ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ٢٠١٨/٢٠١٩

إﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در راه ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻛﻤﻮن ﺑﻮرﯾﻬﻠﻢ وﺟﻮد دارد و اﯾﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ واﻟﺪﯾﻦ
و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در إﯾﺠﺎد ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﻢ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﺣﻘﻮق و ﻣﻘﺮرات ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ
ﯾﻚ داﻧﺶ اﻣﻮز ﺣﻖ دارد از ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺮاﻓﯿﻚ  ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﺧﺎص دﯾﮕﺮي .

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻛﻤﻮن ﺑﻮرﯾﻬﻠﻢ  ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .
● داﻧﺶ اﻣﻮز ﻛﻼس ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻛﻼس  ٣ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٢ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
● داﻧﺶ اﻣﻮز ﻛﻼس  ٤/٥ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٣ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
● داﻧﺶ اﻣﻮز ﻛﻼس  ٦/٩ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٤ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ راه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﻮﺟﻪ  :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺗﻮﺟﻪ  :ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل)  ( fritidﺳﺎﻋﺖ آزاد و ﺑﺎزي ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ) واﻟﺪﯾﻦ (
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻮار ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﭘﺪر و ﻣﺎدر داﻧﺶ اﻣﻮز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در راه ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ اﻣﻮزان در ﺷﺮاﯾﻂ أﻣﻨﻲ ﺳﻮار ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ .
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﺳﻮارﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
اﺳﺘﻔﺎده از)  (reflexرﻓﻠﻜﺲ در ﺗﺎرﯾﻜﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ در ﺳﺮوﯾﺲ از وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ .

راﻧﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ
راﻧﻨﺪه ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪن و إﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ در داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﻲ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راه ﻧﺎ اﻣﻦ و ﺑﺮف در زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﺨﺖ  ،ﺷﺮﻛﺖ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﻲ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﺎﻧﺪن و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻨﯿﺖ داﻧﺶ اﻣﻮزان از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮار
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮار ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺗﻐﯿﺮات ) ادرس و ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ( در ﻣﻮرد ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻲ در آدرس ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻜﺎن و ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻮدن ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن)  ، (fritidﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﻃﻼع دﻫﺪ .

ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﻲ :
راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داده ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻼف و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان را
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺰارش دﻫﺪ .
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﻲ در اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .
ﺳﻮار وﭘﯿﺎده ﺷﺪن از اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎﯾﺪ آرام اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻮادث در زﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان داﺧﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از
ﺳﺮوﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ اﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮﯾﺲ
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎﯾﺪ آرام ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﺎﯾﺪ.در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻫﻞ دﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ  .راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس
اﻧﺘﻈﺎر دارد داﻧﺶ اﻣﻮزان در ﻛﻨﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس آرام ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .
در داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ آرام ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮس در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﻠﻜﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﻚ اﺳﺖ إﻟﺰاﻣﻲ ) ﻻزم ( اﺳﺖ .

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮاﺑﻲ و ﯾﺎ آﺳﯿﺒﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ رﺳﺎﻧﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ،ﺗﻮﺳﻂ
راﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮاﺑﻲ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .

ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ) دﯾﺮ ( ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻟﻤﺎر ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس (٠١٠٢١٢١٠٠٠ ):
● ﺳﺮوﯾﺲ) اﺗﻮﺑﻮس ( ﺻﺒﺢ  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٣٠دﻗﯿﻘﻪ دﯾﺮ  ،داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
● ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮوﯾﺲ) اﺗﻮﺑﻮس ( ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دﯾﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎﯾﺪ  ،داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻌﺪي ﺑﯿﺎﯾﺪ .

ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ
ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪرﺳﻪ )  ( Bergkvarabussﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  klt.seﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

