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التمهيد
أخــي ســائق حافلــة ومركبــة النقــل التعليمــي ،يســرنا أن نضــع بيــن يديــك هــذا الدليــل االرشــادي لنــزودك بالتوجيهــات الالزمــة لتفــادي
إن قيــادة حافلــة ومركبــة النقــل التعليمــي مســؤولية وامتيــاز يتـ ّـم تكليفــك
األخطــار لــك وللطلبــة ولمســالكي أو مســتخدمي الطريــقّ .
ّ
وكل القائميــن علــى العمليــة
بــه بنــاء علــى كفاءتــك وحســن ســيرتك وســلوكك الحســن لتكــون بذلــك محــل ثقــة الطلبــة وأوليــاء أمورهــم
التعليميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
قامــت شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي بتطويــر هــذا الدليــل بنــاء علــى ايمانهــا بالــدور الهــام لســائقي حافــات ومركبــات
النقــل التعليمــي وســعيا منهــا بــأن يكــون لديهــم إطــار عمــل واضــح لالسترشــاد بــه فــي ممارســة مهامهــم اليوميــة ومســاهمتهم الفاعلــة
فــي ضمــان تقديــم الخدمــة وفقــا ألعلــى معاييــر األمــن والســامة للطلبــة المســتفيدين منهــا.
وإذا اتبعــت ســلوكيات القيــادة اآلمنــة الموضحــة فــي دليلــك التوجيهــي فإنــك بذلــك تحقــق األمــن والســامة و تقلــل المخاطــر التــي
ً
شــخصيا وكذلــك الطلبــة الذيــن تقــوم بنقلهــم ولمســتخدمي طرقنــا .ولذلــك فإنــك تحتــاج لالطــاع علــى هــذه
يمكــن أن تتعــرض لهــا
الوثيقــة والتــي ســتجد فيهــا مرجعـ ًـا مناسـ ً
ـبا لــكل مهامــك ومســؤولياتك وواجباتــك.
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وتذكــر أنــك وباعتبــارك سـ ً
ـائقا لحافلــة ومركبــة نقــل تعليمــي ،فــإن أمــن وســامة أبنائنــا الطــاب وبناتنــا الطالبــات أمــر يبــدأ
ّ
لتحملهــا .فالســائق هــو الشــخص المعنــي مباشــرة بســامة الطلبــة مــن وإلــى المدرســة يوميــا
بــك ومســؤولية نبيلــة تـ ّـم اختيــارك
ولذلــك يجــب أن يمتــاز بمجموعــة مــن المؤهــات والتدريبــات والممارســات والتــي ســيرد تفصيلهــا فــي هــذا الدليــل.
تم تصميم هذا الدليل االرشادي لسائقي النقل التعليمي ليحقق:
بنــاء فهــم مشــترك بيــن ســائقي النقــل التعليمــي واألطــراف ذات العالقــة بالنقــل
التعليمــي لمهــام الســائقين ولكيفيــة مســاهمتهم فــي تقديــم خدمــات نقــل تعليمــي
وفقــا ألعلــى معاييــر األمــن والســامة للطلبــة المســتفيدين منهــا.
توفيــر إرشــادات عمليــة خطــوة بخطــوة لكيفيــة ممارســة الســائقين لمهامهــم قبــل،
اثنــاء ،وبعــد رحلــة النقــل التعليمــي.
توفيــر أداة عمليــة لســائقي حافــات ومركبــات النقــل التعليمــي مــن خــال تقديــم
االلتزامــات والواجبــات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة نقل الطلبــة من وإلى المدرســة
ـاء.
صباحـ ًـا ومسـ ً
5
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ـاء ضمــن إطــار عمــل معتمــد
يقــدم الدليــل وصفــا لمســار عمليــة نقــل الطلبــة مــن وإلــى المدرســة صباحـ ًـا ومسـ ً

يوجــه هــذه العمليــة ويضبــط مــا يتعيــن علــى الســائقين إنجــازه بوضــوح ودقــة .وهــي وثيقــة إلزاميــة ،تشــير إلــى
ّ
االلتزامــات والواجبــات األساســية للســائقين ،والســلوك الواجــب اتباعــه ،والــذي يتعيــن االلتــزام بــه والتقيــد بــه فــي
مختلــف مراحــل نقــل الطلبــة مــن وإلــى المدرســة.
يولــي الدليــل الحالــي أهميــة خاصــة لضمــان أمــن وســامة الطلبــة فــي ّ
كل مراحــل الرحلــة المدرســية وإلــى
تشــريك الســائقين فــي هــذه المهمــة باعتبارهــم مكــون رئيســي فــي عمليــة النقــل التعليمــي.
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الجزء األول :قبل انطالقك في الرحلة
قبل االنطالق برحلة النقل التعليمي يتطلب منك القيام بعدة أمور تضمن لك نجاح االستعداد التشغيلي للرحلة.
ولتنفيذ ذلك تحتاج إلى االلتزام بالعناصر األربعة التالية:

1

2

8

الخضوع للتدريب المسبق الخاص بالسائقين

المحافظة على اللياقة واجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري

3

4

مظهرك الخارجي أثناء تقديم الخدمة

إعداد الحافلة أو المركبة للرحلة

وبتطبيقك هذه العناصر ستتمكن من تحقيق الجودة بالخدمة المقدمة وضمان أمن وسالمة الطلبة.
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خضوعك للتدريب المسبق الخاص بالسائقين

ّ
المكلف بها وحرصا منك على سالمتك وسالمة الطلبة يتوجب عليك:
لضمان حسن تنفيذك للمهام
الخضـوع لتدريـب يسـتوفي المعاييـر المعتمـدة أو التـي تحددهـا الشـركة وذلـك قبـل بـدء العـام الدراسـي بوقـت
كاف علـى خطـوط السـير واماكـن الوقـوف واالنتظـار.
الخضوع لدورات توعوية تتضمن المواضيع التالية:
•القدرة المناسبة على إدارة سلوكيات األطفال،
•اخالء الحافلة والتدريب على عملية االخالء،
•المعرفة باالحتياجات الخاصة في الحافلة (مثل :األجهزة المساعدة ،االسعافات األولية،)... ،
•مهارات االتصال الفعال مع الطلبة ،أولياء األمور ،المدرسين ،رجال المرور ،مستخدمي الطريق.
•فهـم ّ
كل مـا مـن شـأنه أن يحقـق أسـاليب القيـادة اآلمنـة وفقـا إلرشـادات وتعليمـات المـرور ويؤمن سلامة
الطلبـة ومصلحـة العمل،
•مهام الدفاع المدني,
االحتفاظ ببطاقة التدريب بالدورات التي حصلت عليها،
الوعي بالمخالفات التي سيترتب عليها خصومات أو عقوبات على متعهد النقل الذي تعمل لصالحه.
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2

المحافظة على اللياقة واجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري

مـدة تنفيـذ مهامـك حتـى يمكنـك قيـادة
تحتـاج إلـى إتمـام أي فحوصـات أو تحاليـل دوريـة تراهـا الشـركة خلال ّ
حافلـة أو مركبـة نقـل تعليمـي .واعتبـارا ألهميـة هذه الفحوصـات يتوقع منـك التفاعـل اإليجابي معهـا واتمامها
وفقـا للمطلـوب ومنهـا علـى سـبيل المثال:
الفحوصات التي تثبت ّأنك الئق طبيا لمزاولة مهامك،
الفحوصات التي تثبت خلوك من تعاطى الكحول والمخدرات.
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3

مظهرك الخارجي أثناء تقديم الخدمة

جميـع السـائقين يمثلـون شـركة النقـل التعليمـي أمـام الغير ولذلك فإن تناسـق مظهـرك وحسـن تصرفاتك خالل
حـد كبير على نظـرة الغير لشـركتك وعلى جـو العمل بشـكل عام.
سـاعات العمـل أو خـارج العمـل تؤثـر إلـى ّ
ّ
خاصـة ببيئة ومـكان العمـل ونتوقع منك
أن النظافـة مـن االيمـان سـواء كانـت نظافة جسـدية أو ّ
ونؤكـد علـى ّ
العامة والنظافة الشـخصية ومظهر المالبس وتناسـق زيك
أن تسـتمر فـي الظهـور بشـكل الئـق و تتقيد بـاآلداب
ّ
وتسـريحة الشـعر والذقـن .وونتطلع منك الحـرص على التقيـد بالتالي:
•إذا كنت سعودي الجنسية فقم بارتداء الزي الرسمي السعودي أثناء قيامك بتنفيذ األعمال،
•إذا كنـت غيـر سـعودي فـإن المتعهـد سـيوفر لـك ولزمالئـك زي موحـد تقـوم بارتدائـه أثنـاء قيامـك بتنفيـذ
األعمـال،
•التزم بالمحافظة على مظهرك الخارجي وعلى نظافتك الشخصية.
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4

إعداد الحافلة أو المركبة للرحلة

استعدادا النطالق الرحلة اليومية الصباحية أو المسائية ينبغي القيام بالمهام التسعة التالية التي تساهم في ضمان أمن وسالمة الرحلة:
اجراء الفحص اليومي للحافلة حسب النموذج المرفق.
أن حافلتـك أو مركبتـك بحالـة ممتـازة مـن الناحيتيـن الميكانيكيـة والمظهـر الخارجـي ّ
وبلـغ عـن وجود أي
تأكـد قبـل بدايـة كل رحلـة ّ
تلـف أو عطـل فـي المقاعد,
تأكـد فـي بدايـة كل رحلـة مـن توفـر معـدات السلامة ومتطلباتهـا ومنهـا ،علـى سـبيل المثـال ال الحصـر ،سلامة إضـاءة وإشـارات
ومسـاحات ومكابـح الحافلـة والمركبـة واإلطـارات ومـدى صالحيتهـا,
ّ
تأكد من خلو مداخل ومخارج وممرات حافلتك بما في ذلك مخارج الطوارئ من أية عوائق قبل مباشرة الرحلة،
تأكد من النظافة الداخلية والخارجية لحافلتك أو مركبتك،
زود حافلتك أو مركبتك قبل االنطالق بالكمية التي تحتاجها الرحلة من الوقود ،وتجنب التوقف للتزود بالوقود أثناء الرحلة،
ّ
احتفظ بأسماء الطلبة المنقولين وأرقام االتصال بأولياء أمورهم في الحاالت الطارئة،
تأكد من وجود وسيلة اتصال صالحة لالستخدام في حافلتك او مركبتك لتستخدمها للتواصل مباشرة مع رئيسك،
تأكد من بيانات مسار الخدمة واعرف أماكن الوقوف واالنتظار والتحرك قبل البدء في تنفيذ األعمال.
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الجزء الثاني :أثناء الرحلة
ّ
لـكل المتطلبات الخاصة باالسـتعداد النطالق الرحلـة اآلمنة والمريحـة (يمكنك مراجعتها في الجـزء األول من
بعـد التأكـد مـن تنفيـذك
هـذه الوثيقـة) ،قـم باالنطالق فـي رحلتك الصباحية أو المسـائية وأحرص خاللهـا على العناصر األربعـة التالية:

1

3

االنطلاق فـي الرحلـة فـي الوقت
المناسـب حسـب الجـدول الزمنـي
المخطـط لمسـارات الخدمة ومنازل
الطلبة
أسلوب القيادة األمنة أثناء الرحلة

2

4

عملية اركاب الطلبة وانزالهم

السلوك الحسن اثناء الرحلة

ينبغـي أن تعـرف عـدة أمـور يتعيـن عليـك االلتزام بهـا اثناء قيامـك برحلة النقـل التعليمي وسـتمكنك قراءتك المتأنية لهذا القسـم من
فهم هـذه األمور.
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1

االنطــاق فــي الرحلــة فــي الوقــت المناســب
حســب الجــدول الزمنــي المخطــط لمســارات
الخدمــة ومنــازل الطلبــة

بعـد تأكـدك مـن تنفيذ األعمال التي تم شـرحها في القسـم السـابق (نشـجعك علـى إعادة مراجعتـه ّ
كلما احتجت إلى ذلـك) ،أنت اآلن
جاهـز لبدء رحلتـك اآلمنة والمريحـة لنقل الطلبة.
لتنطلق الرحلة في أحسن الظروف احرص على القيام باألمور الثالث التالية:
•حـال صعـودك إلـى حافلتـك أو مركبتـك ،والتـي قمـت بإعدادهـا للرحلـة كمـا ينبغـي ،قـم بربـط حـزام األمـان الخـاص بـك لتضمـن
سلامتك طـوال فتـرة الرحلـة ولتتجنـب االخطـار المفاجئـة فـي الطريـق،
•قم بتشغيل نظام األمان لسالمة الطلبة،
•انطلق في الوقت المناسب لبدأ رحلة آمنة ومريحة وإلدراك نقاط الوصول في الوقت المحدد.
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حافلة مدرسية

2

عملية اركاب الطلبة وانزالهم

عنـد وصولـك أليـة نقطـة اركاب أو إنـزال وفقـا لمـا هـو وارد في بيانات مسـار الخدمـة وأماكن الوقـوف واالنتظار والتحـرك ،تأكد من
التزامـك الدقيق باألمـور التالية:
•احرص على الوصول إلى نقطة االركاب أو االنزال في الموعد أو قبله وإعالم المسؤول المباشر في حال التأخير،
• قم بالتأكد من إيقاف الحافلة تماما أثناء عملية صعود ونزول الطلبة،
•كن على علم بجميع مناطق الخطر حول الحافلة وتأكد من مرايا الحافلة وذراع السالمة,
•استخدم ذراع الوقوف اإللكترونية أثناء توقف الحافلة إلركاب أو إنزال الطلبة،
•قم بفتح باب حافلتك أو مركبتك حال وصولك لنقطة االركاب أو االنزال،
•تأكد من حمل جميع الطلبة لبطاقات صعود الحافالت،
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•قـم بإنـزال الطالـب أو الطالبـة فـي أماكـن التوقـف المحددة ،واحـرص على عدم إنـزال أي طالب/طالبـة في مكان لم يتـم تحديده
أو تعيينـه أو الموافقـة عليـه مـن قبل الشـركة أو مندوبها ،مهما كانت األسـباب،
•تأكد من تنظيم صعود ونزول الطلبة من الحافلة او المركبة لتجنب التدافع,
•قم بإغالق باب حافلتك أو مركبتك بعد التأكد من نزول الطلبة واالبتعاد عن الحافلة أو المركبة تماما،
•ال تحـرك حافلتـك أو مركبتـك إال بعـد غلـق األبـواب والتأكـد مـن ركـوب الطلبـة وجلوسـهم علـى مقاعدهـم وربـط حـزام األمان أو
نزولهـم فـي المـكان المحدد،
• التزم بالقاعدة الذهبية عند صعود ونزول الطلبة لحافلتك.
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3

أسلوب القيادة اآلمنة أثناء الرحلة

وتجنبـك للمخالفات المروريـة يعتمد على
 ايصالـك الطلبـة إلـى المـكان المقصـود وفي الوقـت المحدد بأمن وسلامة
ّ
أسـلوبك فـي القيـادة ولمسـاعدتك في تحقيق ذلـك نؤكد عليك االلتـزام باألمور الخمـس التالية:
•ال تخرج عن المسار المحدد ألي غرض كان حتى لو كان الهدف اختصار السير،
•تقيد بالسرعة النظامية وبمختلف تعليمات وارشادات المرور أثناء تنفيذ الرحلة بشكل مناسب،
•استخدم المكابح بشكل آمن ومريح طوال الرحلة،
•اجتنـب األماكـن الخطـرة كمجـاري السـيول و األنفـاق وقـت هطـول األمطـار  ,ويمكنـك اسـتخدام طـرق بديلـة يتـم
تحديدهـا مـن قبـل كأجـراء إحتياطـي ،
•قـم بالقيـادة بحـذر شـديد فـي حالـة وجـود أمطـار أو جليـد علـى الطرقـات يمكـن أن يتسـبب فـي انـزالق حافلتـك أو
مركبتـك أو فـي حالـة وجـود ضبـاب كثيـف أو ريـاح أو أمطـار قويـة أو أتربـة أو أي ظـرف مـن ظـروف األحـوال الجوية
وبأسـلوب القيـادة اآلمنـة ،وفـي حـال كان التحـرك فيـه خطورة علـى الحافلـة أو المركبة فقـم بإبالغ غرفـة العمليات
بالوضع.
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في حاالت الخطر التي تتطلب منك اخالء حافلتك قم بإتباع الخطوات التالية:

قم بفتح باب الطوارئ
حدد مكان آمن خارج الحافلة
ويبعد عنها 15م على األقل

اختر أحد الطلبة ليكون مساعدا
لك في إخالء الحافلة

تفقد حافلتك في النهاية للتأكد
من خلوها بالكامل من الطلبة

في حاالت الخطر
التي تتطلب منك
اخالء حافلتك قم
بإتباع الخطوات
التالية

ابلغ الطلبة بترك
االمتعة الخاصة بهم

قم بتحديد مكان يتوجه إليه
الطلبة سيرا واحرص على
بقائهم معا

قف عند باب الطوارئ من الخارج
للمساعدة وتوجيه الطلبة إلى نقطة
التجمع من ثما الكبير يساعد األصغر
احرص على خروج الطلبة
األقرب من باب الطوارئ أوال
ثم الذين يليهم
19

4

السلوك الحسن اثناء الرحلة

سـلوكك الحسـن اثنـاء تنفيـذ رحلـة النقـل التعليمـي يسـهل عليـك تنفيـذ مهمتـك وايصـال الطلبـة بأمـان ويمكنـك مـن
المحافظـة علـى األمـان والجـو اإليجابـي فـي حافلتـك ومـا ينتـج عنـه مـن مسـاهمة فـي توفيـر خدمـات نقـل تعليمـي
مسـتدامة ومريحـة وذات موثوقيـة عاليـة .ونظـرا ألهميـة دورك يتعيـن عليـك االلتـزام بقواعـد السـلوك التاليـة:
•عدم تناول أية مأكوالت أو مشروبات داخل حافلتك أو مركبتك،
•عـدم اسـتخدام الجـوال أو أي أجهـزة أخـرى اثنـاء القيادة مطلقـا باسـتثناء األجهزة المتعلقة بمسـتوى تقديـم الخدمة،
واحـرص علـى أن ال تسـتخدم هاتفـك الخـاص أثنـاء القيـادة وتواجـد الطلبـة بالحافلـة لغيـر مصلحـة العمـل والضـرورة
المتعلقـة بتقديـم الخدمـة ومهمـا كان السـبب أثنـاء حركـة الحافلة/المركبـة أو توقفهـا غيـر اآلمـن،
•عـدم تدخينـك داخـل حافلتـك أو مركبتـك مطلقـا أو خارجها خالل تقديمـك للخدمة وعدم السـماح للغيـر بالتدخين داخل
حافلتك،
•عدم التحدث أثناء العمل وإذا اضطرت للكالم يكون بطريقة مهذبة،
•حسن التصرف عند إخالء حافلتك أو مركبتك في حالة وجود أي طارئ أو ظرف يستدعي عملية اإلخالء،
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•عدم خروجك من حافلتك أو مركبتك والطلبة بداخلها،
•عدم تشغيل أي مواد صوتية أو مرئية أثناء تنفيذ األعمال بدون طلب من قبل الشركة أو مندو بها،
الخاصـة بالطـوارئ واألمن والسلامة والتـي تصف اإلجـراءات الواجب
•الدرايـة وااللتـزام بتفاصيـل الخطـة المعتمـدة
ّ
اتباعهـا مـن السـائق في حالـة وقـوع أي طارئ,
•االلمـام بالمسـئوليات واإلجـراءات اللازم اتخاذهـا لـكل حالـة طارئة مثـل :الحريق الحافلـة ،الحـوادث المرورية ،حاالت
الطـوارئ الطبيـة بوصفـك مسـئول عن سلامة الطلبـة ويتوجه عليك اتخـاذ كافة اإلجـراءات الالزمة فـي حال وقوع
أي طـارئ ومـن ذلـك االتصـال علـى خدمـات الطـوارئ مثـل اإلسـعاف ،المـرور ،الشـرطة ،الدفـاع المدنـي وتبليـغ
المتعهد.
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الجزء الثالث:بعد إنتهائك من الرحلة
بعـد نجاحـك فـي إتمـام رحلتـك الصباحية أو المسـائية ،هنـاك بعض الخطوات البسـيطة التـي يتعين عليك اسـتكمالها قبل
أن تنعـم بقسـط مـن الراحـة وتتفرغ لالسـتمتاع بوقتك اسـتعدادا لرحلة جديـدة موفقة.
وندعـوك إلـى قـراءة هـذا القسـم األخيـر مـن دليلـك لرحلـة نقل تعليمـي آمنـة ومريحة لالطلاع علـى الخطوتيـن التاليتين
إلنهـاء الرحلـة بصفـة موفقة.

1

2

تفقد الحافلة أو المركبة قبل المغادرة

إيقاف الحافلة أو المركبة في المكان المخصص لها

بعـد توصيـل الطلبـة إلـى المدرسـة فـي الرحلـة الصباحيـة وإنـزال آخـر طالـب أو طالبـة بحافلتـك أو مركبتـك فـي الرحلـة
المسـائية احـرص علـى إتمـام الخطوتيـن الـوارد شـرحهما أدنـاه.
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1

تفقد الحافلة أو المركبة قبل المغادرة

ال حضنـا وجـود بعـض الحـوادث الناتجـة عـن عدم إتمـام إجراءات تفقـد الحافلـة أو المركبة عنـد نهاية الرحلة وتسـرع بعض
السـائقين فـي المغـادرة دون االلتـزام باإلجـراءات الخاصـة بتفقد الحافلة أو المركبـة ،ونحن على ثقة أنك سـتقوم بالتالي
قبـل التوجـه إليقـاف الحافلـة أو المركبة في المـكان المخصص لذلك:
• بعـد توصيـل الطلبـة مـن وإلـى المدرسـة قـم بتفقـد لحافلتـك أو مركبتـك مـن الداخـل لجميـع المقاعـد قبـل مغـادرة
الحافلـة أو المركبـة وذلـك لضمـان عـدم بقـاء أي طالب/طالبـة داخـل الحافلـة،
•إذا وجـدت أي متعلقـات أو أغـراض خاصـة بالطلبـة أثنـاء تفقـدك قـم بتسـليمها فـو ًرا لقائد/قائدة المدرسـة التي يدرس
بهـا الطالب/الطالبة.
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2

إيقاف الحافلة أو المركبة في المكان المخصص لها

حافلتـك أو مركبتـك تبقـى مسـؤوليتك التامـة حتـى ايقافهـا بالمـكان المخصـص لهـا وإلتمـام ذلـك بنجـاح ينبغـي عليـك
إتمـام التالي:
•قم بإيقاف حافلتك أو مركبتك في المكان المخصص للوقوف,
•قم بتعطيل نظام األمان لسالمة الطلبة في حال وجوده في حافلتك,
•قم بوضع لوحة في خلفية حافلتك أو مركبتك تحمل عبارة “الحافلة/المركبة خالية من الطالب أو الطالبات”.
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الخاتمة
في الختام نأمل منك التأكد من أنك مطلع وملم بالنقاط العشرة التالية:
الجزء األول :قبل انطالقك في الرحلة

الخضوع للتدريب المسبق الخاص بالسائقين

المحافظة على اللياقة واجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري

مظهرك الخارجي أثناء تقديم الخدمة

إعداد الحافلة أو المركبة للرحلة

الجزء الثاني :أثناء الرحلة

االنطــاق فــي الرحلــة فــي الوقــت المناســب حســب الجــدول
الزمنــي المخطــط لمســارات الخدمــة ومنــازل الطلبــة

عملية اركاب الطلبة وانزالهم

أسلوب القيادة اثناء الرحلة

السلوك الحسن اثناء الرحلة

الجزء الثالث:بعد إنتهائك من الرحلة

تفقد الحافلة أو المركبة قبل المغادرة

إيقـاف الحافلـة أو المركبـة فـي المـكان

المخصـص لهـا

وفـي حـال احتجـت إلـى تفاصيـل أكثر للنقـاط أعاله ندعوك إلـى إعادة االطالع علـى الجزء المناسـب من الدليل كما نشـجعك إلى
مناقشـة التزاماتـك ومسـؤولياتك وسـبل النجـاح في إنجازها مع متعهـد النقل التعليمي الـذي تعمل لفائدته.
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األسئلة املتكررة واإلجابات
لم اتمكن من ايصال الطالب  /الطالبة حسب الجدول الزمني
املحدد وذلك بوجود اسباب خارجة عن االرادة؟
ال بأس يف التأخر إن كان يف ذلك مصلحة وسالمة الطلبة ،األولوية تكمن يف توفير
األمان والسالمة للطلبة.
وعليك ابالغ ادارة املدرسة بذلك لتقوم بدورها بابالغ اولياء االمور.

يف حال عدم معرفة املسار ملنزل أحد الطلبة،
بمن يمكنني التواصل؟

يمكنك التواصل مع ولي أمر الطالب او املتعهد.

يف حال حدوث شغب من أحد الطلبة ما التصرف الواجب علي اتباعه؟

اشعار ادارة املدرسة بأي مالحظة تصدر من اي طالب لتقوم املدرسة باتخاذ
االجراء التربوي املناسب.
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يف حال اجبار ولي امر سائق الحافلة او املركبة بنقل ابنه /ابنته وهو غير
مشمول بالخدمة مالتصرف الواجب اتباعه؟
اشعار ادارة املدرسة بذلك للتواصل مع ولي األمر واتخاذ االجراء
الالزم.

يف حال عدم ابراز بطاقة الصعود من قبل أحد الطلبة بسبب فقدانها
مالذي يمكنني عمله؟
ال بأس بإركاب الطالب /الطالبة والتواصل مباشرة مع ادارة املدرسة
لتسليم الطالب/الطالبة بطاقة صعود بديلة.

يف حال تعطل الحافلة او املركبة او تلف بعض أجزاء الحافلة /املركبة أو عدم
صالحيته لالستخدام مثل املكيف أو حزام األمان أو اإلشارات أو وجود زجاج نوافذ
مكسور بمن يمكنني التواصل؟
يتم التواصل مع املتعهد وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي
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يف حال حصول حادث مروري يف الطريق بمن يمكنني التواصل؟

عليك اتباع خطة الطوارئ واالتصال ىلع خدمات الطوارئ حسب الحالة
مثل اإلسعاف ،املرور ،الشرطة ،الدفاع املدني وتبليغ املتعهد.

يف حال تعرض أحد الطلبة يف الحافلة/املركبة إلصابة أو تعرضه لنوبة
مرضية ،ماالجراء الواجب علي عمله؟
عليك اتباع خطة الطوارئ ومن ذلك االتصال ىلع اإلسعاف وولي امر
الطالب/الطالبة وابالغ املدرسة واملتعهد بذلك.

يف حال االحساس بتعب شديد وعدم القدرة ىلع التركيز اثناء السياقة
ما لتصرف الواجب علي اتباعه؟
اتباع خطة الطوارئ ومنها ايقاف الحافلة او املركبة يف مكان آمن ومن ثم
التواصل مع املتعهد التخاذ االجراءات الالزمة واستبدالك بسائق آخر.
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كيف يمكنكم التواصل مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وتبليغ آرائكم ومقترحاتكم؟
نحن يف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ال نكتفي بتطوير خدماتنا للعمالء ،بل نظهر قدرًا كبيرًا من االهتمام بآرائهم ومقترحاتهم وشكواهم.
وألننـا نـدرك أن لكـم مقترحـات أو مطالـب أو شـكوى نتيجـة خطـأ غيـر مقصـود أو سـوء فهم أو اختلاف وجهـات النظر ،فقـد أنشـأنا إدارة خدمة العملاء لتسـتقبل طلباتكم
ومقترحاتكـم وتتعـرف ىلع آرائكـم بـل وتحقـق يف شـكواكم وتتابـع حلهـا مـع اإلدارات املعنيـة داخل الشـركة وتحيـط العمالء علمًا بـكل ما تم مـن إجراءات يف سـبيل حلها
بعـدل وإنصـاف ويف أقصر وقـت ممكن.
تقـدم إدارة خدمـة العملاء خدمـات اتصـاالت ومعلومـات موثقـة وفعالـة للمسـاهمين وتعمـل انطالقـا مـن معرفتهـا بأكثـر العوامـل قيمـة لـدى العملاء وهـي االهتمـام
واملوثوقيـة والسـرعة والكفـاءة.
ورغبـة مـن الشـركة يف توفيـر وسـائل التواصـل الفعالـة فقـد أطلقـت مركـز خدمـة العملاء املوحـد للنقـل التعليمـي ىلع مسـتوى اململكـة وذلـك السـتالم املالحظـات
واملقترحـات واالستفسـارات الخاصـة بتقديـم الخدمـة مـن قبـل أوليـاء األمـور واملسـتفيدين مـن خدمـة النقـل التعليمـي والـرد عليها ،وذلـك عبر فتح قنـوات تواصـل متاحه
للجميـع لتحقيـق ضمـان تحسـين مسـتوى خدمـات النقـل التعليمـي ومعالجـة نواحـي القصور.
حيث يمكنكم التواصل معنا عن طريق قنوات التواصل التالية:
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تطبيق حافلتي

Hafelty Application
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31

ما هو تطبيق حافلتي؟
تــم تطويــر تطبيــق األجهــزة الذكيــة الخــاص بالبالغــات عــن مســتوى خدمــة النقــل التعليمــي كخطــوة أولــى لتحســين جــودة النقــل
التعليمــي .كمــا سيســاعد فــي الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن الشــركة وكذلــك اإلب ــاغ عــن أي مالحظــات علــى مســتوى
وجــودة الخدمــة مــن قبــل أوليــاء األمــور ومــن يهمهــم األمــر.
لماذا قمنا بتطوير تطبيق حافلتي؟
يهــدف هــذا التطبيــق لخلــق قنــاة تواصــل بيــن الشــركة والمســتهدفين مــن خداماتهــا باإلضافــة لخلــق قنــاة اتصــال يســاهم الجمهــور
العــام مــن خاللهــا فــي تحســين مســتوى خدمــات النقــل التعليمــي ،حيــث يمكــن للمســتخدم الحصــول علــى معلومــات آنيــة عــن
الخدمــة وتلقــى البالغــات اليوميــة وابــداء الــرأي فــي الخدمــة واإلب ــاغ عــن أي خلــل قــد يطــرأ علــى تقديــم الخدمــة.
ما هي أهم الخدمات والخصائص التي يوفرها تطبيق حافلتي؟
تشتمل خدمات التطبيق على الخصائص التالية:
•تقديــم البــاغ عــن المتعهديــن فــي حــال وجــود مالحظــات علــى مســتوى الحافلــة أو الســائق ،كاإلبــاغ عــن حــوادث مروريــة
وحــاالت قطــع اإلشــارة والتأخــر فــي وصــول الحافلــة وخالفــه.
•توعية المستخدمين عن أخبار ونشاطات الشركة.
•توفير قنوات التواصل مع الشركة.
•توفير صفحات التواصل االجتماعية للشركة ،مثل (تويتر وفيس بوك ...الخ)
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كيف يمكنكم استخدام تطبيق حافلتي واالستفادة منه؟
تمكنكم اتباع الخطوات التالية عند استخدام التطبيق:
أ .تحميل التطبيق من متجر ابل واندرويد
ب .الدخول على تطبيق االجهزة الذكية “حافلتي”
ج .اختيار ابالغ عن حالة
د .تعبئة االستمارة
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ه .تحديد موقع البالغ على الخارطة
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و .اختيار شركة النقل المسئولة

ز .تعبئة الحقول المطلوبة (نوع البالغ ،رقم اللوحة ،وصف البالغ)

ح .النقر على ايقونة ارسال
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