
للعام الدراسي ١٤٤١هـ



23

التمهيد 
الجزء األول: قبل الرحلة

الجزء الثاني: أثناء الرحلة
الجزء الثالث: بعد الرحلة

الخاتمة
األسئلة المتكررة واالجابات

كيف يمكنكم التواصل مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وتبليغ آرائكم ومقترحاتكم؟
تطبيق حافلتي

المحتـــــــــــــوى

04
06
24
26
29
31
34
37



45

التمهيد
أعزاءنــا أوليــاء أمــور الطلبــة، بالنظــر إلــى دوركــم األساســي فــي المســاهمة فــي تأميــن أفضــل ســبل األمــن ألبنائنــا الطلبــة وضمــان 
أمنهــم وســامتهم، يســعدنا أن نعمــل معــًا علــى تحقيــق أهــداف مشــتركة منهــا توفيــر نقــل آمــن ومريــح ألبنائنــا الطلبــة لتفــادي حــوادث 
النقــل التعليمــي، وتحســين الخدمــة بمــا يتناســب مــع توجهــات واســتراتيجية المملكــة العربيــة الســعودية لتوفيــر خدمــات نقل تعليمــي آمنة 

ومريحــة للطلبــة ومراعــاة أعلــى المعاييــر العالميــة فــي ســامة خدمــات النقــل التعليمــي، واتخــاذ االحتياطــات الازمــة لمنــع الحــوادث.

وباعتبــار أّن انســيابية خدمــة النقــل التعليمــي منــذ اليــوم األول للدراســة، يعتبــر داعمــًا رئيســًا النتظــام العمليــة التعليميــة وزيــادة التحصيــل 
ــاع  ــى اتب ــم عل ــب ابنائك ــي تدري ــر ف ــكل كبي ــاهمون بش ــم تس ــدارس، فأنت ــن الم ــب ع ــر أو التغي ــادي التأخي ــال تف ــن خ ــة م ــي للطلب العلم

الممارســات وااللتــزام بتوجيهــات النقــل التعليمــي.

ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــى تطوي ــا إل ــار توجه ــي إط ــادي، ف ــل االرش ــذا الدلي ــن ه ــي م ــل التعليم ــات النق ــر لخدم ــركة تطوي ــم ش تمكنك
واالرتقــاء بخدمــة النقــل التعليمــي إلــى مســتوى المواصفــات العالميــة، واســتنادا علــى الخبــرة الواســعة التــي جّمعتهــا علــى مّر الســنوات 
فــي تقديــم خدمــات النقــل التعليمــي ومتابعــة تنفيذهــا وتقديــم المشــورة لــوزارة التعليــم فــي مجــال السياســات، واإلرشــادات العمليــة 

لصانعــي القــرار فــي مجــال النقــل التعليمــي.

ــات  ــراءات وااللتزام ــة وباإلج ــات المقدم ــي بالخدم ــادة الوع ــق زي ــى تحقي ــل عل ــي وللعم ــل التعليم ــة النق ــزا لخدم وتعزي
ــى: ــل إل ــذا الدلي ــدف ه ــة، يه ــع الطلب ــح لجمي ــن ومري ــل آم ــان نق ــا لضم ــم به ــب المامك ــية الواج األساس

بنــاء فهــم مشــترك بيــن أوليــاء أمــور الطلبــة واألطــراف ذات العاقــة بالنقــل التعليمــي 
ــا  ــي وفق ــل تعليم ــات نق ــم خدم ــي تقدي ــاهمتهم ف ــة مس ــور ولكيفي ــاء األم ــام أولي لمه

ــر األمــن والســامة للطلبــة المســتفيدين منهــا. ألعلــى معايي

توفيــر إرشــادات عمليــة خطــوة بخطــوة لكيفيــة المســاهمة فــي تدريــب الطلبــة علــى 
ــر توجيهــات عمليــة لكيفيــة التصــرف  اســتخدام وســائل النقــل التعليمــي مــن خــال توفي

قبــل، اثنــاء، وبعــد رحلــة النقــل التعليمــي.

ــم  ــال تقدي ــن خ ــي م ــل التعليم ــة النق ــمولين بخدم ــة المش ــة للطلب ــر أداة عملي توفي
االلتزامــات والواجبــات أثنــاء الرحلــة وبعدهــا.

ــل  ــات النق ــر لخدم ــركة تطوي ــن ش ــادل بي ــاون المتب ــاركة والتع ــى المش ــع عل ــا نتطل ــل فإنن ــذا الدلي ــن ه ــو م ــدف المرج ــق اله ولتحقي
ــور. ــاء األم ــة وأولي ــي والطلب التعليم
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أعزاءنــا أوليــاء األمــور ليتمكــن أبنائكــم مــن االلتحــاق بحافــات ومركبــات النقــل التعليمــي واالســتفادة مــن خدمــة النقــل التعليمــي 
ندعوكــم إلــى مســاعدتهم وتدريبهــم علــى االلمــام ببعــض االشــتراطات األوليــة وكيفيــة التســجيل بالخدمــة واالســتفادة منهــا. 

ولشرح مختلف المتطلبات سنوردها في شكل أسئلة واسئلة فرعية ونجيب عليها بصفة مبسطة كالتالي:

وبمعرفتكــم بالعناصــر المذكــورة والتزامكــم بهــا ســتتمكنون مــن االنطــاق فــي رحلــة النقــل التعليمــي صباحــا ومســاء 
بأمــن وســامة واالســتفادة مــن خدمــات مريحــة وذات موثوقيــة عاليــة.

  1. كيف يمكن ألبنائكم أن يكونوا جزء من رحلة النقل التعليمي

2. كيف تقومون بإعداد ألبنائكم لرحلة النقل التعليمي؟

كيف يمكنكم التسجيل بالخدمة؟ ومتى تقومون بذلك؟	 

هل أنتم ضمن نطاق خدمة النقل التعليمي وكيف يتم قياسه؟	 

كيف يتم تقييم استحقاق ألبنائكم للخدمة وأولويتهم في الحصول عليها؟	 

كيف يمكنكم االطالع على قرارات استحقاق الخدمة؟	 

ما هي أماكن انطالق ووصول رحالت الذهاب والعودة ومواعيدها؟	 

ما هي بطاقات صعود الحافالت وما الفائدة منها؟	 

كيــف يتوجــه ابنائكــم إلــى نقطــة ركــوب الحافلــة أو المركبــة، ينتظرونهــا 	 
ويصعــدون إليهــا بأمــان وســالمة؟

الجزء األول: قبل الرحلة
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1.كيف يمكن ألبنائكم أن يكونوا جزء من رحلة النقل التعليمي؟
أعزاءنــا أوليــاء أمــور الطلبــة، ليتمكــن أبناءكــم مــن االســتفادة مــن خدمــة النقــل التعليمــي، نأمــل اطاعكــم علــى مجموعــة األســئلة 

الفرعيــة واالجابــات التاليــة واتبــاع مــا جــاء فيهــا بدقــة لألهميــة. 

كيف يمكنكم التسجيل بالخدمة؟ ومتى تقومون بذلك؟ أ.
قبــل بدايــة الســنة الدراســية، فــي حــال رغبتكــم بخدمــة النقــل التعليمــي، قومــوا بالدخــول 	 

إلــى بوابــة النقــل التعليمــي ضمــن نظــام نــور الــوزاري،

قومــوا بإدخــال أو تحديــث بيانــات ابنائكــم وتحديــد موقــع المنــزل مــن خــالل الخارطــة وذلــك 	 
عــن طريــق خيــار النقــل التعليمــي. 

فــي حــال تغيــر عنــوان منزلكــم الحقــا، قومــوا بإلغــاء طلــب النقــل الســابق وانشــاء طلــب نقل 	 
جديــد وبعــد ذلــك قومــوا بتحديــث البيانــات والعنــوان الجديــد مــن خــالل نظــام نور الــوزاري.

ولاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة التســجيل يمكنكــم متابعــة الفيديــو التوضيحــي 
الخــاص بشــرح خطــوات التســجيل علــى موقنــا علــى YouTube باتبــاع الرابــط التالــي:

نلفــت انتباهكــم إلــى أهميــة هــذه المرحلــة حيــث أن أي طلــب 
خدمــة خــارج نظــام نــور لــن يتــم قبولــه.

خطوات استخدام قسم النقل المدرسي في نظام نور من قبل مشرفي النقل
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آلية التسجيل بنظام نور وطلب خدمة النقل التعليمي

التسجيل في الخدمة

دراسة الطلب حسب معايير شمل الطالب بخدمة النقل التعليمي 

من بداية االجازة الصيفية

من بداية األسبوع الدراسي الثاني 
الى نهاية األسبوع الدراسي الثالث

مسؤولية التنفيذ
ولي األمر

مسؤولية التنفيذ
مشرف/مشرفة النقل

الحاق الطالب/الطالبة الى حافلة معينة

اصدار بطاقة صعود الحافلة للطالب/الطالبة وتسليمها للطالب/للطالبة المشمول بالخدمة

من بداية األسبوع الدراسي الرابع
الى نهاية األسبوع الدراسي الخامس

من بداية األسبوع الدراسي الرابع
 إلى نهاية األسبوع الدراسي الخامس

مسؤولية التنفيذ
مشرف/مشرفة النقل

1

2

3

4

مسؤولية التنفيذ
مشرف/مشرفة النقل
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هل أنتم ضمن نطاق خدمة النقل التعليمي وكيف يتم قياسه؟ ب.

ابناءكم مسجلين بمدارس التعليم العام بما في ذلك مدارس تعليم القرآن الكريم.

ابناءكم مسجلين بأقرب مدرسة من منزلكم.

المدرســة أو المــدارس المســجل فيهــا ابنائكــم مشــمولة بخدمــة النقــل التعليمــي. ويمكنكــم 
ــرط. ــذا الش ــن ه ــد م ــم للتأك ــة ابناءك ــل بمدرس ــرف/ة النق ــع مش ــل م التواص

لمعرفة ما إذا كنتم ضمن نطاق الخدمة تأكدوا من استجابتكم للشروط التالية:	 

ويحدد نطاق الخدمة وفقا للضوابط التالية:	 

إذا كنتــم مــن بيــن طلبــة القــرى والهجــر والذيــن ينقلــون مــن خــارج المدينــة فــإن نطــاق الخدمــة هــو 
نطــاق قبول المدرســة.

بيئتكم المعيشية

إذا كان ابناءكــم مســجلين بمــدارس تحفيــظ القــرآن الكريــم يكــون نطــاق الخدمــة هــو نطــاق قبــول 
المدرســة.

ــول. 	  ــي للدخ ــة الرئيس ــاب المدرس ــن ب ــد )250م( م ــى بع ــم عل ــع منازله ــن تق ــة الذي ــل للطلب ــة النق ــدأ خدم تب
ويســتثنى منهــا وجــود مــا يؤثــر علــى أمــن وســالمة الطلبــة مثــل وجــود شــارع رئيســي أو ســيول حيــث يصبــح 
الطالــب مؤهــال للتمتــع بالخدمــة حتــى فــي صــورة بعــد منزلــه أقــل مــن 250 م مــن البــاب الرئيســي للمدرســة.

يجب ان ال يزيد نطاق الخدمة عن دائرة نصف قطرها )3كم( من باب المدرسة الرئيسي.	 

يتــم قيــاس المســافة بيــن المســكن والمدرســة عبــر الطــرق المباشــرة بــدء مــن أقــرب بوابــة مدرســية إلــى منــزل 	 
الطالب/الطالبة.

برنامج دراسة أبنائكم

المسافة بين منزلكم وباب المدرسة

ونأمــل أن تتطلعــوا علــى الرســمات التوضيحيــة المدرجــة فــي هــذا الجــزء مــن الدليــل لمزيــد مــن التعمــق فــي 
مختلــف الحــاالت وااللمــام بهــا. 
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كيف يتم تقييم استحقاق ابناءكم للخدمة وأولويتهم في الحصول عليها؟ ج.
ــة اســتحقاق أبناءكــم للنقــل التعليمــي حســب  ــد أهلي ــم وتحدي ــة النقــل بالمدرســة بتقيي يقــوم مشرف/ـ

ــاه: ــح أدن ــو موض ــا ه ــد كم ــن القواع ــة م ــار لمجموع ــع كّل معي ــاج، ويخض ــة واالحتي ــر األولوي معايي

مدى احتياج ابناكم للخدمة:

مدى أولوية أبنائكم في الحصول علي الخدمة:

يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بقيــاس معيــار االحتيــاج مــن خــال المســافة الجغرافيــة مــن بوابــة المدرســة إلى 
منزلكــم، وفــق المعاييــر التالية:

بيئة المعيشة )المناطق الحضرية /المناطق الريفية(.	 

برنامج الدراسة )تعليم عام/ مدارس القرآن الكريم(.	 

البعد من البيت إلى المدرسة.	 

يحدد مشرف/ـة النقل بالمدرسة أولوية استحقاق ابناكم لخدمة النقل التعليمي على النحو التالي:

سالمة الطالب/الطالبة.	 

حالة الطالب/الطالبة االجتماعية.	 

كلما كان الطالب/الطالبة يسكن في مكان بعيد عن المدرسة، كلما كان مؤهل للنقل التعليمي.	 

نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

الطالب األصغر سنًا 	 
األحقية لمن يسكن أبعد عن المدرسة	 
الحالة اإلجتماعية	 

تحفيظ القرآن الكريمالتعليم العام

ضمن نطاق قبول المدارسمن 250 م إلى 3 كم

أولوية القبول

المناطق الحضرّية والشبه حضرّية

املدرسة

املنزل
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نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

الطالب األصغر سنًا 	 
األحقية لمن يسكن أبعد عن المدرسة	 
الحالة اإلجتماعية	 

تحفيظ القرآن الكريمالتعليم العام

ضمن نطاق قبول المدارس ضمن نطاق قبول المدارس

أولوية القبول

القرى والهجر

نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

الطالب األصغر سنًا 	 
األحقية لمن يسكن أبعد عن المدرسة	 
الحالة اإلجتماعية	 

تحفيظ القرآن الكريمالتعليم العام

ضمن نطاق قبول المدارس ضمن نطاق قبول المدارس

أولوية القبول

من ينقل من خارج المدينة

املدرسة

املنزل

املدرسة

املنزل
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كيف يمكنكم االطالع على قرارات استحقاق الخدمة؟ د.

ــى 	  ــة عل ــوزاري الموافق ــور ال ــام ن ــي نظ ــم ف ــيظهر لك ــم س ــول طلبك ــال قب ــي ح ــور، ف ــاء األم ــا أولي أعزاءن
ــم. طلبك

ــب مــع شــرح ألســباب 	  ــوزاري قــرار رفــض الطل ــور ال وفــي حــال رفــض طلبكــم ســيظهر لكــم فــي نظــام ن
ــض. الرف

ــل 	  ــة النق ــم لخدم ــتحقاق أبناءك ــول اس ــة ح ــل بالمدرس ــة النق ــرار مشرف/ـ ــن ق ــم ع ــال عــدم رضاك ــي ح وف
ــم: ــرح عليك ــبابه، نقت ــي وأس التعليم

ــم التوضيحــات الازمــة أو اتخــاذ اإلجــراءات 	  ــة النقــل بالمدرســة لخدمتكــم وتقدي التواصــل مــع مشرف/ـ
ــة. ــب الحال ــة بحس الضروري

التواصــل مــع خدمــة العمــاء بالشــركة باســتعمال مختلــف وســائل التواصــل المتاحــة وســيتّم خدمتكــم 	 
ــادات. ــات واالرش ــم بالمعلوم وتزويدك

وفــي إطــار ســعينا لخدمتكــم فإّنــه فــي حــال زيــادة عــدد الطلبــة المســتحقين لخدمــة النقــل التعليمــي خــالل العام الدراســي عــن المخصص للمدرســة، 
فــإن المقاعــد لهــؤالء الطلبــة تدخــل ضمــن طلبــات المقاعــد اإلضافية.

ويقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بتحديــد الطلبــة االضافييــن حســب االحتيــاج واألولويــة مــن خــالل بوابــة النقــل التعليمــي فــي نظــام نور الــوزاري، 
وعليــه تقــوم شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي بدراســة الطلــب والنظــر فــي امكانيــة اعــادة توزيــع مخصصــات المــدارس حســب االحتيــاج 

واألولويــة علــى مســتوى إدارة التعليــم.
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ما هي أماكن انطالق ووصول رحالت الذهاب والعودة ومواعيدها؟ أ.

ــر نقــل تعليمــي مريــح لهــم، نحيطكــم علمــا  ــا الطلبــة وتوفي فــي إطــار حــرص الشــركة علــى أمــن وســالمة أبنائن
بالتالــي: 

ســيتّم نقــل أبناءكــم مــن منازلهــم وإلــى المدرســة والعكــس صباحــا ومســاء. ويمكــن فــي بعــض الحــاالت اعتمــاد 	   
ــن  ــان األم ــبقا لضم ــة مس ــط مدروس ــا لضواب ــة ووفق ــى العناي ــا بمنته ــّم اختياره ــددة يت ــع مح ــاط تجم ــن نق ــل م النق

والســالمة.

ــي 	  ــزول ف ــود أو الن ــة بالصع ــل بالمدرس ــة النق ــل مشرف/ـ ــن قب ــد م ــى اذن معتم ــم عل ــول ابنائك ــى حص ــوا عل احرص  
ــددة. ــف المح ــن التوق ــر أماك ــف غي ــكان توق م

ــول 	  ــد وص ــة وبموع ــالت الصباحي ــالق الرح ــع النط ــت المتوق ــم بالتوقي ــة بتزويدك ــل بالمدرس ــة النق ــيقوم مشرف/ـ س  
الحافلــة أو المركبــة بالنســبة للرحلــة المســائية. وســتحرص الشــركة علــى متابعــة المتعهديــن لضمــان التزامهــم بمواعيــد 
انطــالق ووصــول الرحــالت. كمــا نشــكر تفهمكــم بــأّن مواعيــد االنطــالق والوصــول تتأثــر بحالــة الطــرق وبظــروف الســير 

وهــو مــا يتطلــب تفاعلكــم اإليجابــي وتعاونكــم لتجنــب أي تأخيــر.

فــي حــال اضطــر المتعهــد لنقــل الطلبــة بأكثــر مــن رّد واحــد، فإّنــه ســيلتزم بــأن ال تزيــد مــدة انتظــار ابنائكــم 	   
ــي عــن 45 دقيقــة مــن وقــت انصرافهــم مــن المدرســة شــاماًل الحــد األقصــى النتظــار  ــرد الثان ــة ال المشــمولين برحل

الحافلــة قبــل تحــرك الــرد األول 10 دقائــق و35 دقيقــة لزمــن رحلــة الــرد األول.

2.كيف تقومون بإعداد ابنائكم لرحلة النقل التعليمي؟
إّن نجــاح رحلــة النقــل التعليمــي ووصــول ابنائنــا الطلبــة إلــى مدارســهم وعودتهــم إلــى منازلهــم بأمــن وســامة وفــي ظــروف مريحــة 

يعتمــد علــى حســن االســتعداد للرحلــة وعلــى حرصكــم علــى اعدادهــم للرحلــة بالشــكل المناســب. 

ولمســاعدتكم فــي النجــاح فــي هــذه المهمــة، الرجــاء االطــاع بتمعــن علــى مختلــف العناصــر المدرجــة فــي هــذا الجــزء مــن الدليــل 
والحــرص علــى إنجازهــا بالشــكل المطلــوب. ومــن المتوقــع منكــم، كأوليــاء أمــور، شــرح كيفيــة التصــرف عنــد انتظــار الحافلــة والصعــود 

والنــزول وخــال الرحلــة ألبنائكــم.

ولتطبيق أعلى معايير السامة واألمان نرجو اتباع الطلبة لما يلي:
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ما هي بطاقات صعود الحافالت وما الفائدة منها؟ ب.

يتــّم اعتمــاد بطاقــات صعــود الحافــالت لتســهيل عمليــة صعــود الطلبــة للحافلــة أو المركبــة، ونلفــت انتباهكــم 
إلــى التالــي:

ــة المشــمولين بخدمــة النقــل 	  ــا الطلب ــع البطاقــات علــى أبنائن ــة النقــل بالمدرســة بتوزي ســيقوم مشرف/ـ
ــي. التعليم

يقوم الطلبة بإظهار بطاقة صعود الحافلة للسائق عند صعود الحافلة	 

احرصــوا علــى االحتفــاظ بالبطاقــة وفــي حالــة ضياعهــا أو تلفهــا، قومــوا بإبــالغ مشرف/ـــة النقــل فــي 	 
المدرســة لكــي يقــوم بــدوره بإصــدار بطاقــة بديلــة لكــم مــن خــالل النظــام.

كيف يتوجه ابنائكم إلى نقطة ركوب الحافلة أو المركبة، ينتظرونها ويصعدون إليها بأمان وسالمة؟ ج.
تفاعلكــم اإليجابــي مــع ابنائكــم وتدريبهــم علــى كيفيــة الســير مــن البيــت إلــى نقطــة ركــوب الحافلــة يســاهم فــي 
ــار  ــبة االخط ــن نس ــيقلل م ــا س ــو م ــا وه ــى اتباعه ــجعهم عل ــن والســالمة ويش ــادات األم ــة إرش ــم بأهمي ــع وعيه رف

والحــوادث التــي قــد يتعرضــون لهــا وأنتــم بذلــك تســاهمون فــي ضمــان أمنهــم وســالمتهم. 

أعزاءنا أولياء األمور احرصوا على تدريب ابنائكم على: 

الخروج من المنزل إلى نقطة 
ركوب الحافلة/المركبة في 

الوقت المناسب

عدم التحدث إلى الغرباء

حملهم لبطاقة صعود الحافلة/
المركبة

التأكد من وقوف الحافلة/
المركبة تماما عند صعودهم 

إليها

السير على الرصيف بعيدا عن 
الطريق

الصعود بعد توقف الحافلة/
المركبة مع مسك المقبض 

المخصص للصعود. واالسترشاد 
بالقاعدة الذهبية والتي توضح 
مكان وطريقة صعود ونزول 

الطلبة إلى الحافلة

التزام الهدوء عند انتظار الحافلة/
المركبة في المكان المخصص 

والتوجه إليها بانتظام

ابراز بطاقة صعود الحافلة/
المركبة للسائق
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المساهمة في المحافظة على حافلتكم وعلى جو إيجابي للرحلة

الجزء الثاني: أثناء الرحلة

أبنائنــا الطلبــة، بعــد التزامكــم باإلرشــادات والتعليمــات الوقائيــة لألمــن والســامة وصعودكــم إلــى حافاتكــم أو مركباتكــم، تنطلقــون 
فــي رحلتكــم. ونتمنــى لكــم رحلــة آمنــة ومريحــة. ولنحقــق ذلــك نؤّكــد عليكــم االلتــزام بالعناصــر الثاثــة التاليــة:

ينبغي أن تعلم عدة أمور يتعين عليك االلتزام بها أثناء رحلة النقل التعليمي وستمكنك قراءتك المتأنية لهذا القسم من فهمها.

    عند صعودكم إلى حافاتكم ومركباتكم احرصوا على: 
التوجه إلى أقرب مقعد متاح والجلوس فيه.	 

مراعاة الجلوس بطريقة صحية والمحافظة على تجهيزات الحافلة ونظافتها.	 

البقاء جالسين في جميع األوقات حينما تكون الحافلة أو المركبة متحركة.	 

وضع الحقيبة تحت المقعد وربط حزام األمان.	 

االبتعاد عن التصرفات التي من الممكن أن تسبب الحوادث.	 

االلتزام بالهدوء وعدم االزعاج أثناء سير الحافلة/المركبة.	 

االمتناع عن األكل والشرب داخل الحافة أو المركبة.	 

تجنب استخدام أو احضار التبغ، واعود الثقاب، ووالعات السجائر، وكل ما يخل باآلداب.	 

االمتناع عن اخراج الرأس أو اليدين أو اي جزء من الجسم خارج الحافلة في جميع األوقات.	 

استخدام مخارج الطوارئ فقط في حاالت الطوارئ، أو حين االمر بذلك.	 

جلوسكم في مقاعدكم والتزامكم 
بوضع حزام األمان طوال الرحلة

مســاهمتكم فــي المحافظــة علــى 
حافلتكــم وعلــى جــو إيجابــي للرحلــة

استعدادكم لمغادرة الحافلة 
والنزول بأمان

جبأ

جلوسكم في مقاعدكم والتزامكم بوضع حزام األمان طوال الرحلة

استعدادكم لمغادرة الحافلة والنزول بأمان
التأكد من وقوف الحافلة أو المركبة تماما عند النزول منها.	 

جمع االغراض واالستعداد للنزول.	 

النزول مع مسك مقبض الباب لسالمتك.	 

عدم التدافع والسماح بنزول طالب أو طالبة تلو االخر.	 

اتباع تعليمات السائق عند الصعود والنزول من الحافلة أو المركبة.	 

أ

ب

ج
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الجزء الثالث: بعد الرحلة

أبنائنا الطلبة، نأمل منكم االلتزام بالمتطلبات التالية حتى نضمن وصولكم إلى منازلكم بأمن وسامة. 

ونــورد عليكــم فــي هــذا الجــزء بعــض القواعــد البســيطة والازمــة ألمنكــم وســامتكم فــا تتــرددوا فــي تطبيقهــا بعــد 
نهايــة كّل رحلــة. وانتبهــوا أّن ســامتكم تعتمــد علــى ذلــك.

توجهكم مباشرة إلى منازلكم أو مدارسكمعبوركم الطريق بأمن وسالمة وفقا للقاعدة الذهبية

12

السير أكثر من خمس خطوات بعيدا عن الحافلة باتجاه الرصيف.	 

عدم الرجوع إلى الحافلة إطالقا أو االقتراب من جسم الحافلة.	 

عنــد عبــورك الطريــق، انظــروا إلــى اليســار ثــم اليميــن ثــم إلــى اليســار وتأكــدوا 	 

مــن خلــو الطريــق، ثــم اعبــروا الطريــق بأمــان.

اعبروا الشارع بحذر تحت توجيه السائق عند الصعود والخروج من الحافلة.	 

السير على الرصيف بعيدا عن الطريق.	 

عبوركم الطريق بأمن وسالمة وفقا للقاعدة الذهبية1
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ال تتحدثوا مع الغرباء أثناء خروجكم من المنزل والعودة اليه.	 

ــي أمركــم أو مــن 	  فــي حــال نزولكــم فــي نقطــة تجمــع، قومــوا بانتظــار ول

ــن  ــذر لحي ــف بح ــى الرصي ــير عل ــق أو بالس ــن الطري ــدا ع ــدوء بعي ــه به ــوب عن ين

وصولكــم لمنازلكــم.

توجهكم مباشرة الى منازلكم أو مدارسكم

يمكنكــم متابعــة الفيديــو التوضيحــي عــن القاعــدة الذهبيــة والتــي توضــح مــكان وطريقــة صعــود 
ونــزول الطلبــة إلــى الحافلــة علــى موقنــا علــى YouTube باتبــاع الرابــط التالــي:

نصائح حمد: القاعدة الذهبية الستخدام الحافلة المدرسية 

2

الخـــــــاتـمــــة

بخدمــة  رغبتكــم  حــال  فــي 
النقــل التعليمــي، قومــوا بإدخــال 
ابنائهــم  بيانــات  تحديــث  أو 
اآلليــة  حســب  نــور،  نظــام  فــي 
الدليــل. هــذا  فــي  المشــروحة 

عـدد  محدوديـة  إلـى  بالنظـر 
والمركبـات  بالحافـالت  المقاعـد 
األولويـة  إعطـاء  إلـى  وسـعينا 
لألكثر اسـتحقاقا، سـيقوم مشرف/
مـن  بالتأكـد  بالمدرسـة  النقـل  ـــة 
شـمولكم بنطـاق الخدمـة وتقييـم 
للخدمـة  اسـتحقاقكم  مـدى 
باالعتمـاد علـى البيانـات المسـجلة 

بالنظـام.

علـى  االطـالع  يمكنكـم 
مـن  الخدمـة  اسـتحقاق  قـرارات 
الـوزاري. وفـي  نـور  خـالل نظـام 
شـرح  سـيتم  طلبكـم  رفـض  حـال 
حـال  وفـي  الرفـض.  أسـباب 
الرفـض  قـرار  عـن  رضائكـم  عـدم 
مـع  التواصـل  عليكـم  نقتـرح 
كمـا  آرائكـم.  لتبليـغ  الشـركة 
اإلمـكان  قـدر  الشـركة  تسـعى 
النقـل  لطلبـات  االسـتجابة  إلـى 
اإلضافيـة وذلك لتوسـيع التغطية 

التعليمـي. النقـل  بخدمـة 

أّن نجــاح رحلــة النقــل التعليمــي ووصــول ابنائنــا الطلبــة إلــى مدارســهم وعودتهــم إلــى منازلهــم بأمــن وســالمة وفــي ظــروف مريحــة يعتمــد علــى حســن 

االســتعداد للرحلــة وعلــى حرصكــم علــى اعدادهــم للرحلــة بالشــكل المناســب ولذلــك مــن المتوقــع منكــم تدريبهــم علــى:

رحــالت  ووصــول  انطــالق  أماكــن 
ومواعيدهــا والعــودة  الذهــاب 

التأّكــد مــن حملهــم بطاقــات صعــود الحافالت 
الصعود اآلمن إلى الحافلة أو المركبة.وابرازهــا للســائق عنــد صعــود الحافلة 010203
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األسئلة املتكررة واإلجابات

كيف أعرف أّن املدرسة مشمولة بالخدمة؟

كيف اعترض ىلع قرار عدم قبول طلب خدمة النقل التعليمي؟

ملعرفة ما إذا كانت املدرسة املسجل بها ابنائكم مشمولة بخدمة النقل التعليمي، الرجاء 
التواصل مع مشرف/ـة النقل باملدرسة أو مع إدارة خدمة العمالء بشركة تطوير لخدمة 

النقل التعليمي. 

يمكنكم تسجيل ابنائكم بالخدمة من خالل الدخول لنظام نور الوزاري يف املواعيد املحددة 
لفتح التسجيل. وسيقوم مشرف/ـة النقل باملدرسة بإشعاركم بمواعيد التسجيل.  ولالطالع 
ىلع مزيد من التفاصيل حول عملية التسجيل يمكنكم متابعة الفيديو التوضيحي الخاص بشرح 

خطوات التسجيل ىلع موقنا ىلع YouTube باتباع الرابط التالي: 
www.youtube.com/channel/UCsnGrkph0AS6yUrupgVWDxw

منازلكــم  وإلــى  مدارســكم  إلــى  تصلــون  التعليمــي،  النقــل  رحلــة  أثنــاء 
التاليــة: لإلرشــادات  اتباعكــم  عنــد  ومريحــة  آمنــة  برحلــة  وتســتمتعون 

بعــد انتهــاء الرحلــة، نأمــل منكــم االلتــزام بالمتطلبــات التاليــة حتــى نضمــن 
ووصولكــم إلــى منازلكــم بأمــن وســالمة. 

كيف اعترض ىلع قرار عدم قبول طلب خدمة النقل التعليمي

 يقـوم مشرف/ــة النقـل باملدرسـة باتخاذ قرارات اسـتحقاق الخدمـة باالعتماد ىلع مجوعة مـن القواعد 
واملعاييـر والتـي ورد شـرحه يف الجـزء األول مـن هـذا الدليـل. ويراعـي عنـد تقييمـه السـتحقاق الخدمة 
املعاييـر املتعلقـة بنطـاق الخدمـة وأولويـة الطالب/الطالبـة يف الحصـول عليهـا باالعتمـاد ىلع ظروفـه 
الخاصـة. ويف حـال رفـض طلبكـم سـيظهر لكـم يف نظـام نـور الـوزاري قـرار رفـض الطلـب مـع شـرح 
ألسـباب الرفـض. ويف حـال عـدم راضاكـم عن قرار مشرف/ــة النقل باملدرسـة حـول اسـتحقاق أبناءكم 

لخدمـة النقـل التعليمـي وأسـبابه، نقتـرح عليكم:
التواصل مع مشرف/ـة النقل باملدرسة لخدمتكم وتقديم التوضيحات الالزمة أو اتخاذ اإلجراءات 	 

الضرورية بحسب الحالة.
التواصل مع خدمة العمالء بالشركة باستعمال مختلف وسائل التواصل املتاحة وسيتّم خدمتكم 	 

وتزويدكم باملعلومات واالرشادات.

الجلوس في مقاعدكم والتزام بوضع حزام األمان طوال الرحلة

المساهمة في المحافظة على حافلتكم وعلى جو إيجابي للرحلة 
من خالل االلتزام بتوجيهات مدونة سلوك الطلبة أثناء الرحلة

استعدادكم لمغادرة الحافلة والنزول منها بأمان وفقا لما جاء 
في القاعدة الذهبية

1

2

3

عبوركم الطريق بأمن وسالمة وفقا للقاعدة الذهبية

توجهكم مباشرة إلى منازلكم أو مدارسكم

1

2
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طلب تغيير الحافلة.
يقـوم مشرف/ــة النقـل باملدرسـة بتحديد الحافلة املناسـبة لـكل طالب/طالبة وبتحديد وقـت الصعود ورقم 
الرحلـة لـكل طالب/طالبة مشـمول بالخدمة ضمن نطـاق عدد املقاعد الكلـي للحافلة/املركبـة بناء ىلع موقع 
منـزل الطالب/الطالبـة وىلع مسـارات الخدمـة. ويف حـال رغبتكـم يف تغييـر الحافلـة قومـوا بالتواصل مـع إدارة 

املدرسـة وشـرح أسـباب الطلب. وسـتقوم إدارة املدرسـة بالتنسـيق لدراسـة املوضوع وتزويدكم بقرارها.

شكوى ىلع سلوكيات سائق الحافلة أو املركبة

شكوى ىلع طالب/طالبة بالحافلة أو املركبة.

سـائقي الحافـالت واملركبـات ملزميـن بمجموعـة مـن الضوابـط والسـلوكيات قبل انطـالق الرحلة، 
اثناءهـا وبعدهـا بغايـة املحافظـة ىلع أمـن وسـالمة الطلبـة وراحتهـم. ويف حـال مالحظتكم ألي 
سـلوكيات مخالفـة لذلـك يمكنكـم التواصـل مـع مشرف/ــة النقـل باملدرسـة أو بشـركة تطويـر 

لخدمـات النقـل التعليمي.

 يتعيـن ىلع الطالبـة التقيـد بمجوعة من السـلوكيات التـي تهدف لضمان أمنهم وسـالمتهم وتوفير 
جـو إيجابـي ومريـح يف رحـالت النقـل التعليمـي. ويف حـال  مالحظـة بعـض التصرفـات املخالفـة 

يمكنكـم التواصـل مع مشرف/ــة النقل باملدرسـة التخـاذ اإلجـراءات الالزمة.

يف حال تأخر وصول الحافلة

يتعيـن ىلع متعهـدي النقل التعليمي وىلع سـائقيهم االلتزام بمواعيد الرحـالت ولكن يف حال 
تأخـر الحافلـة فالرجاء التواصل مع مشرفة/ــة النقل باملدرسـة التخاذ اإلجـراءات الالزمة.

يف حال عدم ذهاب الطالب للمدرسة مع من يتم التواصل إلبالغه بتغيب 
ابني/ابنتي أو باستخدامه لوسيلة نقل أخرى؟

مـن املتوقـع أن يلتـزم الطالب/الطالبـة باسـتخدام الحافلـة أو املركبـة املخصصـة لـه بصفة 
يوميـة ولذلـك فإّنـه يتعيـن التواصـل بصفـة مسـبقة مـع مشرف/ــة باملدرسـة التابـع لهـا 

بذلك.  إلبالغـه 

يف حال عدم استالم بطاقة صعود الحافلة أو فقدانها.
سـيقوم مشرف/ــة النقل باملدرسـة بتوزيع البطاقـات ىلع الطلبة املشـمولين بخدمة النقل 
التعليمـي. ويقـوم الطلبـة بإظهـار بطاقة صعـود الحافلة عند اسـتخدام الحافلـة. ويتعين ىلع 
الطلبـة االحتفـاظ بالبطاقـة ويف حالـة ضياعهـا أو تلفهـا، قومـوا بإبـالغ مشرف/ــة النقل يف 

املدرسـة لكـي يقـوم بـدوره بإصـدار بطاقـة بديلة لكـم من خـالل النظام.

يف حال انقطاع الخدمة.
تحرص شـركة تطوير لخدمـات النقل التعليمي ىلع املحافظة ىلع اسـتمرارية الخدمة وانتظامها. 
ويف حـال انقطـاع الخدمـة بسـبب بعض الظـروف الطارئـة أو االسـتثنائية، قومـوا بالتواصل مع 

مشرف/ــة النقل باملدرسـة لفهم أسـباب االنقطاع واملوعد املنتظر السـتئناف الخدمة.

يف حال عدم تطابق الحافلة مع اشتراطات األمن والسالمة.
 قامـت الشـركة بتطويـر اشـتراطات األمـن والسـالمة الخاصـة بالحافـالت واملركبـات وتزويـد 
املتعهديـن بهـا. ويتعيـن ىلع املتعهديـن بااللتزام بهـا. ويتوقع منكـم ابالغ مشرف/ــة النقل 

باملدرسـة وشـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي بمالحظاتكم
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كيف يمكنكم التواصل مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وتبليغ آرائكم ومقترحاتكم؟
نحن يف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ال نكتفي بتطوير خدماتنا للعمالء، بل نظهر قدرًا كبيرًا من االهتمام بآرائهم ومقترحاتهم وشكواهم. 

وألننـا نـدرك أن لكـم مقترحـات أو مطالـب أو شـكوى نتيجـة خطـأ غيـر مقصـود أو سـوء فهم أو اختـالف وجهـات النظر، فقـد أنشـأنا إدارة خدمة العمـالء لتسـتقبل طلباتكم 
ومقترحاتكـم وتتعـرف ىلع آرائكـم بـل وتحقـق يف شـكواكم وتتابـع حلهـا مـع اإلدارات املعنيـة داخل الشـركة وتحيـط العمالء علمًا بـكل ما تم مـن إجراءات يف سـبيل حلها 

بعـدل وإنصـاف ويف أقصر وقـت ممكن.

تقـدم إدارة خدمـة العمـالء خدمـات اتصـاالت ومعلومـات موثقـة وفعالـة للمسـاهمين وتعمـل انطالقـا مـن معرفتهـا بأكثـر العوامـل قيمـة لـدى العمـالء وهـي االهتمـام 
واملوثوقيـة والسـرعة والكفـاءة.

ورغبـة مـن الشـركة يف توفيـر وسـائل التواصـل الفعالـة فقـد أطلقـت مركـز خدمـة العمـالء املوحـد للنقـل التعليمـي ىلع مسـتوى اململكـة وذلـك السـتالم املالحظـات 
واملقترحـات واالستفسـارات الخاصـة بتقديـم الخدمـة مـن قبـل أوليـاء األمـور واملسـتفيدين مـن خدمـة النقـل التعليمـي والـرد عليها، وذلـك عبر فتح قنـوات تواصـل متاحه 

للجميـع لتحقيـق ضمـان تحسـين مسـتوى خدمـات النقـل التعليمـي ومعالجـة نواحـي القصور.

حيث يمكنكم التواصل معنا عن طريق قنوات التواصل التالية:

تطبيق حافلتي
Hafelty Application
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ما هو تطبيق حافلتي؟
تــم تطويــر تطبيــق األجهــزة الذكيــة الخــاص بالباغــات عــن مســتوى خدمــة النقــل التعليمــي كخطــوة أولــى لتحســين جــودة النقــل 
التعليمــي. كمــا سيســاعد فــي الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن الشــركة وكذلــك اإلبــاغ عــن أي ماحظــات علــى مســتوى 

وجــودة الخدمــة مــن قبــل أوليــاء األمــور ومــن يهمهــم األمــر. 

لماذا قمنا بتطوير تطبيق حافلتي؟
يهــدف هــذا التطبيــق لخلــق قنــاة تواصــل بيــن الشــركة والمســتهدفين مــن خداماتهــا باإلضافــة لخلــق قنــاة اتصــال يســاهم الجمهــور 
ــة عــن  ــى معلومــات آني ــث يمكــن للمســتخدم الحصــول عل العــام مــن خالهــا فــي تحســين مســتوى خدمــات النقــل التعليمــي، حي

الخدمــة وتلقــى الباغــات اليوميــة وابــداء الــرأي فــي الخدمــة واإلبــاغ عــن أي خلــل قــد يطــرأ علــى تقديــم الخدمــة.

ما هي أهم الخدمات والخصائص التي يوفرها تطبيق حافلتي؟
تشتمل خدمات التطبيق على الخصائص التالية:

ــة 	  ــوادث مروري ــن ح ــاغ ع ــائق، كاإلب ــة أو الس ــتوى الحافل ــى مس ــات عل ــود ماحظ ــال وج ــي ح ــن ف ــن المتعهدي ــاغ ع ــم الب تقدي
ــه. ــة وخاف ــول الحافل ــي وص ــر ف ــارة والتأخ ــع اإلش ــاالت قط وح

توعية المستخدمين عن أخبار ونشاطات الشركة.	 
توفير قنوات التواصل مع الشركة.	 
توفير صفحات التواصل االجتماعية للشركة، مثل )تويتر وفيس بوك... الخ(	 
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كيف يمكنكم استخدام تطبيق حافلتي واالستفادة منه؟  

تمكنكم اتباع الخطوات التالية عند استخدام التطبيق:
تحميل التطبيق من متجر ابل واندرويد أ. 

الدخول على تطبيق االجهزة الذكية “حافلتي” ب. 
اختيار اباغ عن حالة ج. 

تعبئة االستمارة د. 

تحديد موقع الباغ على الخارطة اختيار شركة النقل المسئولةه.  و. 
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تعبئة الحقول المطلوبة )نوع الباغ، رقم اللوحة، وصف الباغ( النقر على ايقونة ارسال   ز.  ح. 


