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ل الاام الباصات خالتتشرف شركة ادوناي ترافيل بالتنسيق مع كلية رمسيس الجديدة بتقديم خدمة  
 2021/  2020 الدراسي الجاري

لذا نتقدم بخالص التهاني البنائها الطالب بمناسبة الاام الدراسى الجديد ونحيط سيادتكم علما بالتاليمات  
 -والشروط الخاصة بخدمة االتوبيس للاام الجديد وهي :

                  
         

باسبقية الحجز وملئ إستمارة االشتراك وتسديد الرسوم المقررة  االشتراك في االتوبيس إختيارى و - 
 بالمدرسة(.تواجد مندوب خالل فترة السداد  )سيتمبالشركة  نقداوالتي تدفع دفاة واحدة 

 
  -كالتالي: االشتراك في خدمة االتوبيس باشتراك سنوي  - 

لجميع الخطوط فيما عدا الخطوط  جنية(االف  )تساةجنيه  9000بمقدار  النسبة للطلبة المشتركين الجددب
 .جنية(االف  )عشرةجنية  10000الرحاب والتجمع ومدينتي باشتراك سنوي 

  
لجميع الخطوط فيما  جنية(االف  )ثمانيةجنيه  8000بمقدار  بالنسبة للطلبة المشتركين الاام الماضي  - 

علي ان تتحمل  جنية(االف  اة)تسجنية  9000عدا الخطوط الرحاب والتجمع ومدينتي باشتراك سنوي 
 ا.كورون )جائحةالمدرسة الفرق نتيجة لظروف الاام السابق 

 
ويتم سداد األشتراك علي قسطين لمن يرغب قسط أول للطلبة المشتركين من الاام الماضي  بقيمه  - 

 جنية 6000جنية و للطلبه الجدد بقيمة  5000
 و القسط الثاني يسدد في أول ديسمبر

 
 .سيتم تاديل المواعيد حسب القرارات الوازية الصادر بخصوص مواعيد اليوم الدراسى - 
 
 .سيااد النظر في التكلفه في حاله استمرار الدراسه يومين في األسبوع ورد الفرق ألولياء -
 

 اسةسيتم درفي حالة صدور تاليمات من قٌبل وزارة التربية والتاليم بايقاف او إلغاء الاام الدراسى  - 
 .اعادة رسم الخدمة في ضوء القرارات الوزارية الصادرة

 
 السنوي.لن يتم ركوب االتوبيس اال باد سداد كامل رسوم االشتراك  - 
 
االشتراك في خدمة االتوبيس للرحلة ذهاب وعودة ماا وال يجوز تجزئتها للذهاب أو الاودة فقط وفي  - 

 الخط.نفس 
  



 االتوبيس.لخط  دورة واحدةجميع مراحل الطالب في  - 
 

 باالتوبيس.في حالة عدم اكتمال الادد المطلوب كحد ادني لالشتراك سيتم رد كامل رسوم االشتراك  - 
 

في حالة اكتمال الادد في االتوبيس يتم ادراج الطلبة الراغبيين بقائمة االنتظار وسيتم اخطار أولياء  - 
 الادد.االمور باد اكتمال 

 
يتم حضورهم بصحبة ولي االمر وعودتهم من  (KG1  &F1)لجدد أول يوم دراسى لالطفال ا - 

 المدرسة باالتوبيس.
 

االشتراك قاصر علي الانوان المدون باالستمارة ومن خالل خط السير والتوقيت المحدد دون تدخل ولي  - 
 االمر 

 
 باالستمارة.ال يتم تبديل الانوان المدون  - 
 

توبيس. او الجانبية الواساة فقط وطبقا للمخطط الموقع لكل خط سير االتوبيس في الشوارع الرئيسية  - 
 وال يجوز التاديل فيه او تغيير المكان المتفق علية لركوب الطالب حتي لو كان في خط السير .

 
يجوز تاديل خط السير أو تغيير السائق أو تغيير المشرفة أو االتوبيس طبقا الوضاع الامل ورؤية ادارة  - 

 المدرسة.
 

ة االتوبيس مسئولة مسئولية كاملة عن أمان الطلبه داخل االتوبيس وعن تطبيق قوانين المدرسة ، مشرف - 
 لتاليماتهم.لذا يرجي التنبيه على الطلبه التااون ماهم والخضوع 

 
 االتوبيس.يتم االلتزام بالتوقيتات المحدده للركوب والنزول من  - 
 

 .ت الرسميةال توجد دورات لالتوبيس ايام االحاد والاطال - 
 

ي حالة فباالتوبيس. مسئول مسئولية كاملة عن تسليم واستالم الطالب من المشرفة  االمر )المستلم(ولي  - 
عدم وجود ولي االمر ) المستلم ( في الاودة سيتم الاودة بالطالب مره اخرى للمدرسة ويحضر الستالمه 

 من المدرسة.
 

تم ابالغ المشرفة تليفونيا وذلك قبل الميااد المحدد بوقت في حالة عدم ركوب الطالب االتوبيس صباحا ي - 
 االمر.كافي عن طريق ولي 

 
في ايام االمتحانات ستكون هناك دورة واحدة فقط وعلي ولي االمر الحضور الستالم الطالب باد  - 

وفي باض الحاالت سيتم تحرك باض االتوبيسات حسب رؤية االتوبيس. االمتحان أو االنتظار لتحرك 
 .الشركة بالتنسيق مع المدرسة

 



في حالة عدم ركوب الطالب االتوبيس برحلة الاودة أو في حالة حضور مجموعة أو نشاط بالمدرسة يتم  - 
 كافي.ابالغ قسم الحركة تليفونيا وذلك قبل الميااد المحدد بوقت 

 
وعلي الطالب ركوب دقائق من توقيت نهاية اليوم الدراسي  10في نهاية اليوم يتحرك االتوبيس باد  - 

يتم أنتظار الطالب المتاخر وعلي ولي االمر أن يتولي  الباب ولناالتوبيس قبل الادة الخامسة واال سيغلق 
 عودته.
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