Abu Dhabi Emirate
School Transport Regulations

المدرسي
تشريعات النقل
ّ
في إمــــــارة أبـــــوظبي

قائمة المواصفات األساسية للحافالت المدرسية
SCHOOL BUS SPECIFIC SPECIFICATIONS CHECKLIST

Exterior Appearance & Livery
1. School bus body must be the yellow colour
(RAL 1018 Zink Gelb GL 841).

الشكل الخارجي وعالمات الخدمة
 أن تكون الحافالت مطل َّية باللون األصفر.1
.)RAL 1018 Zink Gelb GL 841(

2. There must be double flashing lights consisting of red
double lights on the uppermost part of the bus facing
front and rear, and yellow double lights on the lower
part of the bus facing front and rear. These lights
must operate automatically when the bus door is
opened or when reversing.

 حمراء في أعلى الحافلة وصفراء، توفير إشارات تنبيه ثنائية.2
 تعمل آليًا عند فتح باب، من األمام والخلف،في أسفلها
.الحافلة أوعند الرجوع إلى الخلف

3. T he school bus must be marked with the words,
(School Bus )حافلة مدرسية, in black in both Arabic
and English, with letters not less than 20 cm in
height. The words must be written between the upper
flashing rear of the bus.

) على هيكلSchool Bus   كتابة عبارة (حافلة مدرسية.3
، باللغتين العربية واإلنجليزية،الحافلة الخارجي باللون األسود
ّ وبأحرف ال
. سم20 يقل ارتفاعها عن
يجب أن تكتب العبارة بين إشارات التنبيه العليا أو في أعلى
.مكان ممكن على الجهة الخلفية واألمامية من الحافلة

4. The school bus must display a bus number on the
front right side and rear left side, together with the
phone number for the operator on the rear. The
letters must be black and not less than 12 cm in
height.
5. A destination board must be installed on the front of
the bus to display the school name and destination
with letters not less than 20 cm extending the full
width of the vehicle.
6. The name of the school must be displayed in the
middle of both sides with black letters not less than
20 cm.
7. Place the school crossing sign on both front right
side and rear left side of the vehicle.

 كتابة رقم الحافلة باللون األسود في أعلى مستوى من.4
الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والجهة اليسرى من
ِّ
المشغل على الجزء الخلفي من
 ورقم هاتف،مؤخرتها
ّ  بأرقام ال،الحافلة
. سم12 يقل ارتفاعها عن
 تركيب لوحة إلكترونية تحمل اسم المدرسة ووجهة الرحلة.5
ممتدة على كامل عرض
 سم20 بأحرف ال يقل ارتفاعها عن
ّ
.الواجهة األمامية

 يجب كتابة اسم المدرسة باللون األسود على منتصف.6
ّ الجانبين بأرقام ال
. سم20 يقل ارتفاعها عن
 وضع ملصق رمز الحافلة المدرسية في الجهة اليمنى من.7
.مقدمة الحافلة والجهة اليسرى من مؤخرتها
ِّ
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المدرسي
تشريعات النقل
ّ
في إمــــــارة أبـــــوظبي

Doors
8. The door must operate automatically and must be
equipped with a mechanism that prevents closing of
doors, in case of any obstruction.
9. Boarding/alighting steps must be sufficiently lit, with
a non-slip surface and clearly defined edges.

Seating
10. D
 river’s seat: Adjustable, equipped with three-point
safety belt.
11. Student seats must meet the following criteria:
a. M
 ust be fixed securely to the school bus and
not able to be folded.
b. M
 ust be free from sharp edges, made from
soft material that absorbs shocks, and made
from fire-resistant material.

األبواب
. أن تكون آلية وال تنغلق في حال وجود أي عائق.8
 وأسطحها، أن تكون درجات الساللم مزودة بإضاءة كافية.9
.غير زلقة وحوافها ظاهرة بشكل واضح

المقاعد
ً  يجب أن يكون مقعد السائق قاب.10
،ال للتحريك والتعديل
.ومجهزًا بحزام أمان ثالثي
: مقاعد الطالب مطابقةً للمعايير التالية.11
.أن تكون جميعها ثابتة وغير قابلة للطي

.أ

ومنجدة بمواد
 أن تكون خاليةً من الحواف الحادة.ب
ّ
.ل ّينة ماصة للصدمات ومقاومة للحريق

c. W
 hen equipped with a seat handle, it must be
covered in a material to prevent injury in the
event of a collision.

 بمادة تمنع-  إن ُو ِجدت-  تكسية مقابض المقاعد.حـ
.من اإلصابة في أي حالة تصادم

d. H
 eight of the seat must be between 40-45 cm
from the bus floor.

 أن يكون ارتفاع سطح المقعد من أرضية الحافلة بين.د
. سم45  إلى40

e. S
 eat cushion width and depth (front to back)
must each be not less than 38 cm.

 أال يقل كل من عرض المقعد وعمقه من األمام إلى.هـ
. سم38 الخلف عن

f. H
 eight of seat’s back must be not less than 70
cm.

. سم70  أال يقل ارتفاع ظهر المقعد عن.و

g. Distance between seats (from back of a seat
or bulkhead in front to the inside of the seat
behind it) must be 64 cm when measured at a
height of 62 cm.

 أن ال تقل المسافة بين ظهر أي مقعد وباطن المقعد.ز
. سم62  سم وذلك على ارتفاع64 الذي يليه عن

h. Assign adequate area near doors for students
using wheelchairs in the buses intended to
carry students using wheelchairs.

تخصص مساحة مالئمة بالقرب من األبواب
.ح
ّ
لمستخدمي الكراسي المتحركة في الحافالت التي
.تنقل تلك الفئة من الطالب
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Aisles

الممرات
ّ

12. The aisle must be covered with fire-resistant and
non-slip coverings.

 يجب تغطية أرضية المم ّرات بطبقة غير قابلة لالشتعال.12
.ومانعة لالنزالق

13. Aisles should remain free from obstructions and
sharp edges.

 يجب أن تخلو مم ّرات الحافلة من أي عوائق ومن أي أطراف.13
.حادة

14. Passenger entry and exits must be provided with
handles free from sharp edges.

مزودة بمقابض خالية من
َّ  أن تكون المداخل والمخارج.14
.الحواف الحادة

Seat Belts
15. The driver’s seat and seats having no other seats
in front of them must be equipped with three-point
seat belts.

Windows
16. S
 ide and rear windows must be tinted to 30% and
curtains must not be used.
17. Windows should open not more than 7 cm.

أحزمة األمان
 يجب تزويد مقعد السائق والمقاعد التي ال يكون أمامها.15
.مباشر ًة مقاعد أخرى بأحزمة أمان ثالثية

النوافذ
 وال%30  يجب تظليل النوافذ الجانبية والخلفية بنسبة.16
.يجوز استخدام الستائر
. سم7  أن ال تزيد فتحة النافذة عن.17

18. N
 o bars or other obstructions may be placed across
windows either on the inside or outside.

  يمنع تثبيت القضبان أو أية عوائق أخرى على النوافذ سواء.18
.من الداخل أو الخارج

19. F ront and rear windows must be fitted with a means
of removing condensation.

فعال إلزالة التكثيف عن الزجاج
ّ مزودة بنظام
َّ  أن تكون.19
.األمامي والخلفي

Luggage Provision
20. Sufficient shelf space must be provided to store
student luggage.

Air Conditioning
21. All buses must be equipped with air conditioning.

تخزين حقائب الطالب
مزودة بأرفف لتخزين حقائب
َّ  يجب توفير مساحة كافية.20
.الطالب

نظام تكييف الهواء
.مزودة بأجهزة تكييف
َّ  يجب أن تكون جميع الحافالت.21
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Braking, Transmission, Exhaust
and Fuel Systems

الكوابح وناقل الحركة
وأنظمة العادم والوقود

22. T he transmission must be protected in a way that
prevents it from dropping in the event that it breaks
or is severed.

 يجب أن يكون محور ناقل الحركة محميًا بوسيلة تمنع.22
.سقوطه في حالة االنكسار أو الفصل

23. T he fuel tank should be of a rigid construction with
suitable protection to prevent rupturing in the event
of an accident.

 يجب حماية خزان الوقود بغالف معدني متين لوقايته عند.23
.وقوع أي حادث

24. T he fuel system should be separated from the
exhaust system and protected from any extreme
exhaust heat.

Health & Safety Equipment
25. T he following equipment must be available on the
school bus at all times when in service, and be in a
fit and serviceable condition:

  يجب أن يكون نظام الوقود معزوالً عن نظام العادم.24
.ومحميًا من وصول حرارة العادم إليه

معدات وتجهيزات السالمة
 يجب تزويد الحافالت المدرسية بالمعدات والتجهيزات.25
التالية والمحافظة عليها بحالة جيدة وقابلة لالستخدام
: في جميع األوقات أثناء الخدمة

a. R
 eflective emergency warning triangle in case
of breakdown or other incident.

 مثلث بألوان عاكسة للتحذير في الحاالت الطارئة أو.أ
.في حالة وقوع حادث

b. T wo fire extinguishers in the cabin suitable
for the size of school bus, one of them easily
accessible by driver and the other next to the
door and clearly labelled.

طفايتي حريق صالحتين لالستخدام (إلطفاء جميع
.ب
ّ
 إحداها،أنواع الحرائق) تتناسبان مع حجم الحافلة
بالقرب من مقعد السائق واألخرى عند الباب مع
.وجود ملصق يدل على مكان وجودهما

c. F irst aid kit suitable for the number of
passengers to be carried and clearly labelled.

 حقيبة إسعافات أولية تتناسب مع عدد الطالب مع.حـ
.وجود ملصق يدل على مكان وجودها

d. A
 utomatic fire detection and suppression
system for the engine.
e. Audible school bus reversing alarm.

. نظام آلي لكشف وإطفاء حرائق المح ّرك.د
 صوت إنذار واضح يعمل عند رجوع الحافلة إلى.هـ
.الخلف

f. S
 top arm to warn other road users when
the school bus is stopping and students are
crossing the road.

 ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق عند عبور.و
.الطالب للطريق

g. Mirrors must be located on both sides of
the bus at the front such that the bus driver
can clearly observe the sides of the bus and
adjacent traffic from his seat.

 مرايا على جانبي الحافلة تتيح للسائق رؤية كاملة.ز
لجانبيها من مقعده ومراقبة الظروف المحيطة
.باألبواب والمركبات المحاذية

h. The outside of all buses must have a 5 cm
high retro-reflective stripe for length of bus at
top of the internal floor level on each side and
the rear.

 سم5  شريط عاكس للضوء ال يقل ارتفاعه عن.ح
يث َّبت عند مستوى األرضية الداخلية ويمتد على
.طول الحافلة من كال الجانبين ومن الخلف
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Emergency Exits
26. E
 ach bus must contain a number of emergency exits
as indicated below:

مخارج الطوارئ
 يجب أن تحتوي الحافالت المدرسية على عدد من مخارج.26
:الطوارئ على النحو التالي

a. Buses with 9 to 40 seats must have at least
one exit from each side and one exit from the
ceiling or from rear of the school bus.

 مخرج طوارئ واحد: مقعدًا40  إلى9  الحافالت سعة.أ
على األقل على كال الجانبين باإلضافة إلى مخرج
.واحد في السقف أو في مؤخرة الحافلة

b. B
 uses with more than 40 seats must have at
least two exits from each side, plus two exits
from the ceiling or one from the ceiling and
one from the rear of the school bus.

مخرجين للطوارئ على
: مقعدًا40  الحافالت أكثر من.ب
َ
 إضافةً إلى مخرجين كالهما في السقف،كل جانب
.أو أحدهما في مؤخرة الحافلة

c. P
 assenger entrance doors and windows can
be considered as emergency exits.
27. T he location of emergency exits must be clearly
labelled.
28. N
 o obstacles may be placed in front of emergency
exits.

 يمكن اعتبار أبواب الحافلة والنوافذ الزجاجية.حـ
.كمخارج للطوارئ
. يجب وضع ملصقات توضح أماكن مخارج الطوارئ.27
. يجب عدم وضع أي عوائق أمام مخارج الطوارئ.28

29. F or windows, each bus must be provided with
emergency hammers to break glass – there must be
at least 6 hammers for buses with 26 seats or more
and at least 4 hammers for buses with less than 26
seats.

 يجب تزويد الحافالت التي تحتوي على نوافذ ثابتة بمطارق.29
 طالبًا26  مطارق للحافالت سعة6 لكسر الزجاج ال تقل عن
. مطارق للحافالت ذات السعة األقل4فأكثر و

Additional Specification for Buses Used to
Transport Children Under Four Years Old

المواصفات اإلضافية للحافالت التي تستخدم
لنقل األطفال دون سن الرابعة

30. All seats must have a three-point seat belt to secure
child seats.

مزودة بأحزمة أمان ثالثية لتثبيت
َّ  أن تكون مقاعد الحافالت.30
.المخصصة لألطفال
المقاعد
َّ

Optional Specifications

مواصفات اختيارية

31. Passenger data recording to record student data
when they are using the bus.
32. Video entertainment system

، أجهزة قراءة إلكترونية للبطاقات الذكية للطالب.31
.لتسجيل بياناتهم عند استخدام الحافلة
. نظام عرض مرئي (فيديو) كامل التجهيزات.32
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