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 أولياء األمور الكرام

 

 طفلكم يزور مؤسسة: 

 مدرسة 

 روضة 

 روضة دعم نهاري 

 

 نقل اىل هناك و بعدها اىل البيت من جديد. خدمة بسيساق 

 و يجب عليكم مراعاة بعض األمور فيما يتعلق بهذا األمر: 

 

 الطوارئ؟ بطاقةما هي  (1)

ول ح مو عليها توجد معلومات هامة تخص طفلكمن خدمة النقل  الطوارئ بطاقةستحصلون عىل 

 الحساسيات و األدوية عىل سبيل المثال. 

 هام: 

 

ي ثالث يوم كحٍد أقىصيجب عليكم تعبئة بطاقة الطوارئ و تسليمها للسائق 
 
 . ف

 

ي الرحلة إن لم
 
 لموا بطاقة الطوارئ. تس   من الوارد أن ُيمنع طفلكم من المشاركة ف

 

 خدمة النقل طفلكم؟تلتقط  أين (2)

 . نقطة الوقوفرجعه: هذه هي تو اىل أين طفلكم  تلتقطخدمة النقل أين ستعلمكم 

 .  و ال تتغير
 نقطة الوقوف هذه تبقى

 

 يجب عليكم إحضار طفلكم لنقطة الوقوف هذه و إستالمه منها فيما بعد. 

 هام: 

  لباب البيت. ال ُيسمح للسائق توصيل طفلكم 

 الطفلكم   ال ُيسمح . ي كل حير 
 
 لذهاب إىل نقطة الوقوف وحدهم. يجب عليكم مرافقتهم ف

قادٌر عىل الذهاب إىل إذا كان ال يجب عليكم مرافقة طفلكم : إستثناءلذلك حالة وجد ت

 يجب تسجيل هذالكن نقطة الوقوف وحده. و 

   .ي بطاقة الطوارئ
 
 ف
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ي خدمة النقل إلحضار  (3)
ى
 طفلكم؟ و متى ترجعه؟متى تأت

كم  جعه بالظبط. سمتى ستحض  طفلكم و متى خدمة النقل ستخير  يى

. ممن ال
ً
ي المواعيد دائما

 
 هم أن تكونوا منضبطير  ف

 ؟  هل لديكم تأخير

ي حال ثالث دقائق كحد أقىصتنتظركم خدمة النقل لمدة س
 
. ال يمكن لطفلكم ركمتأخ ف

ي 
 
 . أكير من ذلكالرحلة إذا تأخرتم  المشاركة ف

 

  خدمة النقل؟ تهل تأخر 

 
ً
ي حالة اإلزدحام عىل سبيل المثال. السائق تأخر يأحيانا

 
 لبضعة دقائق ف

 دقيقة.   15سيتصل بكم إذا تأخر أكير من 

 

  رحالتترتيب ال (4)

 ب النقل تحض  األطفالخدمة 
ً
تيب معير  دائما تيب.  جوز ال ي و  يى  تغيير هذا اليى

 

 عنوان جديد (5)

 يفضل أن يتم ذلكإذا إنتقلتم إىل عنوان جديد يجب إخبار المؤسسة المدرسية بذلك عىل الفور و 

 مكم بهذه الخطوة. عال إبمجرد 

 

 إإلعتذار من خدمة النقل (6)

ي حالة عدم ذهاب طفلكم إىل المؤسسة المدرسية 
 
ي أو  إذا مرضيجب إخبار خدمة النقل ف

 
ك ف أشيى

 رحلة مدرسية عىل سبيل المثال. 

  جب إبالغ خدمة النقل عند وجوب  ها إلحضار الطفل من جديد. ي هام: 
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 مهام السائق (7)

 هذه هي مهام سائق خدمة النقل: 

  البيت بسالم و أمانإىل لمؤسسة المدرسية و بعدها إىل االسائق عليه أن يحض  طفلكم . 

 منها  عند الهبوطلسائق يساعد طفلكم عند ركوب الحافلة و ا . 

  ي حالة وصولالسائق ينتظر مع
 
  الحافلة طفلكم ف

ً
 مبكرا

o  عند المؤسسة المدرسية 

o عند نقطة الوقوف 

 السائق يناول طفلكم أدويته عند الطوارئ 

ي بطاقة الطوارئيُ  هام: 
 
ي حال تسجيل هذا ف

 
 سمح له بذلك فقط ف

 

 هل لديكم إشكاليات مع خدمة النقل أو السائق؟ (8)

 أو يتعامل السائق بغير الود. حينئٍذ يرجر التواصل 
ً
مة خدمع من الوارد أن تتأخر خدمة النقل دائما

  النقل
ا
 . أوال

ي حالة عدم إستطعاة اإلدارة 
 
 لمساعدتكم يرجر التواصل ب: ف

 المؤسسة المدرسية 

  هيئة التعليم قسم معونة اإلندماج و وسائل النقلأو 

 : ي
ون   jana.wien@bsb.hamburg.de العنوان االلكيى

 2668 – 63 428 (040)  هاتف: رقم ال

 

ء (9)  طقس سي

حلق عىل سبيل  من المحتمل أن تكونالطقس  إذا ساء الرحلة أخطر من المحتمل عند وجود ثلج ميى 

ي 
 
 إلغاء الرحلة.  ت إذا يتمحاال هذه الالمثال و تقرر خدمة النقل ف

ي اإلذاعة نصيحة: 
 
 عن أخبار حول خدمات النقل. إستمعوا إىل األخبار ف

ً
 فهنالك يعلنون أحيانا


