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فرم ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزی فی ما بین مدرسه آتیه سازان و
اولیای محترم دانش آموزان درسال تحصیلی 89-89
نام و نام خانوادگی :
 تلفن همراه مادر :

تلفن همراه پدر :

پایه :

تلفن یکی از نزدیکان:

تلفن منزل :

آدرس کامل:

 هزینه سرویس ایاب و ذهاب دانش آموز برای سال تحصیلی از تاریخ

 70/10/10الی  79/10/10می

باشد  .سرویس مدرسه از شنبه تا چهار شنبه میباشد .
درصورت تقاضای سرویس یک طرفه %07کل مبلغ سرویس محاسبه میشود.
 سرویس دهی فقط بابت یه آدرس ثابت میباشد درصورتی که دانش آموز در رفت وبرگشت دوآدرس
متفاوت ولی ثابت داشته باشد دوتا سرویس یک طرفه محسوب میشود وباید دوتا  %07پرداخت نماید.


 نوع قرارداد □ :

یکطرفه

{□صبح یا □ عصر }

 درخواست سرویس تا آخر اردیبهشت

□

 درخواست سرویس تا آخر امتحانات

□

دوطرفه

□

مبلغ قرار دادطبق آدرس  ............................. :تومان
 مبلغ .................................................باشد.
در زمان ثبت نام سرویس نصف مبلغ کل سرویس دریافت میگردد مابقی به صورت یک یا دو فقره
چک دریافت میگردد.
 هزینه های سرویس باید تاآخر آذر ماه تسویه کامل شود.

توافق و تعهدات پرداخت :پرداخت اولیه ........................................:تومان میباشد ومابقی
...........................
ردیف

تاریخ

شماره سند

بانک

شماره حساب

مبلغ

 شماره کارت جهت واریزی پول سرویس :

 9190030131190731 بانک آینده به نام فاطمه مالیی
 هزینه ایاب وذهاب را فقط به شماره کارت باال واریز نمایید .
 پس از واریز  ،حتما نام دانش آموز وپایه تحصیلی را روی فیش نوشته وفیش پرداختی را به مدیر
مدرسه تحویل نماییدوکپی آن را نزد خود نگه دارید .

مفاد قرار داد سرویسهای ایاب و ذهاب دانش آموزی
 – 0سرویس دهی در سال تحصیلی ،از اولین روز هنگام برگشت صورت می پذیرد .اگر ولی دانش آموزان
تا تاریخ  70/9/ 01ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب را انجام داده باشد سرویس دهی از روز اول مهر هنگام
برگشت به منزل انجام میشود ودرصورت تاخیر در ثبت نام سرویس دهی از هفته دوم مهر ماه انجام
میگیرد.
 -0پرداخت %71هزینه سرویس به منزله قطعیت ثبت نام سرویس ایاب وذهاب است وباقی مانده طی یک
یا دو فقره چک تسویه شود چنانچه پرداخت وجه فوق رانداشته باشید در لیست ثبت نام سرویس
قرارنمیگیرید.
 -1سرویسهای دانش آموزی سواری وبا تعداد پنج نفر می باشد و سعی خواهد شد که بهترین هماهنگی
با در نظر گرفتن اولویت های مسیرها ثبت نام انجام شود و در صورتی که در مسیرهای خاص کمتر از
حد ظرفیت  ،دانش آموز ثبت نام شود و سرویسهای تک  ،دو  ،سه یا چهار نفره وجود داشته باشد الباقی
هزینه سرویس جداگانه با خانواده ها محاسبه و قرار داد جدید تنظیم می شود .

 – تعطیالت رسمی و یا کالسهای فوق العاده که خارج از زمان مدرسه یعنی بعد
ازساعت  03:41باشد رفت و آمد به عهده اولیا می باشد .

 – 1استرداد هزینه سرویس برای دانش آموزانی که انصراف به استفاده از سرویس می دهند در سه ماهه
اول سال تحصیلی فقط نصف کل هزینه  ،در سه ماهه دوم  ،یک پنجم کل هزینه عودت داده می شود و
در سه ماهه سوم هیچ هزینه ای عودت داده نمی شود .
 – 3در صورت اضافه شدن قیمت بنزین ویا اتفاقات غیر منتظره (مثل گرانیهای اخیر)طبق افزایش قیمت
تاکسیرانی به قیمت سرویس ها اضافه می شود .

مقررات سرویسهای ایاب و ذهاب دانش آموزی
 – 0زمان پیاده کردن سرویسها صبح از نیم ساعت قبل از آخرین زمانی که مدرسه اجازه حضور قانونی
دانش آموز را بدهد می باشد .
 – 0مسئول سرویسهای دانش آموزی موظف است در صورتی که سرویس غیبت یا تاخیر داشته باشد
سرویس دیگری جایگزین نماید یا با هماهنگی و اطالع ایشان از طرف اولیا محترم با ارایه فاکتور هزینه
آژانس پرداخت گردد .
 – 1راننده موظف است که در وقت تعیین شده در محل مشخص شده حضور داشته باشد و دانش آموز
نیز موظف است حداقل 7دقیقه زودتر در زمان تعیین شده درمحل مشخص شده حضور داشته در غیر
اینصورت راننده پس از دو دقیقه توقف وانتظار سرویس حرکت می نماید تا حق دیگران ضایع
نگرددوهمه به موقع به مدرسه برسند.

( قابل ذکر است در وظایف راننده زنگ زدن نمی باشد ) .
 – 3در صورتی که مشکلی پیش آید که دانش آموز به هر دلیلی نخواهد صبح یا موقع برگشت از سرویس
استفاده نماید می باید که یک ساعت قبل از ساعت تعیین شده به راننده اطالع دهد .
-7دانش آموز وراننده وظیفه دارند با احترام با یکدیگر رفتار نمایند ودر صورت بروز هر گونه مشکلی
حتما مسئول سرویس را در جریان بگذارند وخود شخصا اقدام ننمایید.
 –9در صورتی که دانش آموز به هر دلیلی در بین ساعت از مدرسه خارج شده و نخواهداز سرویس
برگشت استفاده کند می باید به راننده اطالع داده شود .
 – 0دانش آموز به هیچ عنوان اجازه ندارد تقاضای توقف در مسیر جهت خرید و غیره و تقاضای پیاده
شدن غیر از مسیر مشخص شده را داشته باشد (.استفاده دانش آموز به غیر ازمسیر اصلی (منزل)اکیدا
ممنوغ می باشد).
 -9ولی دانش آموز می تواند هر مسئله و مشکل سرویس دانش آموز خود را سریعاً به مسئول سرویس
های دانش آموزی با شماره مدیریت  17001109310ومسئول سرویس 17197191019اطالع دهدتا از

طرف ایشان پیگیری شود قابل ذکر است که پس از گذشت مدت زمان مشکل ،موارد احتمالی قابل
پیگیری نمی باشد .

نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز

 نام و نام خانوادگی مسئول سرویس
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