد الطالب .



التأكد من أن جميع أرقام التواصل مع األهل محدثة ،وتزويد المدرسة برقم االتصال بالشخص المفوض
باستقبال األطفال من الحافلة.



التأكد أن الشخص المفوض(البالﻎ) مستعد الستقبال الطفل حين عودته الى المنزل  ،حيﺚ سيتم ارجاع
الطفل إلى المدرسة إذا لم يكن هنالك أحدالستقباله.



يجب دفع رسوم الحافالت والبالغة  5000درهم للعام الدراسي.في اتجاه واحد أو في اتجاهين وذلك عند
التسجيل  ،وهي غير قابلة لالسترداد بمجرد بدء الخدمة .

اسم الطالب ------------------------------------------------ :

توقيع ولي االمر--------------------------------------------- :
التاريخ:

PARENTS UNDERTAKINGS

I, The undersigned, parent of
________________________________________________________Year_________,
hereby promise that my child will adhere to the school’s rules and policies, and that he/she
will not be involved in any unacceptable misconduct when travelling on the school
transport.
In any case of any unacceptable behavior, I am in agreement that I will collaborate and
cooperate with the school regarding my child’s attitude and follow up with his/her
progress.
I also commit that the bus pick up and drop off for my child is at _______________________________
as per the agreed timings. To inform the school in case of changes of the home address.
It is my responsibility that my child will be ready as per the pick- up time and it is my
obligation to drop him/her in the school if he/she is not ready and misses the bus.
It is my responsibility that an adult will receive him/her from the bus during drop- off, in
events, nobody receive him/her it is my responsibility to collect him/her from the school.

Parent Name:___________________________________________
Signature: _______________________________________________
Date:______________________________________________________

المواصالت المدرســية
تعهد أولياء األمور

أنا الموقع أدناه  ،ولي أمر الطالب--------------------------------------- :السنة ---------------------------
أتعهد بأن يلتزم طفلي بقواعد وسياسات المدرسة  ،وأنه  /أنها لن تشارك في أي سوء تصرف أو أي سلوك غير مقبول عند استخدام
الحافلة المدرسية.

المواصالت
في حال إن صدر أي سلوك غير مقبول من ابني/ابنتي  ،أتعهد أنني سوف أتعاون مع المدرسة فيما يتعلق بموقف طفلي ومتابعته.
أتعهد أي ً
ضا بأن الحافلة تأخذ ابني وتعيده من العنوان --------------------------------------------
حسب التوقيت المتفق عليه .وايضا إبالغ المدرسة في حال تغيير عنوان المنزل.
من مسؤوليتي أن يﮐون طفلي ﺟا ً
ھزا في الوقت المحدد للحافلة  ،وأن ألتزم بإيصاله الى المدرسة اذا لم يكن ﺟاھزا ولم يركب الحافلة
المدرسية في الوقت المحدد .
من مسؤوليتي أن يكون ھنالك شخص بالغ الستقبال ابني واستالمه من الحافلة في وقت عودته من المدرسة وفي حال عدم تواﺟد
شخص بالغ الستقباله فإن من واﺟبي ومسؤوليتي أن استلمه بنفسي من المدرسة .
اسم ولي األمر--------------------------------------- :
التوقيع ---------------------------------------------- :
التاريخ

