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األسئلة المتكررة في عملیة 
 االستثناء

 

 س: لقد سمعت أنھ لیس ضروریًا إعادة تقدیم استمارة االستثناء قبل بدء العام الدراسي الجدید بعد اآلن. ھل ھذا صحیح؟
 

) 2) وقد ظل الطالب في المدرسة نفسھا، 1الحافلة في العام الماضي من خالل استثناء معتمد، إذا كان الطالب قد استقل  ج:
) وكان الطالب المؤھل یستخدم 3وسیستمر في استخدام موقع الصعود/النزول نفسھ المذكور في استمارة االستثناء المعتمدة؛ 

إعادة تقدیم استمارة جدیدة للعام الدراسي الجدید. وطالما موقف انتظار الحافلة المطلوب ذاك، فعندئٍذ لیست ھناك حاجة إلى 
"، واستمر الطالب المؤھل في الركوب من موقف االنتظار ذاك، تظل استمارة االستثناء -2" و"-1استوفى الطالب ما ذكر في "

 صالحة ومحفوظة في الملف في قسم النقل.
 

افلة؛ ومع ذلك، فقد أخبرت ھذا العام بعدم وجود مساحة شاغرة في الحافلة. وقد اعتقدت س: في العام الماضي، حصل الطالب على استثناء لركوب الح
 أنني ضمنت مكانًا شاغًرا في الحافلة؟

 

طالب ج: تكون الموافقة على االستثناء معتمدة على المساحة المتوفرة على متن الحافلة. فإذا دخل طالب مؤھلون جدد في مسار الحافلة، یركب ال
 الحافلة، وال تتوفر مساحة شاغرة للطالب المستثنین.عندئٍذ 

 

 س: ھل ینبغي أن التحقق مما إذا ال یزال بإمكان طفلي ركوب الحافلة ذاتھا للعام الدراسي القادم؟
 

األصلیة، وال یزال ج: نعم. طالما ظل الطالب المستثنى في نفس المدرسة، ویستخدم نقطة الصعود والنزول نفسھا المذكورة في استمارة االستثناء 
 الطالب المؤھل یستخدم موقف انتظار الحافلة المطلوب، یظل الطالب إًذا في مكانھ للعام الدراسي الجدید.

 

 س: لقد أعدت طلب االستثناء ولكنني سمعت أن الحافلة ممتلئة بال مكان شاغر. فكیف تحددون من لھ األولویة في الركوب؟
 

 التقدیم، وأولویة الخدمة". ویحدد التاریخ المطبوع على استمارة االستثناء التي تم استالمھا في قسمج: إننا نستخدم قاعدة "أولویة 
 .النقل االستثناء الذي قدم أوالً 

 
 س: عند قبول استثنائي، كیف سیتم إخطاري؟

 
المقدم، وسنحاول التحدث مع أحدھم أو ترك  ج: سنرسل لك إخطاًرا بالبرید اإللكتروني أو سنطلب رقم المنزل الخاص بالطالب والمدون في الطلب

 .رسالة صوتیة باإلخطار. ومن ثَّم، من الضروري كتابة رقم ھاتف قابل لالستخدام
 

 فلة؟س: ماذا یحدث إذا لم یعد جمیع الطالب المؤھلین یستقلون الحا
 

المنزل المذكور في نظام معلومات الطالب بأنھ سیتم إزالة ج: سوف نخطر جمیع الطالب المستثنین الذي یستخدم موقف االنتظار ذاك عبر رقم ھاتف 
ّم، ھذا الموقف في غضون خمسة أیام دراسیة. وعندما نتصل برقم ھاتف المنزل، سنحاول التحدث إلى أحدھم أو ترك رسالة صوتیة باإلخطار. ومن ثَ 

 من الضروري كتابة رقم ھاتف قابل لالستخدام.
 

 إرسال استمارة استثناء جدیدة؟ علىَّ ھل یجب  س: إذا انتقلت إلى عنوان جدید،
 

الموقف الذي تستخدمھ حالیًا. ومع ذلك، إذا كان ج: یجب علیك تقدیم استمارة استثناء جدیدة فقط إذا كنت تخطط الستخدام موقف انتظار مختلف عن 
ھناك قائمة انتظار لركوب تلك الحافلة، سیتم وضع استمارة استثناءك الجدیدة بعد أولئك الذین ینتظرون ركوب الحافلة الجدیدة.
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واألربعاء، وفي نقطة ركوب أو نزول مختلفة باقي س: أرید حقاً استثناء للطالب بحیث یمكنھ التوقف في نقطة صعود أو نزول معینة في أیام االثنین 
 أیام األسبوع. ھل ھذا ممكن؟

 

 ج: ال یمكننا استیعاب ھذا الطلب. ولكن یمكننا تحدید موقع موقف انتظار صباحي من االثنین وحتى الجمعة، وكذلك
 موقع موقف انتظار مسائي من االثنین وحتى الجمعة.

 
 موقف انتظار الحافالت نفسھ كاستثناء، ھل سأضطر إلى ملء استمارة استثناء لكل واحد؟س: إذا أردت أن یركب األشقاء من 

 

 یلزم ملء استمارة  واحدة لكل طالب. .ج: نعم
 

 اء؟س: إذا عرفت أن ھناك موقف انتظار الحافلة یصل إلى مدرستي، ھل یمكن للطالب البدء في ركوب الحافلة بینما تتم معالجة استمارة االستثن
 

ة. ومع ذلك، ال، ففي معظم الحاالت، نوافق على ركوب الطالب الحافلة فوًرا، بینما نعالج استمارة االستثناء ونقوم بإضافة اسمھ إلى استمارة الحافلج: 
رة ھناك مسارات كاملة یجب علینا بحثھا لضمان وجود مساحة شاغرة للطالب. وفي ھذه الحالة، سنتصل في غضون أیام قلیلة من تلقي استما

 .االستثناء للتأكید على وجود مساحة شاغرة أو أن الحافلة ممتلئة. فإذا كانت الحافلة ممتلئة، سنخبرك بموقعك في قائمة االنتظار
 

 س: ما السبب في رفض استثنائي؟  وھل سیتم إخباري؟
 

حالي. سیتم إخطارك بعدم قبول استثنائك عبر ج: قد یرجع سبب رفض االستثناء إلى امتالء الحافلة بالكامل، أو إلى عدم وجود مسار حافلة 
 الھاتف أو البرید اإللكتروني.
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