
 
 642-1الالئحة  

 Iالمرفق 
 رخصة القيادة/تأمين المركبة 

 قائمة التدقيق/نموذج إقرار الصالحية 
 

 )هذا النموذج مطلوب عند نقل الطالب في الرحالت الخارجية حضورياً أو باستخدام مركبات مؤجرة( 
 

 يستكمل من قبل المدرسة: 
 

   التاريخ: 
 

   الوجهة:
 

   الهدف من الرحلة: 
 

 
 

   عدد الطالب الجاري نقلهم:
 

   راعي الرحلة: 
 

 يستكمل من قبل السائق: 
 

   اســم السائق: 
 

 آخر: __________   ولي األمر   المدرس /الموظف     حالة السائق:
 

   رقم الرخصة وتاريخ انتهائها:
 

   الوالية:
 

   صنع ونموذج المركبة: 
 

   سنة التصنيع:
 

 )ضع عالمة في الخانة المالئمة( نوع المركبة: 

 ركاب  

 سيارة/ سيارة ستيشن 
 

ملصقة على جانب  FMVSSأو بعده وفيها لوحة بيانات متوافقة مع معايير  1995فان/مينيفان )يجب أن تكون مصنعة عام 
 الباب وفها مقاعد مركبة بشكل دائم وبحجم كامل للسائق ولجميع المسافرين( 

 

( والدراجات النارية وفانات MPV( وعربات التخييم/الترفيه والمركبات متعددة المهام )SUVمالحظة: السيارات الرياضية )
 الرحالت الخارجية.ركاب ال يمكن أن تستخدم في  10المسافرين المصممة لنقل أكثر من 



  642-1الالئحة 
 2الصفحة  Iالمرفق 

 

 )ضع عالمة أمام جميع الخيارات المناسبة(تجهيزات المركبة: 

 

 وال بد ان يكون لكل مقعد حزام الخصر وحزام الكتف مركبين من المصنع أصالً )إلزامي( 
 

فال يوصى   1998وما بعده: أما المركبات المصنعة قبل عام  1998أكياس الهواء )إلزامية في المركبات المصنعة في عام 
 باستخدامها للرحالت الخارجية(.

 

 )ضع عالمة في الخانة المالئمة( مالك المركبة: 

 

 ملكية خاصة 

 تأجير 

 معلومات التأمين: 
 إذا كانت ملكية خاصة: 

 

   اسم المالك: 
 

   شركة التأمين: 
 

   تاريخ انتهاء الرخصة: 
 

   توقيع المالك: 
 

 .500000إذا كانت مؤجرة: أرفق مع هذا النموذج وثيقة التأمين التي تشير إلى الحد األدني من مسؤولية تغطية أي حادث بقيمة 
 

 يستكمل من قبل مدير المدرسة: 
 

لي أو من قبل الموظف الموكل وأن المركبة والسائق يحققان مؤهالت  يشير توقيعي أدناه إلى أن البيانات المقدَّمة أعاله تم التحقق منها من قب
 .642-1الكفاءة المفصلة في الالئحة رقم 

 

 

 

 
 

 
 التاريخ     التوقيع 

 

تقدم نسخة من مستكملة من هذا النموذج إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية مع طلب الرحلة الخارجية. حالما تتم الموافقة مالحظة: 
ة  على الرحلة يقدم مدير المدرسة نسخة منها إلى السائق ومالك المركبة والمدرسين/الموظفين.  ويحتفظ بنسخة لغرض التوثيق في مكتب المدرس

 ق الرحلة. قبل انطال 
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