
DEUTSCHE EVANGELISCHE OBERSCHULE KAIRO 

 المدرســـة األلمانيـة اإلنجيليـة الثانويـــة بالقاهـرة

 

Tel.: +20(0)2- 37481475  -  37481649                                                                                  :2 0(0)2 – 37481475 – 37481649تليفون +             
Fax: +20(0)2- 37481648                                                                                                                                 :2 0(0)2  – 37481648فاكس +         
Postanschrift: P. O. Box 131 Orman                                                                                                            .االورمان 131عنوان البريد: ص.ب   
Adresse:  6, El Dokki St, Dokki, 12612 Cairo                                                                          :القاهرة 12612الدقى،   –شارع الدقى  6العنوان           
Homepage:www.deokairo.de 
E-Mail:Karola.El-Maimouny@deokairo.de 
E-Mai: Bus @deokairo.de 

 

 2022  /2023      للعام الدارسي شروط استخدام األتوبيسات المدرسية
 

 
 

  

على  (deokairo.de/Deobus/login.aspxhttp://portal.)موقعنا  عبرل سجيفعليكم الت ،اإلشتراك لنجلكم/لنجلتكم ألول مرة فى األتوبيسفي إذا كنتم ترغبون 

يس إال يجوز تحويل قيمة القسط األول من مصروفات األتوب وال بعد التحقق من وجود مكان فى األتوبيس تستطيعون اإلشتراك وسوف تحصلون على فاتورة القسط األول،االنترنت. 
  األتصال باداره االتوبيسات . ، يمكنكم القيام بذلك أيًضا عبرتغيير خط األتوبيس إذا كنتم ترغبون فيو بعد الحصول على الفاتورة.

 تالحجز والتسجيال
 ةالجديد

 الجديدة لالشتراك بالخدمة فى إطار اإلمكانات المتاحة فقط.التسجيل سيتم مراعاة طلبات 
 

ألولياء األمور عن  هاوترسلتلقائيا  فى شهر سبتمبر فاتورة لألتوبيس المدرسة سوف تصدر و ؛ن للسنة الدراسية القادمة مسبقا  ت المدرسة الحاليين بحجز مكافالاحلقد قام مستخدمو 
. حق فى مكان باألتوبيسالتكم نجللمبلغ القسط األول من مصروفات االشتراك فى خدمة األتوبيسات فى الوقت المحدد، يفقد نجلكم/ عدم سدادكمفى حالة  طريق البريد اإللكترونى.

 لطفلكم يومية أو شهرية تذاكر شراء ميمكنك ال الحالة، هذه فيكما أنه  يمكن العثور على تاريخ إستحقاق الدفع فى فاتورة األتوبيس.

 

 حصل نجلكميت المدرسة وحافالبالبنود والتعليمات الخاصة بتم قبل تكونوا قدذلك بسوف يحصل نجلكم/نجلتكم على بطاقة مدرسية مدون عليها إذن بركوب األتوبيس. و التسجيلبعد 
 .مج 60.00قدره  بمبلغرسوم ال رفعنسوف  ،المدرسيةلطالب البطاقة ثانية طباعة  يتطلب تسجيل االشتراك أو إلغاءوفى حالة تأخر  نجلتكم على مكان فى األتوبيس المطلوب./

 

 والرحالت الحجز تحويل نقوم حاليا بمراجعه الفواعد الصحيه الحاليه حتي يتم البت في الموافقه عليها  حتي االن و غير مسموح 
 الفردية

التذاكر و االشتراكات  . الموافقه عليهانقوم حاليا بمراجعه الفواعد الصحيه الحاليه حتي يتم البت في  حتي االن و غير مسموح 
 الشهريه

 .(http://portal.deokairo.de/Deobus/login.aspx موقع خدمة الحافالتياً )عن طريق رقمألتوبيس، برجاء إبالغنا ااستخدام عن عدول الأو تكم نجلنجلكم/توقف فى حالة 
  الموعد المحدد، سيستحق عليكم سداد فاتورة الفصل الدراسي.  فيإلغاء التسجيل م طلب يقدتم توإذا لم ي

 إلغاء اإلشتراك

  سوف تكون الفاتورة مستحقة للفصل الدراسى كله.وإال (، في اليوم األول من شهري سبتمبر وفبرايرقبل بداية أى فصل دراسى )على أن يصلنا إلغاء التسجيل 

فى حالة اإللتحاق بعد بداية الفصل الدراسى. وفى حالة عدم إستخدام نجلكم/نجلتكم لألتوبيس فى الفصل أيًضا ذلك ينطبق ، وبالفعل بدأفصل دراسى  عن كلمصاريف األتوبيس تسدد 
 .http://portal.deokairo.de/Deobus/login.aspx عن طريق:  يا  رقمالدراسى الثانى، برجاء إبالغنا  بذلك 

 جدول مواعيد الدورات

 سيتم إتاحة الدورات التالية :
 

1.  ً  صباحا
 

 ظهراً(   1:40ظهراً، )دورة أولى، المغادرة حوالى الساعة  .2
 

 عصراً( ويتم وضع خط السير حسب االحتياج، حيث تحدد أماكن تجمع رئيسية. 3:20أيام أسبوعياً عصراً )دورة ثانية، المغادرة حوالى الساعة  ثالثةفى  .3
 

 .باإلدارة رشا شاكرلدى السيدة/  ير كل أتوبيس. يمكن الرجوع لخط ساتتوبيساألالمدرسة خط سير األتوبيسات وتوزع الطلبة على  حددكل عام ت
 

 بسبب تزايد الزحام المرورى وطول فترة دورة األتوبيس.المحددة تحتفظ المدرسة بحق اختصار بعض خطوط السير 
 

مصروفات خدمة   ((http://www.deokairo.com/service/busbetrieb.html :حافالتخدمة اللالصفحة اإللكترونية  يها علىيمكن اإلطالع علمصروفات الحافالت الحالية وشروط الدفع 
 األتوبيس

 .شهر سبتمبرفي يوم أول سعر الصرف وفق ها تحويلسيتم وغير المصريين بالجنيه المصرى من قبل باليورو المسددة المبالغ يتم احتساب 
 

 أو الظهر فقط. يتعذر على المدرسة فى الوقت الحالى إتاحة إمكانية سداد نصف قيمة االشتراك فى حالة استخدام األتوبيس فى دورة الصباح
 

 إلخ( ال يمكننا رد قيمة مصروفات االشتراك فى خدمة األتوبيسات. الجائحات، إضافةً نود أن نفيدكم علماً أننا فى حاالت القوى القهرية )اإلضطرابات األمنية، أزمات الوقود،
 

 :  بدًءا من العام الدراسي الجديد ، سوف
 الهواء نقوم باعاده تشغيل نظام تكييف         ·
 لن نحتاج لقياس الحراره         ·

 حتي اشعار اخر.  KN95سوف نحتفظ بضروره وضع ماسك          ·
 ممنوع احضار اي مأكوالت او مشروبات غير المياه في األتوبيسات الخاصه بالمدرسه          ·       

 القواعد الصحيه

 مهمة قواعد )تعليمات( وفقاَ لذلك. ه،أو أثناء إرتفاع فى أسعار الوقود قبل العام الدراسى ما حدثإذا مالئمة أسعار أتوبيسات المدرسة في تحتفظ المدرسة بالحق 

 مذكور أعاله.نظراً لضيق اإلمكانيات يلتزم الطلبة بصفة أساسية باستخدام نفس األتوبيس صباحاً و ظهراً )دورة أولى(، إال فى حاالت التغيير كما هو 
 

 من شهر أكتوبر لطالب يحمل بطاقة مدرسية غير صالحة باستخدام األتوبيس. األولعلى مشرفات األتوبيسات والسائقين التأكد من صالحية البطاقات المدرسية، حيث لن يسمح بعد 
 

للسائق أو المشرفة عند طلبها لإلطالع عليها أو تسليمها إذا لزم األمر. فى حالة رفض يجب أن تكون البطاقة المدرسية فى حيازة الطلبة باستمرار عند استخدام األتوبيس وتقدم 
 الطالب االلتزام بذلك يجوز حرمانه من استخدام األتوبيس فوراَ.

 

 الخدمة.عدم االلتزام قد يؤدى إلى الحرمان من استخدام هذه و بدون إعتراض،يلتزم كل تالميذ باتباع إرشادات السائق والمشرفة، 
 

 .يهاتوبيسات أو على الطريق من المدرسة وإلاألتسرى الئحة المدرسة كذلك أثناء استخدام أتوبيسات المدرسة سواء بساحة إنتظار 
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 يعاق ب التالميذ الذين يتكرر منهم مخالفة الالئحة أو ارتكاب أخطاء جسيمة بحرمانهم لفترات محدودة أو نهائياً من استخدام األتوبيس.
 

 الضيوف نقوم حاليا بمراجعه الفواعد الصحيه الحاليه حتي يتم البت في الموافقه عليها حتي االن و غير مسموح 

  

 


