
  جيفرسون باريش نظام المدارس العامة

501 MANHATTAN BOULEVARD 
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(504) 349-7901

Transportation Agreement Pre-K and Kindergarten 

الروضة مرحلة و ما قبل الروضة المدرسى لمرحلةنقل ال وسائل إتفاق   

: نقل الطالبفى وسائل االلتزام بالقواعد التالية يجب   

. ومزامي كل ياإلل البنفسجىيجب على الطفل ارتداء قميص شعار المدرسة  •   

رسة مواصلة ، قد تقرر المد . بعد ذلك التاريخ ن من المدرسةيوم في أول شھريوفرھا المعلم کل يالطفل ارتداء بطاقة االسم التي  یجب علي • 
  . استخدام عالمات األسماء أو اختيار أن تكون المعلومات متصلة أو مطبوعة على حقيبة المدرسة للطفل

     يحتاج إلى ىحتياجات الخاصة الذاإلباستثناء الطالب ذوي ) عاما أو أكثر  12الوالد أو من ينوب عنه يبلغ من العمر  يجب أن يكون  •
 فترة ما بعد ، تلقي الطفل من الحافلة في في محطة الحافلة لوضع الطفل في الحافلة في الصباح( سنة أو أكثر  16شخص يبلغ من العمر  
   . لظھرا

رکوب في محطة الحافالت أو خطتم تسليمه إليھم ين بأن طفلي قد ينيع األشخاص المعيلجمأسماء و أرقام ھاتف العمل فيما يلى     o 
.  ب عنهن ينوالمدرسة بأي تغيير في أرقام الھاتف و / أو م مسؤولية تزويد سائق الحافلة و الوالدين. تقع على عاتق السيارات  
 . بأن جميع األشخاص الذين تم تعيينھم أدناه يلبيون متطلبات السن المذكورة أعاله ينكما يقر الوالد 

: ________________ رقم الھاتف     : ____________________________ (ين المندوب اسم المندوب ) 
  ____________________________                   ________________
  ____________________________                   ________________

كونأن الوالد أو من ينوب عنه يجب أن يعد باوإلى المدرسة كل يوم أن يلتزموا بالق يجب على الوالدين الذين ينقلون أطفالھم من و  •  
  . إلى المدرسة كل يوم يلتقط الطفل من و في الوقت المحدد و متواجد   

 عواقب مخالفة القوانين

.  مالحظة وضع و الھاتف عبر المدرس قبل من تحذير توجيه                 االولى المرة  

.  المدير او/  و المدرس مع إجتماع                 الثانية المرة  

 واصلت . اإلشكال حل و دينلابالو اإلجتماع يتم حتى المدرسة حافلة خداماست حق إيقاف يتم                 الثالثة المرة

  . محدھو دينالول مسؤلية من المدرسة الى و من الطفل نقل يصبح أن عنھا ينتج سوف التجاوزات

 ما قبل *** ثالث أخطاء أو أكثر من الـتأخر فى إلتقاط الطفل قد تؤدى إلى إسقاط الطفل من صف 
 الروضة .

قد يكون  طفلي ولحافلة الخاصة ب، فسيتم تعليق امتيازات نقل ا القواعد المذكورة أعالهأتبع أدرك أنه إذا لم  أنا . فھمت القواعد المذكورة أعاله لقد قرأت و
. صف ما قبل الروضةمن  الطفل سقاطإطفلي معرضا لخطر   

ال أو    نعم  ؟  ھل الطفل لديه احتياجات خاصة :  اسم الطفل  
 العنوان :

رقم الحافلة : 
 إسم المعلم :

:  التاريخ  : توقيع الوالدين  

:  التاريخ  : المعلم توقيع  


