Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo
Bab-el-Louk

anerkannte deutsche Auslandsschule

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻟﻤـﺎﻧﻴﺔ ﺳـﺎن ﺷـﺎرل ﺑﻮروﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻫﺮة
ﻣﺪرﺳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﺑﺎب اﻟﻠﻮق

اسم التلميذة:
الفصل:
تليفون األم :
تليفون المنزل :
البريد االلكتروني :
العنوان الدائم فى الذھاب:
العنوان الدائم فى العودة فى حالة استخدام خط آخر :
اسم السائق:
الخط الحالى:

تليفون األب :

حرصا من المدرسة على سالمة نجلتكم ترجو إدارة المدرسة إن نتعرف تماما على من سيقوم باستالم نجلتكم من سيارة المدرسة:

التليفون

أسماء المستلمين
-١
-٢

قواعد عامة
الخطوط المتاحة للحضانة :

 المھندسين والزمالك والعجوزة والمعادى ارض الجولف و مدينة نصر والمعادى -شيراتون و النزھة ومصر الجديدة والمعادى



يجب وجود التلميذة فى مكان االنتظار قبل ميعاد الذھاب صباحا بخمس دقائق  ،وفى حالة عدم وجود التلميذة فى المكان
والميعاد المحدد فان سيارة المدرسة ستستكمل رحلتھا دون االنتظار لالرتباط بخط السير والمواعيد.



فى حالة الرغبة فى استالم التلميذة من المدرسة أو العودة مع زميلة لھا برجاء إبالغ إدارة النقل عن طريق استخدام النموذج الخاص
به مع العلم بأن أخر موعد الستالم الخطابات او الرسائل قبل الساعة الثانية عشرة ظھرا من ذات اليوم.



يحق إدارة المدرسة تغيير الميعاد او مكان االنتظار إذا طرأ اى اختالف فى المنطقة



فى حالة تغير اى من األشخاص ) المذكورين اعاله ( أو تغيير العنوان يجب على ولى االمر إبالغ إدارة النقل عن طريق خطاب أو
عن طريق البريد االلكترونى bus@dsbkairo.de



فى حالة عدم وجود من يصطحب التلميذة عند الوصول إلى المنزل فى الميعاد المحدد سيتم إعادتھا إلى المدرسة مرة أخرى
على أن يتم استالمھا من مقر المدرسة .

أتعھد أنا ونجلتى بااللتزام بقواعد وإرشادات المسئولين عن سيارات المدرسة وفى حالة مخالفة القواعد الخاصة بسيارات المدرسة سيتم
استبعاد نجلتى من االشتراك .
التاريخ ................................
 ٨ﺸــﺎرع ﻤـﺤـﻤـد ﻤـﺤـﻤـود  -ﺒﺒـﺎب اﻝﻠـوق – اﻝﻘﺎﻫرة
Tel.: 2790 00 88 – 2790 00 89
Fax: 2795 60 97
Internet: www.dasan.de/dsbkairo

التوقيع ................................................
ت ٢٧٩٠٠٠٨٨ - ٢٧٩٠٠٠٨٩ :ﻓـﺎﻜس٢٧٩٥٦٠٩٧ :
8, Sharia Mohamed Mahmoud, Bab-el-Louk, Kairo
Email: dsbbuero@dsbkairo.de

