
 

 

School Bus Rules 

Parents, please go over the bus rules with your children 
 

These rules are formed keeping the safety and security of students in mind Failure to comply with rules may result in the 

student’s withdrawal from the bus program. 

 

 Be ready and waiting on time, an orderly manner, for the bus where the bus driver can see you before stopping. We have 

developed a convenient system for parents and students alike whereby our bus assistant will miscall parents few minutes 

before pickup and drop-off to reduce the waiting time from both sides. 

 Never stop to pick up anything in front of the bus. Tell the driver, then go back and get the object. 

 Upon entering the bus, take a seat immediately, fasten seatbelts, and remain seated while the bus is moving. Do not switch 

seats while traveling. 

 Keep aisles clear of books, feet and other belongings  

 Hands, arms and heads are always kept inside the bus  

 Do not talk to the driver or cause distractions with loud noises or screaming. 

 Always obey and respect the bus driver and his attendants. 

 Keep the bus clear and orderly. 

 Shoving, pushing, hitting, or fittings inacceptable behaviour. 

 Do not use language that offends others. 

 In case of an accident, remain on the bus and follow the direction of the driver and the attendant. 

 Never stand while the bus is in motion. 

 Stay seated until the bus comes to a complete stop before getting off. 

 Suspension from the bus program may be given when repeated misbehaviour occurs, when the student is involved in 

hitting/fighting or any other unacceptable behaviour. 
 

 

SCHOOL BUS POLICY 

In order to ensure the continued safety of our students, and to ensure a proper atmosphere is maintained, any infractions of the 

rules of behaviour on the school bus will result in one of the following: 
 

 First offense - a verbal reprimand and letter home to parents. 

 Second offense - suspension from riding the bus for (3) days. 

 Third offense - suspension from riding school bus for two weeks. 

 Fourth offense -suspension from riding school bus for three month period. 
 

Parent responsibility: 

Children must be accompanied by a parent or other designated person while waiting at the pickup points. Please ensure that the 

person charged with picking up and collecting students at the drop/pick-up points are on time. Bus drivers have been instructed to 

leave at the scheduled departure time. For your convenience, the bus assistant will miss call parents few minutes before the bus 

arrival to minimize the pickup and collection waiting whereby.  
 

Children who do not return on the school bus in the afternoons: 

If your child is not returning on the bus, for any reason, in the afternoon, it is necessary that parents send a note in to the 

administration office by 9:00 am of the same day.  
 

Refunds : 

The school bus fee represents "buying" of a seat in the school bus for the entire school term. If your child is suspended 

temporary or permanently there will be no refund of school bus. 
 

Food and drink on the bus: 

Foods and drinks - except for water, are not allowed on EMS busses. 
 

The wearing of seat belts and sitting in the seats: 

It is absolutely the policy that all students, regardless of age are always to be seated while on the bys, and must be wearing their 

seat belts. 
 

Respect driver and assistant: 

The driver and his assistant have s major responsibility and that in the safety of all student. Many of the students (varying ages) 

have ignored the repeated warnings of the assistants, have replied with refusal, have threatened to turn in the assistant for 

reprimand, and generally have shown disrespect towards these men. Our students must realize that although the parents do pay 

the privilege of riding the bus- if is just that without the buses, parents would have to carpool or use their own car and driver 

every day of the school year. 
 

The EMS code of conduct expects to display appropriate behavior in school. This expectation extends to students behavior or the 

school bus, and at any school-sponsored activity. 
 

 

PARENT'S SIGNATURE      



 

 ضوابط مستخدمي الحافالت المدرسية 

 الحافالت المدرسيةاستخدام ضوابط إلى أوالدكم االطالع وتنبيه  أولياء األمور الكرام ، يرجى
 

من استخدام الحافلة  الطالب حرمانإلى تشكلت هذه الضوابط للحفاظ على أمن وسالمة الطالب، وقد يؤدي عدم التقيد بهذه الضوابط 

 المدرسية.

  يستطيع سائق الحافلة رؤيته قبل التوقف، وبهدف تقليل وقت  حم وفي مكان واضنتظار الحافلة المدرسية بشكل منظ  اعلى الطالب

األمور ولياء أل( missed call) من خالل إرسال االنتظار للطرفين على حد سواء، سوف تقوم المشرفة في الحافلة باالتصال

 قبل وصول الحافلة بدقائق.

 الغرض.ذلك رض، وعليه يجب إخبار السائق ثم العودة إلحضار لتقاط أي غرض من األعلى الطالب عدم التوقف أمام الحافلة ال 

 ره والبقاء جالسا  في مقعده دون تغيي ،وربط حزام األمان ،في المقعد اعلى الطالب الجلوس فور  يجب لة، فعند الصعود إلى الحا

 ك الحافلة.تحر  خالل 

   داخل الحافلة فارغا  ال يعوقه وجود الكتب أو غيرها من المتعلقات. إبقاء الممر 

 . عدم إخراج األيدي أو الرؤوس أو األذرع من نوافذ الحافلة 

 .عدم التحدث إلى السائق أو وعدم الصراخ أو التسبب بذلك 

 .الحفاظ على الحافلة بشكل نظيف ومرتب 

  مقبولة .الالضرب أو الشجار داخل الحافلة يعتبر من السلوكات غير 

  من قبل السائق والمشرفة.له التقيد بالتعليمات الموجهة وة ل، يجب البقاء داخل الحافال قد ر هللا حادث أي   وقوعفي حال 

 عند نقطة الوصول المحددة للنزول. نهائي  بشكل حين توقف الحافلة إلى سا   لعدم الوقوف مطلقا  داخل الحافلة والبقاء جا 

   ة.رب ( أكثر من مر  جار أو الض  ة عند تكرر سلوك غير مقبول ) مثل الش  ستخدام الحافلة المدرسي  احرمان الطالب من  يتم 

 ةي  المدرس العامة للحافالت ياسةالس  

 ةالمدرسي   الحافلةداخل  لوكالس   قواعدل مخالفات ةأي   فإن   السليم واآلمن، الجو على الحفاظ وضمان طالبنا، سالمة استمرار ضمان أجل من

 :يلي مما واحدة إلى يؤدي
 

 .ه إلى أولياء األموري للطالب وخطاب موج  وإنذار شف -األولىلمخالفة ا •

 .أيام( 3) لمدة الحرمان من استخدام الحافلة – الثانية المخالفة •

 .أسبوعين لمدة المدرسية الحرمان من استخدام الحافلة – الثالثة المخالفة •

 .أشهر ثالثة لمدة المدرسية الحرمان من استخدام الحافلة – - الرابعة المخالفة •
 

 :أولياء األمور مسؤولية

د وفي الوقت صطحاب الطالب من الحافلة عند الوصول إلى المكان المحد  شخص مكلف من قبل األهل ال يجب تواجد أولياء األمور أو أي  

 ولياء األمور قبل وصول الحافلة بدقائق.أل( missed call) تقوم المشرفة في الحافلة بإجراءسوف  .دالمحد  
 

 يستخدمون الحافلة فترة  العودة إلى المنزل: ال الذين لطالبا

 ىأقص بذلك بحد  ستقبال في المدرسة إبالغ مكتب اال روريالض   فمن، عودة إلى المنزل المدرسي ة للم الطالب الحافلة استخدا عدمفي حال 

ا في اليوم نفسه 9:00اعة الس    .صباح 
 

 ستخدام الحافالتاسترداد رسوم ا

ستخدام الحافلة االعام الدراسي، وفي حال توقف الطالب عن  طوال المدرسية الحافلة في مقعد" شراء" بمثابة المدرسية الحافلة رسومتعتبر 

 المدفوع. سترداد المبلغا يتم  ه لن فإن   ت أو نهائي  بشكل مؤق  
 

 :الحافلة في والشراب الطعام

 شرب المياه. باستثناء - ال يسمح بتناول الطعام والشراب داخل الحافلة
 

 :المقاعد في والجلوس األمان أحزمة ارتداء

 أحزمة األمان.د من ربط والتأك   ،الجلوس دائما في مقاعدهم  ختالف أعمارهم اعلى كافة الطالب على  بيتوج
 

 :ومشرفة الحافلة  السائق احترام

ختالف أعمارهم( اعلى السائق والمشرفة مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على أمن وسالمة الطالب، ويتجاهل العديد من الطالب )على 

 أنلذا على طالب المدرسة  .ظهار عدم االحترام للسائقاو ،وبيخفض والت  بالر   عليها الرد  وأحيانا  يتم  ،شرفة الم من المتكررة التحذيرات

 ل ولي  يتحم  فسوف ن دون وجود الحافالت المدرسية إال أن ه م –مصاريف استخدام الحافلة  يدفعونأولياء أمورهم  أن   من الرغمب أنه يدركوا

 ة التوصيل يوميا  طوال العام الدراسي.األمر مهم  
 

 لوك المناسب داخل الحافلة. تباع الس  اتالمدرسية وة بالحافالت وعليه، يرجى التكرم بالتقيد بالضوابط الخاص  
 

    األمر  توقيع ولي          

   


