
 

 

 

 

   الخطة العامة ألمن وسالمة الحافلة

General plan for bus safety and security 

 

 

   

 

INTRODUCTION 
A pupil's transportation vehicle is a 

motor vehicle designed and 

constructed to seat A fixed number of 

students in addition to the driver and 

the supervisor, used by a school to 

serve students transportation services 

according to the school policy. 

  

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة: 

بمقاعد   ومزوده  مصممة  الطالب  نقل  وسيلة 

باإلضافة إلى ،  لجلوس عدد محدد من الطلبة

قبل  ،  المشرف/ـةالسائق   من  وتستخدم 

المطلوبة  النقل  خدمات  لتوفير  المدرسة 

 اللوائح التي تتبعها المدرسة.للطالب بموجب 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Transportation School Policy    الطلبة لوائح المدرسة الخاصة بنقل 
 

  

1. STUDENTS SAFETY TO AND FROM 

SCHOOL: 
 . سالمة الطالب من وإلى المدرسة: 1 

 

PICK-UP & DROP-OFF 
 Pick-up times & stops are given to parents by the 

beginning of the Academic year. 

 Students should be at their school bus stop five (5) 

minutes prior to stop time.  

 If the student is not ready the bus will proceed to 

the next stop.  

 Students are supervised at pick-up and drop-off.  

 Unauthorized Students are not allowed to board the 

bus.. 

  

 الطالب  وإنزالتحميل 
  الطالب ومحطــات ــل  ــد تحمي بمواعي اومور  ــاا  أولي إعالم  يتم 

 في بداية العام اوكاديمي. وقوف الحافلة

  ينبغي أن يكون الطالب في محطة توقف حافلتهم المدرســية قبل

 ( خمس دقائق. 5ب ) حافلةوصول ال

 ــوف  إذا ـكان الـطاـلب  ير ـجامز وموجود في المـكان المـحدد ســ

 تنتقل الحافلة إلى المحطة التالية.

  .يتم اإلشراف على الطالب عند الصعود والنزول 

  ال يســمح لخشــخار  ير المصــرأ لهم أن يصــعدوا على متن

 الحافلة.

BUS STOP PROTOCOL 
 Students are expected to act in a safe and orderly 

manner at designated school bus stops. 

 Students should never approach the bus until it 

comes to a complete stop and the doors open. 

 Students should wait safely out of roadways. 

 بروتوكول توقف الحافلة  
   ــرف الطالب بطريقـة  منـة المتوقع أن يتصــ ومنظمـة في من 

  محطات الحافالت المدرسية المعينة.

  عدم االقتراب من الحافلة حتى تتوقف الحافلة بشكل كامل وتفتح

 اوبواب.

   الطريق الطالب في منطقــة  منــة بعيــدر عن  يجــب أن ينتظر 

 العام.

ROUTES & CHANGES 
 The bus driver is not authorized to make any 

adjustments or changes in his route.  

 Any changes from parent, guardian or school 

official should be addressed to transportation 

supervisor in school.  

 Students will not be permitted to leave the bus at 

any point other than their place unless they have a 

note signed by their parent, guardian and school 

official. 

 الطريق وتغيرات المسار  
  ــائق الـحافـلة  ير مخول إلجراا أية تـعديالت أو تغييرات في ســ

 طريقه. 

   ــرف أي تعديالت من أولياا اومور أو اإلدارر يرجى إعالم مشـ

 المدرسة بها.في  الحافالت

  ــمح للطالب بمـغادرر الـحافالت في أي نقـطة  ير المـكان ال يســ

إال   ـلـهم  و  ـبـطلــباـلـمحــدد  اوـمر  وـلي  ـمن  إدارر  ـمواـفقــة  ـموـقع 

 المدرسة.

LOST ITEMS 
 School Transportation Supervisor assumes no 

responsibility for lost items.  

 Every effort will be made to locate such items and 

return them to their rightful owner.  

 In the event of lost items, students have to check 

with school transportation supervisor. 

 لمفقودات ا 
  في المدرســة ال تتحمل أية مســةولية عن المواد   الحافلةمشــرفة

 المفقودر.

    ســوف يب ل كل جهد ممكن لتحديد م ه المفقودات وإعادتها إلى

 مالكيها.  

 يجب على الطالب إعالم المشــرف ، في حال خســارر المفقودات

 في المدرسة. الحافالتعلى 

 

 

 

 



 

 

2. BUS  RULES:  2 .:قوانيـــــــــــن الحافلة 
 

not to lost their  –All Students 

have to  -right in transportation

understand the following: 

 

 
 Be courteous and respectful and follow the 

drivers/attendant's directions. 

 Remain seated at all times. 

 Eating, drinking and chewing are not 

permitted. 

 Hazardous and oversized objects are not 

permitted. (Examples: skateboards, skis, 

snowboards, glass, matches, lighters, etc.). 

 Student should not use Emergency doors or 

windows. "only on emergency cases." 

 Keep hands and feet inside the bus. 

 Keep aisles and exits clear. 

 Keep noise level down. Profane language 

and/or gestures are prohibited. 

 Absolutely no vandalism. 

 Students should not throw any objects. 

 حتى ال يفقدوا حقهم في  -على جميع الطالب   

المواصالت   على    -استخدام  يكونوا  دراية  أن 

 بما يلي: 

 

 حافلةالته يب واالحترام وإتباع تعليمات السائق ومشرف ال . 

  .البقاا في المقاعد في جميع اووقات 

 .اوكل والشرب ومضغ اللبان  ير مسموأ به 

   .بها مسموأ  الخطرر  ير  أو  الكبيرر   )أمثلة: اوجسام 

 الزالجات , الزجاج ,الكبريت والوالعات، الخ(.

   أو النواف   استخدام  الطوارئ. ير مسموأ  في    أبواب  "اال 

 حاالت الطوارئ. 

 .إبقاا اليدين والقدمين داخل الحافلة 

  .إبقاا الممرات وأماكن الخروج واضحة 

   المحافظة على الهدوا داخل الحافلة وعدم استخدام اولفاظ أو

 الحركات  ير الالئقة.

   اإلطالق.على به أي تخريب  ير مسموأ 

  .على الطالب أن ال يق فوا أي أجسام داخل الحافلة أو خارجها 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ROLES AND 

RESPONSIBILITIES 
 األدوار والمسؤوليات 

 

1. SCHOOL BUS DRIVER’S ROLE: 1 .:دور سائق الحافلة 

The school bus driver is the person most directly 

involved in getting children safely to and from 

school each day. Because of this, school bus 

drivers must meet certain qualifications and 

training. 

 

 The school bus driver must perform a daily pre-

trip inspection of the school bus. 

 Operate the school bus safely in all kinds of 

weather, traffic, and road conditions. 

 Pick up children on time at designated stops; 

practice defensive driving. 

 Maintain a safe and positive atmosphere on the 

bus. 

 Discharge the students only at the appropriate 

bus stops.  

ائق ال رر بـسالمة الطالب  حافلةـس مو الـشخ  المعني مباـش

ــة يومـيا   ــائق  ، من وإلى الـمدرســ وـل ـلي يـجب أن يمـتائ ســ

بمجموعة من المةمالت والتدريبات والممارســـات   حافلةال

 ومنها:

 

  بعمل فح  يومي    حافلةيجب أن يقوم سائق ال

 . امن سالمته للتأكد  حافلةلل

   المدرسة بشكل  من في جميع   حافلةيجب أن يقود

وحاالت حركة المرور وأوضاع  ، الحاالت المناخية

 الطرق.

   يأخ  الطالب في الوقت المحدد ومن اوماكن

 وقائي.  ويمارس القيادر بشكل  من و، المخصصة لهم

  حافلةيحافظ على اومان والجو اإليجابي في ال . 

   المخصصة ل لي فقط.ينزل الطالب في اوماكن 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PARENTS / GUARDIANS ROLE: 2.  :دور أوليـــــــــــــــــاء األمور 
 

Parents have to take the following into 

consideration: 

 

 Have Their child ready to board the bus at the 

designated time to enable us to arrive to school 

on time. 

 If your child is not going to ride the bus on a 

particular day, please call the transportation 

supervisor. 

 Driver will not honk the bus horn to let you 

know He is at your house. Because neighbors 

who for one reason or another are disturbed by 

the honking of a bus horn. 

 When dropping off students we generally need 

to see a parent or authorized person to make 

sure the student gets in the house safely. If 

someone else, such as a grandparent, friend, 

neighbor, etc. is authorized to receive the child, 

this must be noted. 

 If a parent or other authorized person is not at 

home at the designated drop off time, the child 

will be returned to school.  

 Barring any unforeseen circumstances, students 

are generally picked up and dropped off at the 

same time every day.  

 If your child requires any equipment or adaptive 

devices (wheelchair, walker, etc.) they must be 

clean, mechanically functional, and present. 

 If you need to make any changes to any 

information provided on the Special Needs 

Transportation contact the school 

Transportation supervisor. 

 Our buses will not leave your child’s stop 

before the designated pick up or drop off time. 

 

 االعتبار: يجب أن يأخذ أولياء األمور التالية بعين 

 

 د المحـدد لتوقف ال ل الموـع اامم قـب ةأن يجهزوا أبـن افـل  ـح

 الوصول للمدرسة في موعده. حافلةحتى يتسنى لل

  في ذلي اليوم يـجب  حافـلةبال  الـطالب عدم التـحاق  حالة في

ــرف   ار عن ذـلي على ـماتف مشــ على ولي اومر اإلخـب

 .الحافالت 

 أن يصـــدر أي صـــوت  حافلة ير مســـموأ لســـائق ال

قد وصــــل البيت وذلي لعدم إئعاج   حافلةإلعالمكم أن ال

الجيران ال ين يتـضررون من ـسماع اوـصوات لـسبب أو  

 آلخر.

   ل ـــي د توصــ اـلب عـن د ولي  الـط د من تواـج ت ال ـب  إلى البـي

تالم الطالب وذلي للتأكد من   اومر أو ـشخ  مخول الـس

إذا كان المســتلم شــخ  ،  أن الطالب وصــل البيت بأمان

اا أو الجيران يجـب إعالم   ل الجـد أو اوصـــــدـق  خر مـث

 المدرسة ب لي.

  إذا لم يتواجد ولي اومر أو الشــخ  المخول في المنزل

 سوف يعاد الطفل إلى المدرسة.

 الطالب  ،  متوقعة أو االسـتثنائيةباسـتثناا الظروف  ير ال

ـسوف يتم أخ مم من البيت وإعادتهم إليه في نفس الوقت 

 يوميا .

  إذا كان الطالب بحاجة إلى أي مســـتلزمات خاصـــة مثل

،  ...( يجب أن تكون نظيفة ،  أدار للمشي،  )كرسي متحرك

 وتعمل بكفاار وجامزر.

   ات ديالت على المعلوـم ة إلجراا أي تـع اـج ة الـح اـل في ـح

ة بمواصــالت ذوي االحتياجات الخاصــة يرجى  الخاصــ

 التواصل مع مشرف المواصالت في المدرسة.

  ةال افـل دد  تلن    ـح ل الوـقت المـح ادر نقـطة توقف ابنكم قـب ـغ

 وذلي عند عملية التحميل أو اإلنزال.، اله

 

 

 

 



 

 

Arrival process / Departure process:  

 
 الوصول الى المدرسة والمغادرة منها 

Arrival process:  

 

 School  Bus Gate open at 4:30  AM By school 

security. 

 School security in bus area open the gate for 

arrival bus  at 6:00 AM in bus area 1 &2. 

 

 Emirates transportation supervisor will be 

available in the bus are from 5:30 AM in both 

areas. 

  

 Bus arrived at school and follow the paint line 

and stop at the current point for bus stop . 

 

 Bus supervisor will check the area around the 

bus and give sign for the driver to switch of the 

bus and open the door for students to come down. 

   

 Assistants will help the students to come down. 

 

 KG1-Gr4 will be gathering in safety area until 

all students come down from the bus. 

 

 School assistants will check all students in the 

bus already go down . 

 

 Drivers recheck the bus to be sure that all 

students are already down . 

 

 Drivers will put the sign EMPTY on the board. 

 

 Transportation supervises will be sure that the 

area is safe for the bus to park in its current 

parking . 

 

 Transportation supervisors from Emirates 

transport and school transportation supervisor will 

support each other to check all area when more 

than one bus arrived at the same time. 

  

 No bus will move during students coming down  

 The drivers follow the supervisor instructions 

for any bus move .  

 One of school workers will record the bus 

arrival times . 

 Assistants guide the students from Kg1-Gr4 to 

their classes  

  After all buses arrived the buses should be 

cleaned. 

 After all buses arrived the students bus gate will 

be locked by school security .   

 الوصول الى المدرسة 

   ا بواســطة  4:30بوابة الحافلة المدرســية تفتح في الســاعة صــباح 

 .أمن المدرسة

 من المدرســة في منطقة الباصــات يفتحون بوابة وصــول الحافلة  أ

 .2و  1صباحا في منطقة البار  6:00الساعة 

 ا في  مواصــالتن مشــرف المواصــالت في  ســيكو اإلمارات متاح 

ا من الساعة  ا في كال المنطقتين 5:30الحافلة اعتبار   .صباح 

 يتم الوقوف عند النقطة ال مبية  الحافلة إلى المدرســة    عند وصــول

ــتـخدام النقـطة الـتالـية وال ــا رر يتم اســ توقف وفي ـحال ـكاـنت  ير شــ

 ما.عند

   ســــيتحقق مشــــرف الحافلة من المنطقة المحيطة بالحافلة ويعطي

 .فتح الباب للطالب للنزوللإشارر للسائق 

  الطالب على النزول. مشرفو الحافالتسيساعد 

   يتجمع ــوف  جميع  في    Kg1-Gr4ســ ينزل  حتى  ــة  ــة  من منطق

 الطالب من الحافلة.

  بفح  جميع الطالب الموجودين  مشـــرفو الحافالتســـوف يقوم

 بالفعل. والتأكد من نزولهمفي الحافلة 

   يقوم السائقون بإعادر فح  الحافلة للتأكد من أن جميع الطالب قد

 بالفعل. نزلوا

   ــائقون عالـمة ــع الســ ــيضــ على  او الـحافـلة ـخالـية    EMPTYســ

 السبورر.

   المواصــالت من أن المنطقة  منة للحافلة للوقوف   مشــرفوســيتأكد

 موقفها الحالي.في 

  ــوف يدعم ــائقون س ــرف النقل واإلمارات   مواصــالتمن الس مش

ــول أكثر من  ــهم البعت للتحقق من جميع المـناطق عـند وصــ بعضــ

 .حافلة واحدر في نفس الوقت

 .لن تتحرك أي حافلة أثناا نزول الطالب 

 .يتبع السائقون تعليمات المشرف الخاصة بأي تحرك للحافلة 

 مدرسة بتسجيل أوقات وصول الحافلة.سيقوم أحد العاملين بال 

   المـساعدون يوجهون الطالب من الـصف اوول إلى الـصف الرابع

 إلى صفوفهم

 .بعد وصول جميع الحافالت ، يجب تنظيف الحافالت 

  بعد وصـول جميع الحافالت ، سـيتم إ الق بوابة حافالت الطالب

 من قبل أمن المدرسة.

 

 



 

 

Departure process:  

 

 Emirates transportation contact with us for 

school bus time to be sure all buses ready on time   

 30 minutes before all busses in their current 

parking and AC start working to keep the buses 

cool. 

 Emirates transportation supervisor sign and 

check in the bus check list as its ready for the trip. 

 School security and emirates transportation 

supervisor and duty teachers   are ready on bus 

area before students.  

  Assistants collect kg1 &2 and Gr1 and guide 

them to the buses.  

 Assistants start to check the students’ bus list 

attendance and inform the supervisors in case any 

students missing. 

 In case missing students school supervisor will 

contact head of section.  

 In case any late students the gate will not open 

until all buses leave and the students bus will wait 

for students’ safety. 

  Main bus gate will open after checking and 

confirm that bus area is safe. 

 Assistants are the one who responsible to 

communicate with school supervisor in any 

emergency case. 

 Emirates transportation will have the 

emergency replacement for any breakdown in case 

of any incident happen on their way. 

 

 

 :عملية المغادرة 

   واـصل معنا لمعرفة وقت الحافلة المدرـسية تاإلمارات تمواـصالت

 .للتأكد من أن جميع الحافالت جامزر في الوقت المحدد

  من نهاية الدوام المدرســــي ســــيتم تشــــغيل الحافلة  دقيقة  30قبل

 إلبقائها جامزه ومبرده.

   اإلمارات ويتحقق من  مواصــالتيوقع مشــرف المواصــالت في

 نها جامزر للرحلة.و أقائمة التحقق من الحافلة 

 درســـــة و ــرف  أمن الـم اوبون مشــ ــالت والمعلمون المـن المواصــ

 جامزون في منطقة الحافالت قبل الطالب.

 ــاعدون بجمع الروضــة االولى والثانية   طلبة الصــفوف يقوم المس

 وتوجيههم إلى الحافالت. والصف االول

   دأ ــرفو الـحافالتيـب ــور ـحافالت    مشــ ائـمة حضــ في التحقق من ـق

 غ المشرفين في حالة فقد أي طالب.الطالب وإبال

   ــة مع رئيس ــرف المدرس ــيتواصــل مش في حالة  ياب الطالب س

 القسم.

   أخر الطالب ، لن تفتح ة ـت اـل ةفي ـح ة دخول الطلـب ادر   بواـب حتى تـغ

  لحين حضــورر حفاظا  على جميع الحافالت وســتنتظر حافلة الطالب

 .تهسالم

 ــية للحافالت بعد التحقق ــيتم فتح البوابة الرئيســ والتأكد من أن    ســ

 منطقة الحافالت  منة.

  ــرفو الحافالت ــرف    مشـ ــل مع مشـ ــةولون عن التواصـ مم المسـ

 المدرسة في أي حالة طارئة.

  ســـيكون لدو مواصـــالت اإلمارات البديل الطارط وي عطل في

 في طريقهم. "ال سمح هللا" حال وقوع أي حادث

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Transportation Quality assurance Surveyاستبانه لقياس جودة المواصالت 

 

Dear Guardian Of  

Student:……………………………………………… 

In Grade: 

……………………………………….….….….….….….. 

From the administration of  

School and to make our transportation in a high safety and 

quality, kindly fill this survey and return it back with your 

child not after … / … / 20……  

 عزيزي ولي أمر

 ..................................................................... الطالب:

 .................................................. :صف في ال

وتأمين مواصالت  البهاعلى سالمة طالمدرسة  حرصا  من إدارر 

على أعلى جودر نرجو منكم تعبئة م ه االستبانة وإرجاعها مع  

 م 20ابنتكم في موعد أقصاه ... / ... / ......

 :........................................................................................................... (Bus for area)حافلة منطقة 

 موافق بشدة 

Strongly 

agree 

 غير موافق  

Not Agree 

 ( Item)البنـــــــــــــــــد 
 م

  

5 4 3 2 1 

 مزود بكراسي مناسبة ومريحة. حافلةال     

The Bus has a suitable and comfortable chair 
1 

 .البالتكييف مناسب لحالة الجو والفئة العمرية للط     

The Air condition is meet the weather and the students age 
2 

 مناسبة وتحجب أشعة الشمس.  حافلةال) ئجاج( ستائر      

The curtain is suitable and hide the sun rise 
3 

 في الوقت المحدد يوميا   حافلةيصل ال     

The bus is coming at the same time daily 
4 

 مناسبة ويتقيد السائق بالسرعة المحددر للطريق. حافلةسرعة ال     

The bus speed is suitable, and the driver is drive as in the 

limit of the road speed 
5 

 يتخ  السائق اوساليب اآلمنة عند التحميل واإلنزال.     

The Bus Driver take the safety into consideration while 

pick-up & drop-off students 
6 

 . البيتصرف السائق بطريقة لبقه ومسةولية مع الط     

The Driver is gentle with students. 
7 

   الببطريقة لبقة ومسةولية مع الط مشرفتصرف الي     

The Bus worker is quite with students. 
8 

 قبل المشرف المسةول.يلتزم السائق بخط السير المرسوم له من      

The Driver follows the rout that given from the supervisor. 
9 

 تتواصل إدارر المدرسة في حالة الطوارط مع ولي اومر.     

In Emergency cases the school communicate with parents. 
10 

 

 

 

 


