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 األسئلة المتكررة
 س: تنامى إلى مسامعي أنھ لیس علي إعادة تقدیم طلب استثناء مرة أخرى قبل بدء العام الدراسي الجدید. ھل ھذا صحیح؟

) سوف 1استثناء معتمد، وذلك من محطة بالحي السكني (محددة من خالل تقاطع شارع أو عنوان مدرسة) وج: إذا كان الطالب یرتاد حافلة المدرسة العام الماضي بموجب 
) وسوف یتواجد الطالب في نقس محطة الركوب والنزول المنصوص علیھا في طلب االستثناء المعتمد، فلن یكون ھناك حاجة لتقدیم طلب 2یظل الطالب في نفس المدرسة و

 د للعام الدراسي الجدید.استثناء مواصالت جدی

اسم الشارع) بالحافلة الصفراء أو إذا كان الطالب یرتاد حافلة المدرسة العام الماضي بموجب استثناء معتمد، وذلك من محطة للتعلیم الخاص (محددة من خالل رقم الشارع أو  
نت ترغب في متابعة استخدام الخدمة في العام الدراسي الجدید، علیك تقدیم طلب استثناء مركبة تابعة لطرف خارجي، فتوافر تلك المحطة لیس مضموًنا عاًما بعد آخر. إذا ك

      مواصالت جدید.

كاني مضمونًا في حافلة س: حصل طفلي على استثناء الرتیاد حافلة المدرسة العام الماضي، إال أنھم أخبروني أنھ ال توجد أماكن متاحة ھذا العام. لقد ظننت أن م
   المدرسة!

یحصلون على األماكن المتاحة في  ج: اعتماد االستثناء یكون للمكان المتوفر في الحافلة التي تخدم ھذا المسار. في حالة استخدام طالب آخرین مؤھلین لنفس المسار، فإنھم
      الحافلة التي تخدم ھذا المسار وقد ال تتوافر اماكن للطالب الحاصلین على استثناء. 

 تحقق مما إذا كان طفلي سیرتاد نفس الحافلة في العام الدراسي القادم؟س: ھل علي أن أ

ان مدرسة) وظل الطالب في ج: نعم. طالما كان الطالب یرتاد حافلة المدرسة  بموجب استثناء معتمد، وذلك من محطة بالحي السكني (محددة من خالل تقاطع شارع أو عنو 
نزول المنصوص علیھا في طلب االستثناء األصلي، تظل المحطة كما ھي في العام الدراسي الجدید. إال أن رقم المسار نفس المدرسة واستخدم نفس محطات الركوب وال

 ووقت الركوب/النزول قد یختلف، ومن ثم نوصي دائًما بالتحقق من المعلومات عبر بوابة أولیاء األمور.

     كیف تقررون من یركب الحافلة؟  ة قد امتألت. س: لقد قدمت طلب االستثناء ولكن تنامى إلى مسامعي أن الحافل

         ًال.ج: نستخدم قاعدة "من یأتي أوًال، یحصل على الخدمة اوال" وبالتالي فإن تاریخ تقیدم طلب استثناء المواصالت یحدد من قدم االستثناء أو

    س: عندما تقبلون طلب االستثناء، كیف سیتم إخطاري؟

المرتبط تثناء المواصالت عبر اإلنترنت فقط من خالل بوابة أولیاء األمور. بمجرد أن تقدم الطلب، ستتم كافة المراسالت عبر البرید اإللكتروني ج: یتم قبول طلبات اس
 بحساب بوابة أولیاء األمور.

   ماذا یحدث إذا كان جمیع الطالب المؤھلین بالمحطة ال یرتادون الحافلة؟  س:

یتم  یرتادون الحافلة الصفراء، سوف تظل المحطة كما ھي حتى نھایة العام الدراسي. أما الطالب الذین یرتادون مركبة تابعة لطرف خارجي، فسوف ج: بالنسبة للطالب الذین
نائي أن یتقدموا مرة أخرى بطلب إلغاء المحطة إذا توقف الطفل المؤھل للركوب عن ارتیاد المركبة. في كلتا الحالتین، یجب على الطالب الذین یرتادون الحافلة بشكل استث

 استثناء كل عام دراسي، إذ أن محطات التعلیم الخاص لیست مضمونة عاًما بعد آخر.

 س: إذا انتقلت إلى عنوان جدید، ھل علي تقدیم طلب استثناء جدید؟

نصوص علیھا حالیًا في الطلب. إال إنھ إذا كان ھناك قائمة انتظار ج: علیك تقدیم طلب استثناء جدید فقط إذا كنت تنوي الركوب والنزول في محطة تختلف عن المحطة الم
 للركوب في ھذه الحافلة، فسوف یأتي طلب االستثناء الجدید في الترتیب خلف ھؤالء الذین في قائمة االنتظار.

 والنزول بقیة أیام األسبوع من محطة أخرى. ھل ھذا ممكن؟س: أرید استثناء لطفلي للركوب والنزول في محطة ما أیام االثنین واألربعاء، على أن یكون الركوب 

     ج: ال یمكننا تلبیة ھذا الطلب. یمكن توفیر محطة صباحیة من االثنین إلى الجمعة ومحطة مسائیة من االثنین إلى الجمعة.

   س: إذا أردت ركوب األبناء كاستثناء من نفس المحطة، ھل علي تعبئة طلب استثناء لكل واحد منھم؟

 ج: نعم. یجب تعبئة طلب استثناء لكل طالب.
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    إذا عرفت أن ھناك حافلة تصل إلى المدرسة، ھل یمكن لطفلي البدء في ارتیاد ھذه الحافلة بینما یتم البت في طلب االستثناء؟  س:

أیام عمل. في  10جاھدین لالنتھاء من طلبات استثناء المواصالت خالل ج: ال. ھناك مسارات مشغولة بالكامل بحاجة ألن یتم فحصھا لضمان توافر مكان لطفلك. ونسعى 
النھائي للمدارس (خالل  Passموقت من المكتب األمامي للمدرسة حتى یصل + Passحالة الموافقة، یمكن لطفلك البدء في ارتیاد الحافلة مباشرة، وذلك بالحصول على +

 .ھنا Passبرنامج +أیام عمل في المعتاد). تعرف على المزید حول  7

 ھل سیتم إخطاري؟  س: لماذا ُرفض طلب االستثناء الخاص بي؟

طلب االستثناء قد ُرفض عبر البرید  ج: قد یُرفض طلب االستثناء نظًرا لعدم تحقق معاییر األھلیة، أو أن الحافلة قد شغلت بالكامل، أو لعدم توافر مسار. سیتم إخطارك بأن
 اإللكتروني المرتبط بحساب بوابة أولیاء األمور الذي استُخدم في تقدیم طلب استثناء المواصالت.
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