
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطر  –المدرسة اللبنانيّة   

 سياسة االنضباط في الحافلة 
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 مقّدمة عاّمة 

تعتبر المواصالت من وإلى المدرسة خدمة تقدّمها المدرسة اللبنانية لتالميذها. فمن حّق التلميذ أن ينعم  

التنّمر والمضايقة والتهديد؛ وأّي انتهاك لهذا الحّق سيعّرض هذا بتنقّل آمن في الحافلة المدرسيّة خاٍل من 

 االمتياز للخطر مّما يؤثّر على تركيز السائق وبالتالي على سالمة التالميذ.

 

 توقّعات 

أولوياتنا.  وفقًا لسياسة االنضباط العاّمة في مدرستنا، تأتي السالمة الجسديّة والعاطفيّة للتالميذ في مقدّمة 

 لذا يتوقّع من تالميذ الحافلة أن يلتزموا بـ: 

 البقاء على مسافة من الحافلة حيث تقترب من منطقة الصعود إليها. -1

 الجلوس في المقعد المخّصص في جميع األوقات. -2

 ربط حزام األمان.  -3

 احترام سائق الحافلة ومساعده واتّباع تعليماتهما. -4

، واالعتداء اللفظّي، والتضارب الجسدّي مع أّي من تالميذ االمتناع عن استخدام اللغة البذيئة -5

 الحافلة اآلخرين. 

 االمتناع عن تناول الطعام أو مشاركته على متن الحافلة. -6

 االمتناع عن إساءة استخدام الهواتف المحمولة في الحافلة. -7

خدمة الحافالت( باستخدام  ال يُسمح للتالميذ اآلخرين غير المصّرح لهم)التالميذ غير المسّجلين في  -

 الحافلة.

 ال يُسمح لتالميذ الحافلة بالنزول منها في أّي عنوان مختلف عن عنوان منزلهم.  -

 

 اإلجراءات والتدابير 

 في حال حصول أّي من المخالفات المذكورة أعاله على متن الحافلة، يجب اتّخاذ اإلجراءات التالية: 

   (Margie)م رئيس مساعدي الحافالت يكون مساعد سائق الحافلة مسؤوالً أما -1

يقوم رئيس مساعدي الحافالت بإرسال بريد إلكترونّي إلى مسؤول القسم ومساعده مرفقًا بتفاصيل  -2

 الحادث. 

  يحقّق مسؤول القسم في الحادث ويتّخذ اإلجراء الالزم وفقًا لشدّة المخالفة وتكرارها. -3

 

 

 

 



 

 

 

 

 المخالفات 

تحدث في الحافلة من حيث طبيعتها وشدّتها. ومع ذلك، فإنّها تُعتبر جميعها غير  تتنّوع المخالفات التي قد 

 مقبولة ألنّها تنتهك قواعد السالمة واالنضباط األساسيّة في المدرسة اللبنانيّة. 

 

 1مخالفات المستوى 

 عدم اتّباع تعليمات سائق الحافلة أو المساعد. -1

 الوقوف أثناء تحّرك الحافلة. -2

 حزام األمان.عدم وضع  -3

 الصراخ، البلبلة، الضجيج أو التسبّب في إزعاج مفرط.  -4

 رمي األشياء داخل وخارج الحافلة. -5

 البصق. -6

 عدم الجلوس في المقعد المخّصص. -7

 عدم التواجد في الحافلة في الوقت المحدّد.  -8

 تناول و/ أو مشاركة الطعام على متن الحافلة. -9

 تشغيل الموسيقى الصاخبة في الحافلة. -10

 

 

 العقوبات المفروضة على مخالفات المستوى 1 التي يجب أن يتّخذها مسؤول القسم:

 التوقّعات المطلوبة في الحافلة. وتوضيح إعادة شرح -1

 توقيع عقد مع التلميذ.  -2

 .االلكترونيّة إعالم أولياء األمور على البّوابة -3

 عقد اجتماع مع أولياء األمور. -4

 . 2العودة إلى عقوبات مخالفات المستوى   -5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مخالفات المستوى 2

 تكرار مخالفات المستوى األّول أكثر من ثالث مّرات.  -1

 واإليماءات البذيئة أو غير الالئقة. لفاظ  استخدام األ -2

 مدّ الرأس أو الذراع من نافذة الحافلة. -3

 القفز أمام الحافلة أثناء تحّركها. -4

 .العدوان الجسديّ  -5

 األمان أو النوافذ أو أّي ممتلكات في الحافلة.التسبّب في تلف مقاعد الحافلة أو أحزمة  -6

 االعتداء على سائق الحافلة ومساعده. -7

 المشاجرة. -8

 استخدام الهاتف لمشاركة محتوى غير الئق، أو التقاط صور ومقاطع فيديو على متن الحافلة. -9

 

 2العقوبات على مخالفات المستوى 

 .ه أولياء األمورتحذير خّطّي يوقّع -1

 أولياء األمور وتعليق النقل لبضعة أيّام. عاجتماع م  -2

 فقدان امتيازات النقل حتّى إشعار آخر. -3

 النقل بشكل دائم. امتيازات فقدان  -4

 

 مراجعة السياسة 

في   السياسة  هذه  إصدار  تطبيقها 2019أكتوبر  تّم  مراقبة  العليا  األكاديميّة  القيادة  فريق  وسيواصل   .

 ثالث سنوات وتحديثها عند الضرورة. وفعاليتها. كما ستتّم مراجعتها كّل 


