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 وىـكـش: وعــوضـلما

 .............................................................إلى سعادة مدٌر إدارة التعلٌم بمنطقة 

 ، تحٌة طٌبة وبعد..السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 المقدمة

ً مما حصل له، فال ٌخفى على الجمٌع حرصكم الشدٌد. وما  ً أجد من ٌنصف ابن ّ ً هذا وفٌه شكوى لسعادتكم عل أرفع خطاب

تقومون به من جهود جبارة فً سبٌل إرساء مبادئ العدل وهذا ما اضطرنً إلى كتابة معروض مؤثر لشخصكم الكرٌم 

 ..وفقكم هللا وبارك فٌكم

 المحتوى

 ..........................................حامل السجل المدنً رقم.... ………. ………….. ……….المواطن/  أفٌدكم أنا

 ً ومن المعلوم أنه تم تخصٌص باصٌن   ……. …….......…، طالٌب فً مدرسة ………. ………. ……..أن ابن

 .لنقل الطالب من وإلى المدرسة

لحرص على إدارة األمور بالشكل المطلوب؛ ٌظهر التالعب والتقاعس عن ولكن ٌا سعادة المدٌر عندما تغٌب الرقابة وٌقل ا

ً وعن تأدٌة العمل على أكمل وجه  .أداء الواجب الوظٌف

إذ أن سائقً الباص كانوا ٌتفقون فً بٌنهم على أن ٌغطً أحدهم مكان اآلخر فً نقل الطالب وال ٌبالون فً الخطورة البالغة 

ً ٌسببها تكدس الطالب فً الب  .اصالت

وما حصل أنه فً ٌوم األحد المنصرم تغٌب الباص الخاص باستقالل أوالدي للمدرسة فما كان من عمهم إال أن قام بأخذهم 

 للمدرسة،

 .وأخبرهم أنه سٌعود الصطحابهم للمنزل نهاٌة العمل كونه أحد األبطال المرابطٌن على الحد الجنوبً

أحد المدرسٌن بإجبار أوالدي للصعود إلى الباص المكتظ بالطالب مما أدى  ولكن الغرٌب فً األمر أنه فً نهاٌة العمل قام

ً وال ٌستطٌع تحرٌكها ً فً رقبته وجاءنً ٌبك  .إلى تدافعهم ونتج عنه إصابة ابن



فما كان منً إال أن هاتفت السائق الستطالع األمر واالستفسار عن إصابة ابنً، ولماذا قام بأخذهم عنوه رغم أنه لٌس 

 .لمخصص لهمالباص ا

 .ولكنه فاجأنً برده )انت وش عالقتك(! انهٌت مكالمتً معه واتصلت على مدٌر المدرسة لعلً أجد إجابة وافٌة منه

ولكن لألسف لم ٌتم التجاوب معً بالشكل المطلوب حٌث أنه أفاد بأن السائقٌن لهم إدارة خاصة لمحاسبتهم وال حول وال قوة 

 .لموضوعً االنتباهأن اكون بتقدٌم معروض مؤثر للفت إال باهلل وافادنً أحد الزمالء 

 (الخاتمة)

 .وعندما لم أجد من ٌنصفننا من هذا التالعب الصادر بحقنا، والتملص من المسؤولٌة واالستخفاف بحقوق اآلخرٌن

 .الخذالنبقررت رفع معروضً هذا إلى سعادتكم، فأنتم للعدل عنوان، ومن الظلم صنوان، وال ٌرجع من رجع إلٌكم بعد هللا 

 .آمل أن ٌتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه موضوعً ومحاسبة جمٌع األطراف على هذا التالعب الصادر منهم

 .وتقبلوا وافر االحترام والتقدٌر

 مقدم الطلب

 ....................................................الطلب والد الطالبمقدم 

 ....................................................................... جوال

 /التوقٌع

 


