
 

 المدرسي بذلك، وبعد أدائه لرسوم التسجيل ذات الصلة. النقل خريطة سمحت إذا النقل من )ة(التلميذ يستفيد 

 من طرف إدارة المؤسسة )نقطة التجمع المحددة المحطة في الحافلةبانتظار  )ة(التلميذ يلتزم، 

Point de ramassage  ،)إلى الحافلة بدخول يسمح ال حيث، مباشرة الرئيسي الشارع على والمطلة 

 .األزقة

 تحملي التأخر حالة في نهاية اليوم،صباحا ومغادرتها للمؤسسة  الحافلة مرور وقت باحترام )ة(التلميذ يلتزم  

 تنقل ابنه أو ابنته. مسؤولية األمر ولي

 في محطته ال يتجاوز دقيقة واحدة على أقصى تقدير. )ة(وقت انتظار الحافلة لكل تلميذ 

 إلى محطة ركوبه المعتادة. )ة(تلتزم الحافلة بإيصال التلميذ 

 تحت مسؤولية المؤسسة مباشرة بعد تواجده داخل الحافلة. )ة(يعتبر التلميذ 

 .بنود النظام الداخلي للمؤسسة سارية المفعول داخل الحافلة 

 منهابالحفاظ على الهدوء عند الصعود إلى الحافلة وداخلها وعند النزول  )ة(يلتزم التلميذ. 

 داخل الحافلةيسمح له بالوقوف والمشي  وال ،له المخصص بالمقعدبالجلوس  )ة(يلتزم التلميذ. 

 بالحفاظ على نظافة الحافلة ويمنع األكل داخلها. )ة(يلتزم التلميذ 

 اج رأسه إخر ،حفاظا على سالمته ،بإذن من السائق ويمنع عليه قة إالالمغلبعدم فتح النوافذ  )ة(يلتزم التلميذ 

 من النافذة.  يده أو

  داخل الحافلة عبر أجهزة الهواتف المحمولة أو أي جهاز آخر. مسموعيمنع تشغيل الموسيقى بصوت 

 السائقكل شيء يعثر عليه داخل الحافلة إلى  )ة(يسلم التلميذ . 

 تجنب كل الممارسات الغير األخالقية من أفعال أو ألفاظ داخل الحافلةيو ،السائقباحترام  )ة(يلتزم التلميذ.  

 .كل تجاوز من طرف السائق يتم اإلشعار به كتابيا لدى إدارة المؤسسة 

 ريطةالخ تسمح لم إذا المسؤولية اإلدارةعن أسبوع، وال تتحمل  تقل ال مدةب اإلخبار يجب السكن تغيير عند  

 .النقل محطة بتغيير

 .كل تأخر في األداء يزيد عن اليومين يعرض المستفيد للحرمان من خدمة النقل إلى حين سداد واجب النقل 

  تحتفظ المؤسسة لنفسها بحق تغيير رقم الحافلة أو تعديل خط سيرها كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتحيط ولي

 األمر علما بذلك.

 بشكل مؤقت أو نهائيإخالله بهذا الميثاقدمة النقل في حالة من خ )ة(للمؤسسة كامل الحق في حرمان التلميذ ،. 
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