طلب ت�رصيح �سائق حافلة مدر�سية
School Bus Driver Permit

Issue New Permit

Renew

جتديد

ا�صدار

Replacement (Lost or Damaged)

Cancellation

�إلغاء

تالف/بدل فاقد

Name
Nationality
Operator’s Name
Driver’s Phone Number
Required Documents:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

A copy of the drivers UAE driving license, issued no less than
one year from the application submission date.
An original certificate of good conduct
• Abu Dhabi Residents: Drivers original certificate of good
conduct issued by Abu Dhabi Police.
• Non-residents recruited from outside the UAE:Certified
original certificate of good conduct issued from the
applicant’s country of origin. The certificate must issued
no earlier than one month at the time of application
submission.
A copy of driver’s school bus organization training.
Passport copy of the driver including UAE residency visa page.
Drivers unified traffic system violation record.
A report confirming medical fitness of the driver, to be renewed
every two years.
Photo with white background.
An original and photocopy of the United Arab Emirates Identity
Card (Emirates ID).

For school bus driver permit renewal or cancellation, please
attach the following:
1.
2.
3.

Driver’s current permit.
Drivers unified traffic system violation record for the year prior
to the application date.*
Copy of any documentation with updated personal information
(Driver’s license, Passport, Residency Permit, Emirates ID).*

Name of Applicant:
Signature:
* This document is not required in case of permit transfer
or cancellation.

اال�سم
اجلن�سية
ا�سم امل�شغل
رقم هاتف ال�سائق
:امل�ستندات املطلوبة
�صورة من رخ�صة قيادة ال�سائق �صادرة من دولة الإمارات العربية1
.املتحدة قبل �سنة على الأقل من  تاريخ تقدمي طلب الت�رصيح
�شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك2
 �أ�صل �شهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك لل�سائق: •املقيمني داخل الدولة
.�صادرة من القيادة العامة ل�رشطة �أبوظبي
 �أ�صل �شهادة ح�سن ال�سرية:•ال�سائقني اجلدد امل�ستقدمني �إىل الدولة
وال�سلوك لل�سائق �صادرة من  اخلارج على �أال يكون قد م�ضى على
�صدورها �أكرث من �شهر واحد من تاريخ تقدمي الطلب وم�صدقة
.ً�أ�صوال
.�صورة عن �شهادة التدريب املقرر ل�سائقي احلافالت املدر�سية3
�صورة عن جواز �سفرال�سائق والإقامة يف دولة الإمارات العربية4
.املتحدة
.ك�شف باملخالفات امل�سجلة على ال�سائق يف النظام املروري املوحد5
.تقرير طبي ي�ؤكد خلو ال�سائق من الأمرا�ض ويتم جتديده كل عامني6
.�صورة �شخ�صية بخلفية بي�ضاء7
بطاقة الهوية ال�صادرة من دولة الإمارات العربية املتحدة و�صورة8
.عنها

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

لتجديد �أو �إلغاء ت�صاريح �سائقي احلافالت املدر�سية يتعني على امل�شغل
:تقدمي الطلب مرفق ًا به
.الت�رصيح احلايل1 .1
ك�شف باملخالفات امل�سجلة على ال�سائق يف النظام املروري املوحد للعام2 .2
*.الذي ي�سبق تاريخ تقدمي الطلب
،�صورة عن �أي م�ستند يتم حتديث البيانات الواردة فيه (رخ�صة القيادة3 .3
*.) بطاقة الهوية الإماراتية، الإقامة،جواز ال�سفر
:ا�سم مقدم الطلب
:التوقيع
.* هذه امل�ستندات غري مطلوبة يف حال طلب �إلغاء الت�رصيح

