
 الترحيل الى مدرسة اللغة االنجليزية

 
توفير بصات الترحيل للقادمين  اثناء ُيصدر مكتب جمعية الكنديين الجدد التوجيهات التالية

.الجدد الى ومن المدرسة  

 

:يتم توفير الترحيل ل/ 1  

.كيلومترا او اكثر عن المدرسة) 2(الذين يسكنون على بعد الطالب   
.عاما) 55(عن ال الطالب الذين تزيد اعمارهم   

.اعوام) 4(مارهم عن ال عالطالب الذين لديهم اطفال تقل ا  
 

يجب عليك ان تكون  –الرجاء التعّرف على الزمن الذى يجب عليك اخذ البص فيه / 2
سوف لن ينتظرك السائق . جاهزا وتنتظر البص خارج منزلك فى المكان المحدد للبص

.اذا لم تكن موجودا  
 

.مرات المقررة اسبوعيا "5"مرات من ال " 4"كب البص يجب عليك ان تر/ 3  
الرقماذا ال تستطيع الذهاب الى المدرسة ، الرجاء االتصال بالمكتب الرئيسى على / اً   

.ص 8:00عند الساعة   722-9680   
. يمكنك االتصال بالمدرسة اثناء ساعات النهار لتوضيح سبب تغيبك عنها     

وايضا . ك لمقعدك فى البصانبالمكتب يمكن ان يؤدى الى فقداخفاقك فى االتصال / ب 
مرات فى الفترة الصباحية من كل اسبوع ربما ينتج عنه " 4"اخفاقك فى اخذ البص ل 

.ك فى البصدفقدانك لمقع  
استرداد (ت العودة الى البص ديجب عليك االتصال بالمكتب الرئيسى اذا ار/ ت

).المقعد  
 

وعودتك الى عن توصيلك الى مدرسة اللغة االنجليزية سائق البص مسئوول فقط / 4
.البيت بعد انتهاء اليوم الدراسى  



واذا كان البص الذى تاخذه يعمل رحلتين، نرجوا منك ان تستفسر عن اى من / 5
.ما لم يخطرك السائق، ابقى فى رحلتك االساسية. الرحلتين تاخذ  

 
اليوم الدراسى، نرجو ان تطلب من اذا ال ترغب فى العودة الى البيت بعد انتهاء / 6

حالت بعد راذا كان بامكاننا ان نجمع ال. احد زمالئك بالمدرسة ان يبلغ السائق بذلك
الظهيرة، سوف نفعل ذلك، لذا نطلب من كل الطالب االنتظار عند حوالى الساعة 

.ظ 2:00  
 

.اذا كان هناك حادثا متوقعا حدوثه، الرجاء ابالغ السائق بذلك/ 7  
 

و من المهم جدا ان تحتفظ باطفالك بالقرب منك . انت مسئوول عن سالمة اطفالك/ 8
.ان ال تدعم يلعبون فى ساحة السيارات اثناء دوران البصات  

 
عاما الجلوس فى المقاعد االمامية " 12"ممنوع لالطفال الذين تقل اعمارهم عن ال / 9

.للبص  
 

اخفاقك فى . احزمة االمان ربط جدامن المهم " اجبارية"احزمة االمان الزامية / 10
يجب على كل . دوالر 100ربط حزام االمان سوف ينتج عنه غرامة مالية تقدر ب 

سوف لن يتحرك . عاما ان يربطوا احزمتهم" 16"االطفال الذين تقل اعمارهم عن ال 
.طفال احزمتهمالسائق اذا لم يربط كل اال  

 
.سئلة عليه او عليها اثناء القيادةالرجاء عدم صرف انتباه السائق بطرح اال/ 11  

 
 

االكل او التدخين داخل السيارات ممنوع الشرب،  
 

___________________:التاريخ_________________    :الطالب  
 
 


