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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

 

     أن الحافلة المدرسية التي  تنقل التلميذ هي حافلة  

        مصممة لتستوعب عدًدا ثابتًا من الطالب باإلضافة إلى

      السائق والمشرف ، وتستخدمها المدرسة لخدمة نقل الطالب 

                                  وفًقا لسياسة المدرسة.  

 
 

 



 

School Transportation Policy 
 

 لبة طل ا  ل قن ب   ةص اخل ا  ةسدر ملا ئح الو
 

1. STUDENTS’ SAFETY; TO AND 

FROM SCHOOL: 

 
 ة:درسملا  ىلإو من  البطلا ةم الس  1.

PICK-UP & DROP-OFF 
 Pick-up timing & stops are provided to parents 

at the beginning of the academic year. 

 Students are to be at their school bus stop five (5) 

minutes prior to the scheduled time. 

 If the student is not present at the stipulated 

time, the bus will proceed to the next stop 

 Student pick-up and drop-off are done under 

supervision. 

 No unauthorized students will be allowed to board 

the bus. 

 ة المدرسيمن الحافة النزول و صعودلا 

 

المدرسية ألولياء   وانصراف الحافالتتوقيت حضور وفير تيتم  •

                                               لدراسي.ية العام األمور في بدا
(  5يجب أن يكون الطالب في محطة حافلته المدرسية قبل خمس ) •

 دقائق من الوقت المحدد.
 

الوقت المحدد ، ستنتقل الحافلة إلى إذا لم يكن الطالب حاضًرا في  •
 المحطة التالية 

  
 الطالب وإنزالهم تحت اشراف مشرفين الحافالت.  صعوديتم  •

 
 لن يُسمح ألي طالب غير مصرح لهم بالصعود إلى الحافلة. •

 

BUS STOP PROTOCOL 
 Students are expected to arrive punctually at 

designated bus stops. 

 Students should wait safely at the side of the road. 

 Students should not approach the bus until it comes 

to a complete stop and the doors open. 
 

  ل توقف الحافلة بروتوكو 

 الموعد في  الطالب  يصل أن المتوقع من 

 .المخصصة الحافالت محطات في  المحدد 

 

 جانب على  بأمان االنتظار الطالب على يجب
 .الطريق 

 

 الحافلة من االقتراب عدم الطالب على يجب
 .األبواب  وتفتح كاملة تتوقف  حتى

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

adjustments or changes to the route. 

 Any changes from parent, guardian or school 

officials are to be communicated to the 

school’s Transportation Supervisor. 

 In the interest of safety, students will not be 

permitted to leave the bus at any stop other than 

their designated destination, unless they have a 

note signed by their parents, guardian, and school 
official. 

 لمسار: ا   تا ر تغيو  قري طال 

سائق الحافلة غير مصرح له بإجراء أي 

 تعديالت أو تغييرات على المسار. 

 

يجب إبالغ مشرف النقل بالمدرسة بأي 

تغييرات من ولي األمر أو الوصي أو  

 مسؤولي المدرسة. 

 

حرًصا على السالمة، لن يُسمح للطالب  

بمغادرة الحافلة في أي محطة بخالف 

وجهتهم المحددة، ما لم يكن لديهم مذكرة  

موقعة من أولياء أمورهم وولي أمرهم 

 ومسؤول المدرسة.

LOST ITEMS 
 In the event of lost items, students must 

inform the School Transportation Supervisor. 
 The School Transportation Supervisor will 

not assume responsibility for lost items. 

 However, efforts will be made to locate such items 

and return them to their rightful owner. 

 المفقودات  
ي حالة فقدان أي من محتويات   ��

الطالب، يجب عىل الطالب إبالغ  /أغراض ف 
ف النقل بالمدرسة.                                                                         مشر

  

ف النقل المدرسي المسؤولية عن األغراض المفقودة.            لن يتحمل مشر

  

مالكها  ومع ذلك، سيتم بذل الجهود لتحديد موقع هذه األغراض وإعادتها إىل

. 



 

ROLES AND 

RESPONSIBILITIES 
 والمسؤوليات ألدوار  ا

 

1. THE SCHOOL BUS DRIVER’S 
ROLE: 

 :ةل حاف لا ق ائس رود 1.

 

As the school bus driver is responsible for 

children's safe travel to and from school only 

qualified and trained people will be chosen for 

this responsibility. 

  

اآلمن لألطفال النتقال نظًرا ألن سائق الحافلة المدرسية هو المسؤول عن ا
من وإىل المدرسة، فلن يتم تخصيص هذه المسؤولية إال لألشخاص 

                                                                      .  المؤهلي   والمدربي  

 

 

                                                                   

 ومي قبل الرحلة للحافلة المدرسية. سيقوم السائق بإجراء تفتيش ي 

  

ي محطات محددة 
ي الوقت المحدد ف 

 سيتم اصطحاب األطفال ف 

  

ي جميع أنواع الطقس وحركة  
ام بممارسات القيادة اآلمنة ف  سيتم االلت  

 المرور وظروف الطريق. 

  

ي الحافلة.  
ي ف   سيتم الحرص عىل الحفاظ عىل جو آمن وإيجاب 

  

ي محطات الحافالت  إنزالهم ختيار الطالب و سيضمن السائق أنه يتم ا 
ف 

 المخصصة فقط. 

 

 

 The driver will conduct a daily pre- trip 

inspection of the school bus. 

 Children will be picked up on time at 

designated stops 

 

 driving practices will be adhered 

to in all kinds of weather, traffic, and road 

conditions. 

 

 Care will be taken to maintain a safe and 

positive atmosphere on the bus. 

 The driver will ensure that students are only 

picked and dropped at designated bus stops. 

 



 

 

2. PARENTS’ / GUARDIAN’S ROLE: .2  األمور   أوليـــــــــــــــــاء   دور: 

 
Parents are to ensure the following: 

 
 

  that your child is ready to board the bus at the 

designated time to enable punctual arrival at 

school 

 in case your child is not going to ride the 

bus on a particular day, the Transportation 

Supervisor must be called and informed 

 in the interest of student safety, a parent or 

authorized person is expected to be present 

during pick up and drop off. If anyone else, 

i.e., a grandparent, friend, neighbor, etc. is 

being authorized to receive the child, this is to 

be informed beforehand 

 if a parent or any authorized person is not 

home at the designated drop off time, the child 

will be brought back to school 

 barring unforeseen circumstances, the pick- up 

and drop off will remain the same every day 

 any equipment or adaptive devices (wheelchair, 

walker, etc.) provided for the use of the child 

are to be well maintained and in working 

condition 

 any change in the information regarding 

special needs transportation should be 

informed to the School Transportation 

Supervisor 

 the school bus will not leave the designated 

stop before the scheduled pick up or drop off 

time 

 
  نعيب  ةيلالتا المور النقاط ا ولياء أذ خ أ ي أن جبي

 :العتبارا

 
أن طفلك مستعد للصعود إلى الحافلة في  

الوقت المحدد لتمكين الوصول في الموعد  

 المحدد إلى المدرسة 

  
  أو عدم استخدام طفلك  غياب  في حالة  

في يوم معين، يجب االتصال بمشرف    الحافلة

 النقل وإبالغه بذلك 

  
حفاظًا على سالمة الطالب، من المتوقع أن  

يكون أحد الوالدين أو الشخص المرخص حاضًرا  

والتوصيل. إذا تم السماح ألي    صعودال أثناء  

شخص آخر، مثل الجد، أو األصدقاء، أو  

الجيران، وما إلى ذلك، باستقبال الطفل،  

 فيجب اإلبالغ بذلك مسبًقا. 

  
مخول إذا لم يكن أحد الوالدين أو أي شخص 

في المنزل في وقت التسليم المحدد، فسيتم 

 إعادة الطفل إلى المدرسة. 

  
باستثناء الظروف غير المتوقعة، سيظل  

 النقل والتوصيل كما هو كل يوم. 

  
 مساعدة مثل يجب صيانة أي معدات أو أجهزة  

)كرسي متحرك، مشاية، وما إلى ذلك( يتم  

ويجب ان تكون في   الستخدامها  لطفل لتوفيرها  

 حالة صالحة للعمل. 

  
يجب إبالغ أي تغيير في المعلومات المتعلقة  

بنقل ذوي االحتياجات الخاصة إلى مشرف  

 النقل بالمدرسة. 

  
لن تغادر الحافلة المدرسية المحطة  

النزول  المحددة قبل موعد الصعود أو 

 المحدد. 

 

 



 

 

Arrival and Departure Processes: 
 نهام ةر مغادلوا رسةد مل ا لىا الوصول

Arrival: 

 

 The School Security opens the School Bus 

Gate in the morning for the bus. 

 

 The gate in bus areas 1 & 2 is opened for 

arrival at 6:30 AM. 
 

 The Emirates Transportation Supervisor is 

available in the bus area from 6:30 AM in both 

areas. 
 

 The buses arrive at school, follow the paint line 

and stop at the disembarking area. 
 

 The Bus Supervisor checks the area around the 

bus and gives a sign for the driver to switch off the 

bus and open the door for students to get off the 

bus. 
 

 Assistants help the students get off the bus. 
 

 KG1-Gr3 students assemble in the safety area 

until all students get off the bus. 
 

 Assistants make a list of all students who have 

disembarked. 
 

 The driver rechecks the bus to ensure that 

no child is left behind. 
 

 The driver then places the ‘EMPTY’ signboard on 

the bus. 
 

 The Transportation Supervisor monitors the 

surrounding area to ensure safe parking of the bus in 

its assigned parking area. 
 

 Drivers from Emirates Transport and the School 

Transportation Supervisor support each other to 

conduct safety checks in the area when more than 

one bus arrives at the same time. 
 

 No bus moves till all students have stepped out of 

the bus. 
 

 The driver follows the Supervisor’s instructions 

for any bus ride. 

 

 All bus arrival timings are recorded by school. 

 

 

 ة رس دملا ىلا  وصول لا

موظفو االمن  ةطساوب حااب ص   حت فت  ةيسدر ملا ةلف اح ل ا ةباوب  ��

 .ةسدر ملاالمتواجدين ب

 نحو ت فيوسوف   تا ــ صلباا ةقطن م  يف متواجدين سوف يكونوا موظفو االمن   ��

 2.و  1 ةقطن م يف باحاص 06:30 ةعالسات من حافالال بات بوا

  يف  متواجدينالمارات اواصالت ممن  المواصالت وفرـ شم ونك ي ـس   ��

 .اح اب ص   6:30 ةعا س لن ا م را اتب عا ةلف ا ح ل ا

الحافالت إىل المدرسة، وتتبع خط الطالء وتوقف عند منطقة   تصل   ��
ول.   الت  

ف الحافلة بفحص المنطقة المحيطة بالحافلة ويعطي إشارة  يقوم مشر
ول من الحافلة.   للسائق إلغالق الحافلة وفتح الباب للطالب للت  

ول من الحافلة.  في   الطالب عىل الت    يساعد المشر

ل جميع الطالب من   KG1-Gr3يتجمع طالب  ي منطقة األمان حت  يت  
ف 

 الحافلة. 

 يعد المساعدون قائمة بجميع الطالب الذين نزلوا. 

  

 السائق فحص الحافلة للتأكد من عدم ترك أي طفل خلفه.  عد ي

  

 ثم يضع السائق الفتة "فارغة" عىل الحافلة. 

  

ي 
ف النقل المنطقة المحيطة لضمان وقوف الحافلة بأمان ف   يراقب مشر

 وقوف المخصصة لها. المنطقة 

  

ف النقل المدرسي بعضهم  يدعم السائقون من مواصالت اإلمارات ومشر
ي المنطقة عند وصول أكتر من 

البعض إلجراء فحوصات السالمة ف 
ي نفس الوقت. 

 حافلة ف 

  

 ال تتحرك الحافلة حت  يخرج جميع الطالب من الحافلة. 

  

ف ألي رحلة   بالحافلة. يتبع السائق تعليمات المشر

  

 يتم تسجيل جميع مواعيد وصول الحافالت من قبل المدرسة. 

  

يقوم المساعدون بإرشاد طالب مرحلة رياض األطفال األوىل وحت  
 الصف الرابع إىل فصولهم. 

 

 يتم تنظيف الحافالت بعد الوصول. 

  



 

 Assistants guide the students of KG1- Gr 4 to 

their classes. 

 

 Buses are cleaned after arrival. 

 

 The students’ bus gate is locked by school 

security after the arrival of all buses. 

تم إغالق بوابة حافالت الطالب من قبل أمن المدرسة بعد وصول 
 الحافالت. جميع 

 

 

 

Departure Process: 

 
 Emirates Transportation connects with the 

school to ensure that all buses are ready on time. 

 Air Conditioning is turned on 30 minutes 

prior to the trip to keep the buses cool.  

 The Emirates Transportation Supervisor 

verifies and signs the checklist to authorize the 

buses to begin the trip.  

 School Security, Emirates Transportation 

Supervisor and the duty teachers are ready at 

the bus area before the students. 

 Assistants assemble students of KG1 & 2 

and Gr1 and guide them to the buses. 

 Assistants check the students’ bus list and 

inform the Supervisors in case any students are 

missed. 

 In case of missing students, the School 

Supervisor contacts the Head of the Section. 

 If the student's bus is late, the gate is not 

opened until all buses leave and that bus waits and 

boards students safely.  

 The main bus gate opens only after 

ensuring the safety of the bus area. 

 Assistants communicate with the School 

Supervisor in case of an emergency. 

 Emirates Transportation organizes an 

emergency replacement for any breakdown that 

happens on the way. 

 
 :ةرداغم لا ة يلمع  ��

 ة ي ـ درس مال  ةفلحالا ت وق  ة رفعمل  ناع م  لـ صا و تت  اإلمارات مواصالت   ��

 . ددحمال  تالوق  يفجاهزة ت حافالل ا  يعمج أن   نم دكللتأ

 ة و لحافال  ليغــ ـتشـ تمي ــ ـسـ  ي ــ ـرسـد مال امدولا  ةيهان نم ة قيدق 30ل ب ق  ��

 برده. مو جاهزه   إبقائها

  قق حتال ةمئقا ن  مبتأكد  اإلمارات مواصالت   يف المواصالت فر ـ شـم  وقعي   ��

 ة. رحللل جاهزة  هان أ و ةفلحالا نم

  نومعل ملاو  الت  ــصوام ال  فر ــ ـمشـو ةــــرسدـ مالموظفو االمن في    ��

 ن وبوا ـ نمال

 . بال طال لب قالحافالت  ةقطن م يفجاهزون 

ة  ينالثاواألولى   ةــ ضلرو ا وف فــ صال ةبطل   معبج   ندوع ا ـ المسـ  ومقي  ��

 الحافالت   ى إل   هم ه ي وجت االول و فصلاو

بالتحقق من قائمة حافالت  يقوم المساعدون 

الطالب وإبالغ المشرفين في حالة فقد أي  

 طالب. 

  

في حال تأخر الطالب يتواصل المشرف مع رئيس  

 القسم داخل المدرسة. 

  

إذا تأخرت حافلة المدرسية، فلن تفتح  

البوابة حتى تغادر جميع الحافالت وتنتظر  

 تلك الحافلة ويصعد الطالب بأمان. 

  

الحافلة الرئيسية فقط بعد  تفتح بوابة  

 التأكد من سالمة منطقة الحافالت. 

  

يتواصل المساعدون مع مشرف المدرسة في  

 حالة الطوارئ. 

  

تنظم مواصالت اإلمارات بديال طارًئا ألي عطل  

 يحدث على الطريق 

 

 



 

 
 

 onitartospnTraSurvey  nceasursQuality A المواصالتة ودج  سايقل استبانه
 

 
 

Dear Student Guardian:………………………… 

Student Grade: 

……………………………………….….….….….….….. To 

support the school administration in ensuring the safety 

and high quality of our transportation service, kindly fill 

in this survey and return it through your child on or 

before…/…/20……  

 أمر   ولي  عزيزي

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

صف لا : .................................................. ي ف    

حرص ا  ً   من إدارة المدرسة عل ى س المة طالبها وتأمين المواصالت عل ى   

ابنكم /  عم  هاعرجاإ و االستبانةهذه  ة ئبع ت  كمنم رجوندرجة من الجودة   ىل عأ

... / ... / ...... صاهقأ دعوم يفابنتكم  20 م   

...........................................................................................................:)Bus for area (  ة لحاف   ةقمنط  

  بشدة   موافق 

Strongly 

Agree 

 موافق   غير 

Do not Agree  
 ) Item(    البنـــــــــــــــــد

 

 م

5 4 3 2 1 

        There is adequate and comfortable seating on the bus. 
 

                 الحافلة  يتوجد أماكن جلوس مالئمة ومريحة ف  

1 

     The air conditioner is adjusted as per the weather                             

conditions.                                                                        

يتم ضبط جهاز التكييف في الحافلة المدرسية  حسب الظروف  

                                                                .الجوية 

2 

     Window curtains protect the children from harsh sunlight.  

 ستائر النوافذ تحمي األطفال من أشعة الشمس القوية. 

 

3 

       The bus comes at the same time daily                                          
الحافلة في نفس الوقت يوميًا  تحضر  

 

4 

      

The driver drives carefully as per the speed limit 

حسب السرعة القصوى بحذريقود السائق   

5 

      
The driver ensures the safety of the students during pick-up 
and drop-off. 

 يضمن السائق سالمة الطالب أثناء النقل والتوصيل .   

 

6 

     The driver behaves gently with students. 

 يتصرف السائق بلطف مع الطالب 

 

7 

      

The driver follows the route provided by the Transport 

Supervisor. 

   المسار الذي يضعه مشرف النقلبالسائق  لتزم  ي

8 

      The school communicates with parents during emergencies 

تتواصل المدرسة مع أولياء األمور أثناء حاالت 

 الطوارئ

9 



 

➢ For forms relating to School Transport, refer the link below: 

 

https://www.alzuhourschool.com/en/transport 
 

https://www.alzuhourschool.com/en/transport

