
 
 

Transportation   Behaviour   Contract    

 عقد   السلوك   في   المواصالت   المدرسیة 

Branch:               �    Mushrif               City   Centre    Khalidiyah        Al   Falah            Khalifa   City  
 

I,   ___________________________________,    parent   of   أنا   _________________________   ولي   أمر 

Student(s)   Name(s):     اسم   الطالب   /   أسماء   الطالب          السنة   الدراسیة 

1.   _____________________________________________________________   Year   _____________  

2.   _____________________________________________________________   Year   _____________  

3.   _____________________________________________________________   Year   _____________  

4.   _____________________________________________________________   Year   _____________  

agree   to   the   following   :    أوافق   على   ما   یلي: 
● I   will   keep   all   contact   information  

updated   with   the   Bus   Transportation  
Co-ordinator.  

 سوف   أقوم   بابقاء   جمیع   معلومات   االتصال   محدثة ●
  عند   منسق   المواصالت 

● That   one   of   the   listed   collectors   will  
be   at   the   bus   stop   to   collect   my   child  
at   the   end   of   the   day.  

 

 سوف   یقوم   أحد   األشخاص   الذین   تمت   تسمیتھم   في ●
 االستمارة   باستالم   الطالب   /   الطالبة   في   مكان   توقف 

 الحافلة   عند   انتھاء   الیوم   الدراس 

● If   no-one   is   at   the   bus   stop   to   collect  
my   child,   I   will   arrange   for   them   to   be  
collected   from   the   school   once   the  
route   has   been   completed.  

 في   حالة   عدم   تواجد   أي   شخص   الستالم   الطالب   / ●
 الطالبة   سوف   أقوم   بتحمل   مسؤولیة   استالم   الطالب   / 

 الطالبة   من   المدرسة   عند   رجول   الحافلة   المدرسیة. 

● I   will   ensure   my   child   understands  
safety   matters   related   to   waiting   for  
the   bus,   including   boarding   and  
disembarking   the   bus   and   remaining  
seated,   with   a   seatbelt   on   whilst   the  
bus   is   moving.   

 سوف   أقوم   بالتأكد   من   أن   الطفل   /   الطفلة   یفھم   أمور ●
 السالمة   المتعلقة   بانتظار   الحافلة،   ركوبھا   والنزول 

 منھا   والبقاء   في   المقعد   مع   وضع   حزام   األمان   خالل 
 تحرك   الحافلة. 
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● I   will   report   to   the   school   any   matters  
of   concern   that   I   may   have   related   to  
pupils   safety   and   staff   conduct.  

 سوف   أقوم   بابالغ   المدرسة   بأي   أمور   مھمة    تتعلق ●
 بسالمة   الطالب   وسلوك   سائقي   أو   مشرفي   الحافلة. 

● I   will   pay   any   costs   should   my   child  
cause   any   damage.  

 سوف   أقوم   بتحمل   تكالیف   اصالح   أو   استبدال   أي   شئ ●
 یقوم   ابني   /   ابنتي   باتالفھ 

● I   will   support   the   school   and   any  
actions   they   take   should   my   child   be  
found   to   be   breaking   bus   rules  

 سوف   أقوم   بدعم   المدرسة   بأي   اجراء   تتخذه   في   حالة ●
 تم   االخالل   بقواعد   الحافلة    من   قبل   ابني   /ا   بنتي. 

I   understand   that   the   transportation   service   is   not   a   right   and   if   my   child   behaves   badly   on  
the   bus   breaking   bus   rules,   they   may   receive   a   temporary   bus   ban.  

I   understand   if   my   child   repeatedly   behaves   badly   (3   times   in   a   year),   they   may   receive   a  
permanent   ban   from   the   bus.  

 أدرك   أنا   ولي   أمر   الطالب   أن   خدمة   المواصالت   المدرسیة   لیست   حق   من   حقوق   الطالب   وفي   حالة   قیام   ابني   /   ابنتي   بسلوك   مخالف   
  .لقواعد   الحافلة   سیكون   معرض   لحرمان   مؤقت   من   خدمة   المواصالت 

 أدرك   أنا   ولي   أمر   الطالب   أنھ   في   حالة   تكرر   السلوك   المخالف   (   ثالث   مرات   في   العام   الدراسي)   سیكون   ابني   /   ابنتي   معرض 
  .لحرمان   دائم   من   خدمة   المواصالت 

Signed   _______________________________________________   Date   ______________  
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