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Foreword 

 
 
This contract stipulates the contractual agreement between the school and the parents to ensure 
a mutual understanding between the parents and the school. This includes all the important 
information for the parents to understand the school’s processes in the promotion of the school’s 
vision and mission.  
 
By signing this contract, the parent agrees to the stipulations and will abide by the policy stated 
herein at all times. The policy stated herein is subject to changes as per the order of the regulatory 
board in SPEA. 
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Part A. General Policy Statements 

  
1. The school delivery is Face-to-Face across the school. The eligibility for distance learning 

shall be based on the SPEA’s criteria approved by the school Principal. 
2. The school bus services is activated as per the required number of passengers per bus 

within the safety guidelines mandated by the concerned authority in Sharjah. Bus fees will 
remain the same regardless of the frequency of use when availed. 

3. Bring Your Own Devise (BYOD) shall be the school’s general policy in the conduct of 
Smart education. Students are fully responsible for the damage and loss of their gadgets. 

4. The school shall be committed to ensuring that policies are audited regularly and will be 
communicated to the parents. Parents should be made aware of these changes. Updated 
policies will be posted on the school website and in Class Dojo. 

  
Part B. Communication Methods 

  

• The school's general communication method with teachers, supervisors, social workers is 
through CLASS DOJO.  

• CLASS DOJO and MS TEAM shall be used to post announcements and memos/letters 
relevant to your child’s education.  

• Though WhatsApp is an easy communication tool, AIAS shall not be using this as an 
official form when communicating with the above-mentioned staff. 

• Parents can send Emails to the above-mentioned staff whenever necessary.  

• Hotline numbers and Emails addresses are available in the school website and shall be 
updated from time to time through written communication. In case of emergency, the 
parents may contact the school via its landline number. 

  
The school shall ensure that parents are invited to Class Dojo and will be fully functional all the 
time during the school year. The parents must ensure that they are a member of the Class Dojo 
group of their child from the first week of the academic year. Parents must manage the use of it 
and ensure that it is active throughout the academic year. Parents shall be committed to read 
announcements and shall abide by the school working hours between 7:00 AM to 2:00 PM 
from Monday to Thursday. Any inquiries received during weekends shall be entertained only on 
the next school day. Importantly, parents who communicate with staff through Class Dojo after 
2:00 PM will received reply in the next school day. 
  

The school has an incident log form for any cases of e-safety threats. They are accessible 
on the school website. Parents and students are encouraged to report these by accessing the 
form from the e-Safety tab on the school website. Our team leaders shall act on the cases logged 
at the soonest possible time. 
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Part C. Admission Policy 
 

1. The parent should fill a digital application form available in the school website which will 
then be followed by the submission of the admission requirements listed below: 

a. Photocopy of the valid passport of the child and the sponsor or the parents 
b. Photocopy of the Valid Visa of the child and the sponsor or the parents 
c. Photocopy of the Valid Emirates ID of the child and the sponsor 
d. Original copy of the Emirates ID of the child 
e. Transfer certificate / continuing certificate with SIS number 
f. Leave certificate from the previous school 
g. A recent copy of the report cards 
h. Attested Birth Certificate 
i. Medical report 

 
2. A student shall be accepted in school after successful completion of the placement test 

and interview to be arranged by the admission committee. A student should obtain not 
less than 60% in the placement test to be accepted. 
 

3. AIAS has the right to deny the registration of a student in case any of the above-mentioned 
requirements are not met. 

 
4. Parents should be aware of these requirements and submit them to successfully proceed 

with registration. 
 

5. Parents should read and sign the declaration form before registration. A digital copy of 
this contract shall be provided to the parents via email to be sent by the registration person 
assigned during registration. 
 

 
Part D. Fees 
 
This document contains a set school fee agreement between the school and the 
parents/guardians of the child enrolled at Alitqan American School. It is important that Parents 
read and understand the information within this document as it forms the school’s ‘School Fee 
Policy’ and requires Parents’ acceptance by signing, dating, and returning the agreement. 
 

a. Annual Fees. The school fee for each academic year is decided by the School 
Management. The fee structure for AY 2021-2022 is as follows: 
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Table 1. Annual Fees for AY 2022 - 2023 
 

Grade Uniforms  Tuition Fees Books Total Fees 

KG 1 567 11445 945 12,957.00 

KG 2 567 11445 945 12,957.00 

GRADE 1 567 13650 1310 15,527.00 

GRADE 2 567 13650 1310 15,527.00 

GRADE 3 567 13650 1520 15,737.00 

GRADE 4 567 15750 1840 18,157.00 

GRADE 5 567 15750 1840 18,157.00 

GRADE 6 567 15750 1840 18,157.00 

GRADE 7 567 17850 1940 20,357.00 

GRADE 8 567 17850 1940 20,357.00 

GRADE 9 567 17850 1940 20,357.00 

GRADE 10 567 20265 2100 22,932.00 

GRADE 11 567 20265 2100 22,932.00 

GRADE 12 567 20265 2100 22,932.00 

     

 
Table 2: Transportation Fee for AY 2022 - 2023 

 

Transportation Fee / Year Two-Way Fee (AED) 

Sharjah 3,960 

Ajman 3,960 

 
 

b. Registration Fee. A non-refundable registration fee of AED 500 per student shall be 
collected.  
 

c. Extra Fee Recipient. Any extra-curricular activities such as, trips and visits in which 
Parents agree in advance that their child may participate shall be deemed to be 
supplemental to items met by the fees and charged for accordingly. In particular, any 
additional charges incurred by the school in providing for the special educational needs of 
children shall be charged as supplemental to the fees. 
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d. Fee Payment Mechanism. Parents/ Guardians can pay the school fee by the following 

methods. 
 
 
 

Table 3: Installment Schedule 
 

Installment Date Mode 

First Installment During Admission Cash 

Second Installment 1-15 December Cheque 

Third Installment 1-15 March Cheque 

 
e. Fee Refund Mechanism. AIAS will give a refund of the school fee only if the Term fee is 

paid completely. 
1. If the student attends the school for 1 – 14 days, one month fee will be collected. 

2. If the student attends the school for 15 – 30 days, two months fee will be collected. 

3. If the student attends the school for more than 30 days; three months fee will be 

collected. 

 

f. School Fee Reduction Policy. The school fee reduction is under the discreet decision of 
the School Management. AIAS provides fee reduction to Parents with multiple children. 

 
Table 4: Discount Scheme per Family 

 

Single Child No discount 

Second Child 7% discount 

Third Child 10% discount 

Fourth Child 15% discount 

Fifth Child 15% discount 

 
g. Certificate Blocking Mechanism. Term-wise report cards will be blocked if there is a 

pending payment due to bounced cheque. The report card will be released only when the 
pending payment is paid in full amount. 
 

h. Financial Sanctions Mechanism. If parents are experiencing or expect any difficulties in 
the payment of fees then they must contact the school and discuss with the School 
Finance Manager before the due date, so that we may be able to offer support. If there is 
a pending payment for two installments and if there is no response from the Parent, we 
will be forced to stop the student from attending the classes for 15 days. This process will 
be repeated until the payment is completed. 
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Part E. Curriculum, Teaching and Assessment 
 

a. Curriculum. AIAS is offering an American Curriculum aligned with the New Jersey 
Standards with the MoE compulsory subjects. The number of periods shall be based on 
the international and local requirements of credit hours, particularly in the high school 
section. Instructional days shall be mandated by the requirement of the Ministry of 
Education and SPEA stipulated in the academic calendar. As per SPEA Circular No. 8 of 
2021 entitled Mandatory Subjects 2021/2022, Islamic education, Moral Education and 
Social Studies, and National Studies will be taught in Arabic for Emirati and Arab students 
and in English for non-Arab students. 

 
 

b. The Advanced Placement (AP) Pathway Program at AIAS 
 American curriculum schools are required to offer Advanced Placement (AP) courses to all 
enrolled high school students. With this new mandate, AIAS plans on offering AP courses to 
students of grades 10 to 12; the way this will be done so is detailed below. 
 
The AP courses offered to students at AIAS are dependent on which cluster the student chooses 
to pursue. Please note that this decision must be made in grade 9, and that students are expected 
to stick to their chosen cluster for the entire duration of their high school career.  
  
As per the guidelines from the Ministry of Education, it is mandatory for schools to offer the 
following AP subjects: 
 

• AP Calculus AB 

• A choice between AP Biology and AP Chemistry 

• AP Physics C: Electricity and Magnetism 

• AP Physics C: Mechanics. 

• One elective AP subject 
  
The elective AP subjects offered by AIAS will be: 
 

• AP English Language and Composition 

• AP Macroeconomics 

• AP Statistics 

• AP Computer Science Principles  
  
As directed by MOE, AIAS will offer AP courses in one of the three following ways; students will 
have the choice to pick which option is most suited to their plans for university. 
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Table 5: MOE Mandated High School Requirements  
(Effective from AY 2022 – 2023) 

  General Advanced Elite 

Mandatory 
High 

School 
Subjects 

• English 

• Maths 

• Physics 

• Chemistry 

• Biology 

• English 

• Maths 

• Physics 
(Calculus 
Based) 

• Chemistry 

• Biology 

• English 

• Maths 

• Physics 

• Chemistry 

• Biology 

Mandatory 
AP 

Subjects 
  

• AP Calculus 
AB 

• AP Biology 
(OR) AP 
Chemistry 

• AP Calculus AB 

• AP Biology (OR) AP 
Chemistry 

• AP Physics C: Electricity 
and Magnetism 

• AP Physics C: Mechanics 

Elective AP 
Subjects 

  
    

• AP Statistics 

• AP Macroeconomics 

• AP Computer Science 
Principles 

• AP English Language and 
Composition 

 
In depth explanations about our school’s AP program and policy can be found here 
 

 
Table 6 – Grades KG to 8 Curriculum Offerings 

 

Number of Periods for 2022/2023 AY  

Grade English Math 
Scien

ce 

Arabi

c 

Islam

ic 

Studi

es  

Social 

Studies  

ME

P 

Musi

c/Art 
PE ICT 

STE

M 

(KG) 

Total 

KG 5 4 3 5 1 0 0 0 1 0 1 20 

1 5 5 4 6 3 1 1 1 1 1 0 28 

2 5 5 4 6 3 1 1 1 1 1 0 28 

3 5 5 4 6 3 1 1 1 1 1 0 28 

4 6 6 5 5 2 1 1 0 1 1 0 28 

5 6 6 5 5 2 1 1 0 1 1 0 28 

6 6 6 5 5 2 1 1 0 1 1 0 28 

7 6 6 5 4 2 2 1 0 1 1 0 28 

8 6 6 5 4 2 2 1 0 1 1 0 28 

 
 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:w:/p/as/EfgHPZyXJvBEgt7ahDQHYuQBAt5iPo4SwSbHNJWaWM8UXw?e=fc4j6u
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Table 7 – Grades 9 “General, Advanced, Elite” Curriculum Offerings 
 

Subjects Periods per Week 

Arabic 4 

Islamic Studies 2 

UAE Social and National Studies 3 

English Language Arts 4 

Mathematics 4 

Biology 1 

Chemistry 1 

Physics 2 

ICT 1 

Activity  1 

MEP 1 

College Portfolio  8 

Total  32 

 
 
 

Table 8 – Grade 10 Curriculum Offerings 
 

General  Advanced Elite 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Arabic 4 Arabic 4 Arabic 4 

History 3 History 3 History 3 

Islamic 
Studies 

2 Islamic 
Studies 

2 Islamic Studies 2 

English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 

Mathematics 4 Mathematics 4 Mathematics 4 

Biology 1 Biology 1 Biology 1 

Chemistry 2 Chemistry 2 Chemistry 2 

Physics 1 Physics 1 Physics 1 

ICT 1 ICT 1 ICT 1 

Activity 1 Activity 
 

1 Activity 
 

1 

 
MEP 

1 MEP 
 

1 MEP 
 

1 

College 

Portfolio 

 

8 College 

Portfolio 

 

8 AP 

Macroeconomics 

 

AP Statistics 

 

AP Computer 

Science 

Principles 

 

 

 

 

8 

TOTAL  32  32  32 



Revised – 03 August 2022 11 

 
Table 9 – Grade 11 Curriculum Offerings 

 
 

General  Advanced Elite 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Arabic 4 Arabic 4 Arabic 4 

History 3 History 3 History 3 

Islamic 
Studies 

2 Islamic 
Studies 

2 Islamic 
Studies 

2 

English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

3 

Mathematics 4 Mathematics 4 Mathematics 3 

Biology 2 Biology 2 Biology 2 

Chemistry 1 Chemistry 1 Chemistry 1 

Physics 1 Physics 1 AP Physics 6 

ICT 1 ICT 1 ICT 1 

Activity 1 Activity 
 

1 Activity 
 

1 

 
MEP 

1 MEP 
 

1 MEP 
 

1 

College 

Portfolio 
 

8 AP Chemistry 
OR AP Biology 

8 AP Chemistry 
OR AP 
Biology  

8 

TOTAL  32  32  32 

 
Table 10 – Grade 12 Curriculum Offerings 

 
General  Advanced Elite 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Arabic 4 Arabic 4 Arabic 4 

History 3 History 3 History 3 

Islamic Studies 2 Islamic Studies 2 Islamic 
Studies 

2 

English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 

Mathematics 4 Mathematics 4 AP Calculus  8 

Biology 1 Biology 1 Biology 1 

Chemistry 1 Chemistry 1 Chemistry 1 

Physics 2 Physics 2 AP Physics 6 

ICT 1 ICT 1 ICT 1 

Activity 1 Activity 1 Activity 1 

MEP 1 MEP 1 MEP 1 

College 

Portfolio 

8 AP Calculus 8   

TOTAL  32  32  32 
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Note: Parents will be informed in case of the changes of the curriculum mandated by SPEA 
and/ or the International Accrediting Agency. 
 

Table 11: Credit Hours Requirement for HS Graduation 
 

 SUBJECTS Total Credit Hours 
Accomplished (grade 
9 to 12) 

1 Arabic Language 4 

2 Islamic Education 2 

3 Social Studies / History 3 

4 English 4 

5 Mathematics (including AP Calculus AB) 4 

6 Biology (Including AP Biology) 2 

7 Chemistry (including AP Chemistry) 2 

8 Physics (including AP Physics C: Mechanics and 
AP Physics C: Electricity and Magnetism) 

2 

9 ICT 1 

10 Activities 1 

11 FOR ELITE ONLY: AP Elective (AP English 
Language and Composition (or) AP Statistics 
(or) AP Macroeconomics (or) AP Computer 
Science Principles) 

2 

 TOTAL 25 
27 (for Elite) 

 
 

c. Weekly Plan. The weekly plan of the students is called the “Learning Matrix” which is 
accessible to parents through the PARENT PORTAL. This learning matrix contains the 
objectives, topics, and resources as well as all self-paced activities to be completed by 
the students during the week. Furthermore, it contains all the learning menus which the 
students need to do to learn and master the success criteria indicated therein. 

 
1. The school will be updating the weekly plan (the learning matrix) every week. The 

learning matrix for the week shall be available on the first day of the school week. This 
will be uploaded over the parent portal. 

 
2. Parents shall review the matrix from time to time to prepare the students for the lesson. 

Parents will ensure that students have access to the learning matrix and are properly 
arranged in the child's gadgets for easy access whenever needed. Learning matrices 
are downloadable and can be organized in folders. 

 
 

d. Classwork / Assignment. Classwork is to be completed only in school. Homework is not 
required but under the discretion of the teacher. If they see it fit, it must be given fortnightly. 
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This can be completed at home in no more than 30 minutes, especially in the KG and 
Junior sections. However, teachers may assign more items to a few students based on 
their individual needs for differentiation purposes, especially for above and below-average 
students. If required, performance tasks can be assigned as homework under the 
teacher's discretion, assuring the authenticity completed by the students.  
 

e. School Supplies and Books. It is not allowed to share school supplies, books, electronic 
devices, pens, pencils, coloring pens, scissors, and others of the same kind. Though books 
can be brought home, we suggest that you regularly sanitize the laminated cover daily to 
avoid cross-contamination. Each student should bring their laptop / Ipad when coming to 
school so they can access all the online activities prepared for them as well as other 
paperless activities. We encourage responsible use of these devices. 
 

f. Assessment. The assessment at AIAS is meaningful and in two different ways – On-
going Assessment and summative assessment which takes about 60% and 40% 
respectively. Aside from the conventional paper-pencil assessment test, the school also 
uses performance tasks as summative assessments. Performance task allows the 
students to transfer their learning in a different context. Below are general policies. 

 
1. The school shall make all the performance tasks available to parents through the 

Parent Portal and parent memo ahead of time. The teacher will explain the 
expectations and how the performance task is graded. 

2. Parents support their children in the preparation of their performance tasks and ensure 
that students can transfer their learning independently through it with minimal support 
from them whenever possible. However, adult supervision at home is encouraged for 
the younger students. 

3. AIAS may schedule a graded on-the-spot quiz during the term to understand the 
mastery of the subject matter. However, AIAS shall ensure that not more than 50% of 
the surprise quizzes are considered in the marking. 

4. Progress reports are released at the middle of the academic term for information to 
know the students standing.  

5. Parents are provided two weeks to review the report cards from the date of release. 
An appeal cannot be made beyond the two-week time frame.  

 
 
Part F. Bring your Own Device (BYOD)  
 

a. General Policy 
All AIAS students shall use their devices in accessing learning resources and video 
conferencing during remote (online lessons) and in-class lessons (hybrid or face-to-face). To 
ensure safety in the use of their devices at school, the following points need to be strictly 
considered: 

 
1. Mobile gadgets that require the use of SIM cards are NOT permitted to students 

except teachers, administrators, and staff.  
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2. Students are responsible for the safe-keeping of their devices. In case of lost and 
found, they should be reported immediately to their respective supervisor for 
further investigation. However, the school shall not be responsible for any damage 
and loss caused by students’ negligence. 

 
3. Students' devices can be inspected at any time during the school day to ensure 

compliance with the acceptable use of the internet policy. The device can be 
surrendered to the supervisor and/or IT officer for inspection purposes. 

 
4. Students are not allowed to use their devices for activities like playing games, 

watching movies, or sending messages. 
 

5. Use of social media is strictly prohibited inside the school premises. Strict action 
will be taken if any student is found to be using social media. 
 

6. All educational websites are open inside the school network. Students can request 
to open any websites related to their studies. 

 
7. Use of VPN is strictly prohibited inside the school network. Management level 

action will be taken against those who breach this policy. 
 

b. Hardware and Internet Requirements. 
 

1. Parents need to provide eelatively reliable internet access at home for video 
conferencing during online synchronous classes if required. 

 
2. The gadget to be brought to school should be able to do stream video, taking 

photos and videos, recording audio, basic video and photo editing particularly 
for the middle and high school; word processing and slide presentations, 
accessing the web, email and LMS, screen sharing and annotating pdfs. 
Personal family photos & videos are not permissible to be stored on children’s 
devices.  

 
c. Acceptable Use Policy (AUP) (STUDENTS/PARENTS) 

 
1. Laptops, Ipads and tablets that can only be connected to WIFI are allowed to be brought 

and used in school. Devices with SIM like mobile phones are not allowed.  
2. Only one device is permitted to be used in the AIAS network.  
3. Students are responsible to keep their own device with himself or herself at all times apart 

from when they are locked in their own locked cupboard. The school is not responsible for 
the security of their device.  

4. WIFI connections will be managed by the IT personnel, in case IT support is needed for 
configurations or WIFI connections. IT personnel shall always disinfect these gadgets 
when handled.   

5. Devices should not be used to cheat a test or assignment.  
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6. Students should not capture, share or post photos or video of a staff or students or about 
the school activities on any site. 

  
7. Even if the student uses his/her personal device, it must be surrendered to the school key 

official personnel anytime for inspection of misuse or hacking which includes, but not 
limited to, phishing or engaging in identity theft, storing / distributing pornography or adult 
related content, promoting violence activities or any form of cyberbullying, infringing the 
intellectual property and more. 

  
8. Any form of damage to the reputation of the school / staff through online in the form of 

discriminatory harassment (race, gender, religious, physically challenged, sexual – 
orientation, age based) or any personal or psychological harassment through online will 
not be tolerated and shall be penalized as per the school’s discipline policy and UAE 
cyberlaw. The discipline committee has the right to issue disciplinary penalties as they 
deemed necessary based on the level and type of offence made. 

  
9. Students who are member of any social media group that promotes hatred, discrimination 

or engaged in the propagation of immoral conduct and such group is publicized either in 
school or in the community shall be penalized in accordance to the degree decided by the 
discipline committee. 

  
10. No online or offline games in the device to be played or downloaded and Students are not 

allowed to use social media during the school hours primarily intended beyond educational 
purpose.  

  
11. Students should only use the AIAS authorized student network for WIFI connection. 

Students should not attempt to bypass the school network filters. Any threat to security 
policies will be considered as violation of the AUP policy and will result in disciplinary 
actions. 

  
12. Students should disinfect their device regularly during school hours and should not be 

allowed to be shared with their classmates to avoid cross contamination.  
  

13. Devices must be fully charged before they are brought to school.  The school may not 
guarantee the availability of the charging points during school hours considering the 
observance of the social distancing rule. 

 
14. VPN applications are prohibited. UAE National law will be applicable in this case. 

  
15. AIAS encourage responsible use of the gadgets. They should only be used for purposes of 

education. Social worker may issue warning letters in case of continuous and intentional 
misuse. 

  
16. School is not responsible for any damage and loss of their gadgets cause by irresponsible 

use and/or negligence. Students are fully responsible to take care of their gadgets at all 
times. 
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17. Students and parents are responsible for the security of their school accounts such as, but 

not limited to, the school portal, Seesaw, Exact path, Class Dojo MS Team and school 
emails. They should protect and secure these accounts against threats at all times. 

  
18. All the policies related to school including BYOD, technology, behavior & e-safety policy 

should be strictly adhered to. 
 

 
 

Part G. Commitment to the School Calendar 
 

1. The school updated calendar of activities is posted on the school website. It is imposed 
by the regulations of the Ministry of Education and SPEA. AIAS shall update them 
regularly. AIAS has the right to implement as stated in the calendar and be assured that 
it meets the minimum requirements of SPEA. 
 

2. The school calendar will include the instructional days required to incorporate the 
requirements of the international equivalency of learning contact time, particularly in the 
high school. As such, parents should ensure that their children registered at AIAS 
should abide by the number of instructional days as stipulated in the calendar. 
 

Part H. Behaviour Management Policy 
 
1. General Behaviour Policy 

 
a. AIAS promotes and rewards positive behavior and shall be committed to correct 

misbehavior in a way that is reasonable, justifiable, and fair. Teachers, staff, parents and 
students should work together to achieve the highest standard of behavior within the 
scope of the policy. 
 

b. The policy applies to all students in school, traveling to or from school, on all school-
based educational visits and activities, and when representing or commenting on the 
school in any capacity which includes but is not limited to social media, communication 
platforms, and the like.  

 
c. A behavior committee is formed by the principal to help in arriving at judicious decisions 

to ensure that a just investigation is made and a fair recommendation is given. This 
comprises of the members of the SLT, Section Supervisor / Educational Supervisor, 
Social Worker, a Parent Representative, a Student Representative, and the homeroom 
teacher. The principal may appoint another member when needed. 

 
 
 
 
 



Revised – 03 August 2022 17 

2 Offenses and Behavior 
 

b. The school shall consider behavior as an offense if such is not consistent with the 
school expectations and the behavior harms the student, others, and the 
educational environment. 
 

c. There is four-level of offenses as stipulated in the Ministry of Education Behavior 
Management Policy (2018 \ 851). The category of the offense shall be based on 
the category stipulated therein. The first offense is simple, the second is medium 
severity, the third is serious while the fourth offense is very serious. 
 

c. Infraction of the offense has an impact on conduct grades as determined by the 
severity it can have on student achievement. The table below shows the deduction 
scheme per level of offense. Deductions will only be made with the approval of the 
Principal.  

 
Table 12: Behaviour Offence and Deductions 

 

Level Deductions 

First - 4 

Second - 8 

Third - 12 

 
3 Procedure when dealing with offenses 

 
a. All infractions of the offenses shall be documented and investigated fully by the 

investigation team which comprises of the supervisor, social worker, and the section 
coordinator. The investigation report that merits infractions of level 1 and 2 offenses 
shall be submitted to the Vice-Principal and Principal for approval. As soon as 
approved, the assigned social worker shall communicate it to the student and parent. 
The principal has the right to call for behavior meetings for levels 1 and 2 based on 
the frequency and nature of the offenses made. 

b. Offenses for levels 3 and 4 shall be presented to the behavior committee who will 
decide and approve the recommendation for the corrective measures based on the 
investigation findings.  

c. In case an offense is committed by the student of determination, the school behavior 
committee and the IEAT will coordinate and study the relationship of the offense with 
the degree of disability. The recommendations and the corrective measures shall be 
on the merit of judicious and fair implementation of the policy. 

d. The school has the right to temporarily suspend a student from attending online 
distance learning and or coming to school for those who are hybrid or F2F with 
retroactive effect. 

 
You can refer to the policy : Click here 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:b:/p/boyssw02/EWRv4zNUNTFOv4M-H7GAb-sBrunTp2Mpu8c8QjEFVRIGeg?e=ZqyNPo
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18 

 
Part I. Health, Security and Safety Operations 
 

e. Safety and Hygiene Kits. Students are required to bring the following 
hygiene kits when coming to school and shall be inspected daily by their 
respective supervisors. The essential requirements for safety in the 
classroom are detailed in the video by tapping the link here:  
 
 

f. A child aged 6 years and below is not required to wear a face mask as per 
guidelines from the Ministry of Health. Face shields can be purchased in 
school if needed. You may contact your child's supervisor for more details. 

 
Mandatory items your child must bring to school daily: 

 
 

 
 

g. School Supplies. Students should bring their own pens daily including 
coloring materials for lower grades. Sharing of these resources is not allowed. 
Label all supplies with child's full name, grade, and division/section. 
 

h. Books. Parents should cover all your child’s books with plastic to easily 
disinfect them whenever needed. Teachers will inform parents via the weekly 
plan (Learning Matrix) when they will bring the books to school. 

 
i. Medical Requirement. Parents must complete and sign the medical consent 

and history form which are available in the link below and send it to their child's 
respective supervisor. 

 
  Medical Consent Forms: https://tinyurl.com/yxtwns5j     
  Medical History Forms: https://tinyurl.com/y5ch5h6a 

 
j. Disposable Praying Mats. This is for students who pray while at school. 

Students should bring these mats when entering the prayer room, particularly 
students in grades 4 and above. 
 

k. Stay Home if Not well. If a child is feeling sick and dizzy with some symptoms 

2 extra pieces of 
face masks for 
personal use 
packed in a 
clean plastic bag 

Hand 
sanitizers/alcohol 
sanitizers for 
personal use 

https://tinyurl.com/yxtwns5j
https://tinyurl.com/y5ch5h6a
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related to COVID-19, it is advised not to bring the child to school and have the 
child be tested for COVID. The child will be allowed to come back to school 
with a negative test result. If positive, a quarantine period should be observed 
based on the current quarantine period mandated by the SPEA. 

 
l. Temperature Management. The temperature will be checked upon entry. Any 

students with a temperature equal to exceeding 37.5C will not be admitted. 
Parents or assisting adults of the car lift students should wait until the 
temperature screen takes place before leaving the school. Temperatures shall 
be recorded in the temperature digital log sheet to monitor it. 

 
m. Sterilization and Sanitation. Sterilization will be available at all the gates of 

the school. We shall ensure that classroom and school resources such as toys, 
laminated charts, books left at school, tables, and chairs are sanitized before 
they use it. Remind your child to sanitize their hands in between periods and 
before and after each meal. Bus riders will sanitize their hands before entering 
the bus. 

 
n. School Toilets. There is a maximum capacity in each toilet. In case it is full, 

students must stand on the social distance sticker outside the toilet for your 
turn. Wash their hands thoroughly with water after use. Watch the video for 
proper handwashing as shown here. 

 
o. Personal Protective Equipment / Masks. “No mask No entry” policy shall be 

implemented all the time. Face plastic mask/visor must be worn in the 
classroom when needed. Students of 6 years old and below are not required 
to wear face masks. 

 
p. Arrival / Dismissal. Handshake, hugging, and kissing are not allowed upon 

arrival. A friendly wave gesture can be instituted instead. Car lift students shall 
use the following gates upon entry to school at 7:00 AM and anyone who 
comes late will use the main gate at the school façade. Parents are expected 
to take their children on time. 

 
Table 13: Gates Assignments 

 

Morning Entry Gates  
(Car lift) 

Afternoon Dismissal Gates 
(Car lift) 

Gates  Grade Levels Gates Grade Levels 

4 Grades 4 to 12 Boys 4 Grades 4 to 12 Boys 

6 Grade 4 to 12 Girls 6 Grades 4 to 12 Girls 

7 KG pupils 7 KG pupils 

3 Grades 1 to 3 Pupils 5 Junior Students 

 
Gate 1 shall be used by students who come later than 8 AM. The afternoon 
gates are available for car lift students. Car lift students will remain in their 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=3PmVJQUCm4E&feature=emb_logo
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classroom until their parents arrive at the respective gates and shall be 
informed via a paging system. They shall be served one parent at a time at 
the gate. Parents need to respect the social distance markings on the 
ground outside these gates. Car lift takers are advised to bring or take their 
children on time. 

 
q. Parents /Adult Meetings School Building. Face to face meeting can be 

arranged with Green Al Hosn App by the attending parent. 
 

r. Break Periods and Meals. A staggered schedule will be arranged in the 
playground, weather permitting, and/or school auditorium. However, free play 
is restricted slightly to ensure the practice of social distancing. Healthy eating 
is encouraged. The water dispenser will not be available at school. However, 
they can purchase sanitized water bottles in kiosk areas assigned in each 
section. Students will take their meals in the classroom in an arranged and 
staggered schedule. They will be taking their meals in the playground, weather 
permitting, or auditorium with strict observance of social distancing. Sharing 
of Food is strictly prohibited. 

 
s. Emergency Situations. When there are any signs and symptoms of COVD19 

that appear during school hours, the person will be brought to the isolation 
room. The isolation room will be managed by the School Doctor or nurse. No 
one is allowed to access this room except the medical staff. Parents/adults 
should take the students from gate 1 and will leave the school via the partition 
gate in the school façade. All suspected individuals will be denied entry to the 
school building and shall be in quarantine 

 
 
Part J. Student of Determination (SEND) 
 

a. AIAS shall use an entry assessment process for students of determination 
focusing on identifying strengths and challenges to learning as well as the 
strategies that will contribute to the student’s success.  

b. All students are required to be interviewed for admissions into AIAS. Parents 
must declare all special need circumstances in the initial application process. 
All candidates who have declared their special educational needs will be 
assessed by the school on a case-by-case basis to determine if adequate 
accommodations can be made by school teachers and administrators. 

c. AIAS Administration may accept or deny the admission of a student if it is 
determined that AIAS can provide or is not adequately equipped to provide the 
required level of educational expertise. 

 
d. If a special need or disability is not disclosed at the time of registration but one 

is suspected after the student's acceptance into AIAS on reasons justifiable by 
the student's behavior or academic performance in the exam, the school will 
then discuss the condition for the student with the parents. The parents shall 
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provide the IEAT a medical report(educational psychological report) as 
suggested by the team to get a proper diagnosis/treatment which will then lead 
the team to propose the development of an IEP. 

e. AIAS reserves the right for any member of its Administration to share, 
communicate and discuss the findings from the admissions interview with each 
other confidentially and professionally. Parents will be provided with verbal 
responses at the time of the interview when possible. In some cases, 
Administration may determine that more time is needed before a final 
determination is made and therefore may prolong the decision during the time 
of the admissions interview. 

f. AIAS commits to accommodate the educational needs of the child who has 
either of the following with the consent and approval of the Principal namely 
(a) a medical diagnosis and an IEP; (b) A medical diagnosis, IEP, and a 
Learning Support Assistant; (c) a Learning Support Plan (LSP) with reasonable 
adjustment to teacher, school, and administrative staff; and (d) a Learning 
Support Assistant with documentation of need.  

g. Parents whose children have a diagnosis are required to sign an 
Acknowledgment to work concomitantly with Administration and Teacher to 
serve as a facilitator of support for their children. 

 
h. When needed as determined by the Inclusion Education Action Team (IEAT) 

committee and approved by SPEA, parents should provide a SOD support staff 
who are qualified to support the child in the school at their own expense 
otherwise, the school has the right to stop schooling and/or deny the 
admission. 

 
 
 
Part K. Transportation 
 
A. General Transportation Policy 
 

a. The school provides round-trip transportation services for all the students in areas 
of Sharjah and Ajman only. No one-way service is provided. 

 
b. Parents should ensure the availability of the bus service in their area, if needed, 

before school registration. The school shall not be liable to offer bus service in 
case the parent's pick up and drop off areas are not covered in the school bus 
route.  
 

c. Full transportation fees shall be paid during registration. In case of cancellation, 
the following conditions will apply: 

1. Parents will be required to pay transportation fees for the entire month if you 
use the bus for two weeks or less. 

2. Parents will be required to pay transportation fees for the entire two months 
if their child’s use the bus for more than two weeks and less than a month. 
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3. Parents will be required to pay transportation fees for three months if their 
child uses the bus for more than one month. 
 

d. Currently, school buses accommodate both girls and boys even in grades 4 to 12. 
Bus attendants will ensure the separation of the two through a well-planned seating 
arrangement. 
 

e. The regulatory of buses at the beginning of each academic year take at least 15 
days to arrange bus service for several reasons such as registering new students 
in the school, drivers to become familiar with new addresses, and change of bus 
routes which results in delays sometimes, so we hope parents will understand and 
cooperate in this regard until the regulatory of buses. 

 
f. The arrival of buses to the addresses and exact locations depends on road traffic 

so the student must be ready 5 minutes before the assigned time. 
 

g. The school has the right during the academic year and without prior consent at any 
time, to transfer the student from one bus to another, or change his/her seat, or 
change the bus route and its timings if there was a need, upon the management’s 
discretion. 
 

h. Parents of KG to grade 3 students must be physically present at the agreed pick-
up and drop-off areas. Otherwise, these students shall be brought back to school. 
Parents of these children should then take the children from school. 

 
i. The Transportation Department shall be informed before one week at least if the 

residential address is changed. To change the bus for the student, the school is 
not committed to providing the service at the new address in case of 
unavailability. 

 
j. If there are any notes or complaints regarding school buses, parents should do not 

talk with the driver but refer it to the transportation in charge and the complaint will 
be dealt with appropriately as soon as possible and the parents will be informed of 
the results. 

 
k. If the parents desire to accompany their son or daughter early from school due to 

an emergency; they should notify the bus supervisor ideally a day before or at least 
minimum one hour before. 

 
l. AIAS has the right to organize the bus route as per the school rules. 

 
m. On the school bus, students must remain seated at all times until dismissed. 

Students causing problems will be reported by the bus assistant or bus driver. 
Students on the bus must not consume food or drink except water. The school has 
the right to stop the bus service of the student in case of any unacceptable behavior 
at any time. 
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B. Conditions when using the School Bus 

 
a. The school shall ensure that buses are always in a good condition before and after 

use. Students are responsible to keep the cleanliness of the bus while using it.  
 

b. Bus drivers are not allowed to answer calls during the duration of the trip. Notably, 
the traffic law of the country prevents the driver from using a mobile phone during 
driving for safety concerns. 
 

c. Parents are off-limits inside the bus for any reason nor are allowed to talk to any 
other students on the bus. 

 
d. Parents should remind their children to stay in their assigned seats during the trip, 

be courteous and respectful to the drivers and bus attendants, and shall respect 
and abide by the disciplinary actions when rules are violated.  
 

e. Parents may permit the students to bring a bottle of water and they can consume 
them while on the bus, however, their children must throw their trash in the bins. 
 

C. Bus Usage violations and their corresponding demerit points. The school shall 
obtain the bus merit and demerit points which will be added in the Class Dojo. Demerit 
points ranging beyond the acceptable of -10 points accumulated in a week are subject 
to disciplinary actions. 
 

Table 14: Merit and Demerit Points in the Bus 
 

Demerits Points 

Littering -5 

Changing places without permission of the bus attendant -3 

Opening windows -5 

Disrespectful to the bus nannies and drivers -5 

Fighting with bus riders -5 

Speaking inappropriate words -5 

Eating and drinking except for water -2 

Lateness -2 

 

Merits Points 

Consistently following the seating arrangement 5 

Courteous and respectful 3 

Helpful 5 

Patient and understanding 2 

Early or on-time 2 

Quiet and independent 2 
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D. Positive Reinforcements and Disciplinary Actions:  
 

1. Students shall be awarded certificates every month for positive behavior exhibited 
on the bus as documented in the Class Dojo with merit points. However, serious 
and/or repetitive unacceptable behavior is subjected to the following levels of 
discipline upon investigation: 

 
a. Level 1: Written Warning 1 
b. Level 2: Written Warning 2 
c. Level 3: Temporary Probation 
d. Level 4: Final Warning and Termination of Bus Service 

 
2. Disciplinary levels can be awarded in an orderly manner as above. However, 

depending on the nature of the offense, a student may receive a higher level of 
disciplinary action right away as per approval of the discipline committee. Any 
levels indicated above can be removed for every positive behavior certificate 
received. Except level 3 require 2 positive behavior certificates. 
 

3. In case of disputes, parents may write a complaint to the bus coordinator for further 
investigation. 

 
 
 
Part L . Procedures for managing and resolving complaints and disputes 
 

1. Complaints and disputes will be managed respectfully, professionally, and 
proactively to maintain an ethos of mutual respect. School and the parents have a 
responsibility to uphold positive values at all times. The school recognizes that a 
difficulty such as conflict and complaints not being resolved quickly and fairly will 
result in a rift that will damage the relationship of the school and its stakeholders. 
 

2. The school has a committee to resolve conflict usually spearheaded by the child's 
immediate supervisor. The supervisor will determine the members of the 
investigating team as a merit by the nature of the complaint. An investigation shall 
be prepared in writing within five to ten working days and a written response 
prepared to be approved by the Principal before release. 

 
3. Parents who have a complaint or require school intervention concerning school-

related conflict and wish to initiate a formal problem resolution process must 
prepare written documentation with supporting details of the conflict or complaints 
and submit it to the child's section or educational supervisor.  

 
4. Written Complaints received will be acknowledged by the school. If complaints are 

received during school hours, such will be accommodated during the day while 
complaints received after 2:00 PM shall be received the following school day. 
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5. The school expects that most concerns, where a parent or student seeks 
intervention, reconsideration or some other action to be taken informally such as 
dissatisfaction of some aspect of teaching or pastoral care, or about the allocation 
of privileges or responsibilities, or a timetable clash, or some other aspect of the 
School’s system or equipment or billing error, parents may raise concerns initially 
as follows: 

 
a. Education issues- if the complaints refer to the matter in the classroom, 

curriculum, teaching, and learning, parents may speak or write to the 
subject teacher, head of the department, academic supervisor, section 
supervisor as deemed appropriate. 
  

b. Pastoral care – for the concerns related to matters outside the classroom, 
parents may speak or write to the homeroom teacher, social worker, section 
coordinators, section supervisors as deemed appropriate. 

 
c. Disciplinary matters – a problem over a disciplinary action taken or 

sanctioned imposed should be raised first of all to the member of the staff 
who imposed it, if not resolved, with the teacher, homeroom teacher, then 
supervisor as deemed appropriate and then the SLT/Principal. 

 
d. Financial matter – a query relating to fees should be relayed to the school 

accountant or receptionists as deemed appropriate. 
 

e. Technology matter – a problem over internet connections, parent portal, 
website, Class Dojo, MS team, emails, Exact Path, should be first relayed 
to the IT officer and if not resolved, with the section coordinator, homeroom 
teacher, subject teacher, then to the section supervisor as deemed 
appropriate. 

 
To ensure parents’ concerns are addressed on a timely manner, the 
above should be adhered to. If an urgent / serious matter arises, do 
not hesitate to contact the SLT / Principal. 

 
6. Parents and family members must be respectful in writing comments on social 

media. Any derogatory words, defamation, inappropriate comments shall be dealt 
with accordingly. AIAS has the right to delete these comments whenever it is 
deemed appropriate. 
  

7. In case of disputes, parents may raise the complaint further to the discipline 
committee through a letter to be addressed to the Principal.  The principal may ask 
a senior member of the staff to act as “investigator”. The investigator may ask for 
additional information from the parents or from another person who may know the 
circumstances. The outcome of the investigation shall be forwarded to the Principal 
which will then be forwarded to the Discipline Committee for resolution. The 
committee will release a formal letter of the outcome of the investigation within one 
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month calendar week upon the receipt of the investigation. Any complaints 
received within one month at the end of the term are likely to take longer to resolve 
owing to staff absences during the school holidays. 

 
 
 

 

 
 
 
Part M. Uniform Policy  
 
All students must come in proper, clean, tidy uniforms when attending the school 
physically.  As a general provision for uniform, AIAS has the right to exclude students 
from attending PE classes if they do not wear the prescribed PE uniform that is necessary 
for their health and safety. This is particularly in the case of wearing appropriate footwear 
for PE. Alternative provisions shall be made in case the PE uniform is not available in the 
school for purchase with the approval of the supervisor. 
 

a. Boys Uniform 
1. Must wear the correct uniform with school emblem. 
2. Must wear only school jackets with the school logo 
3. Black leather formal shoes and white socks 
4. PE uniforms according to the schedule with Sports shoes 
5. Boys must come to school in Army hair cut only (no color 

in hair permitted or ponytails) 
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b. Girls Uniform 
1. Must wear the correct uniform with school emblem 
2. Must wear only school jackets and school scarf (if 

applicable) 
3. Black leather formal shoes and white socks 
4. PE uniforms according to the schedule with Sports shoes 
5. Hair must be neatly tied with a black or white hairband 
6. Girls are prohibited from having colored hair, wearing 

cosmetics, nail color, and jewelry. 
 
 

DECLARATION 
 
I hereby confirmed, as a parent, that I have read and understood the entire school-parent 
contract and acknowledge them as fully binding to assure a positive relationship with the 
school in this academic year. The undersigned herewith agrees to all the stipulations and 
will abide by them. 

 
I understood that policies and guidelines are available on the school website. I will be 
familiar with the updates so they can be reinforced by the AIAS. 
 
Name of the Parent:  _______________________________ 
 
Signature:   _______________________________ 
 
Date signed:   _______________________________ 
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 جدول المحتويات 
 
 

 مقدمة
 

 الجزء األول. بيانات السياسة العامة
 الجزء الثاني. طرق التواصل 

 الجزء الثالث. قبول تسجيل الطالب في المدرسة 
 والبرنامج التربويالمناهج 
 الرسوم 

 .الجزء الرابع. أحضر جهازك الخاص
 الجزء الخامس. االلتزام بالتقويم المدرسي 

 الجزء السادس. سياسة إدارة السلوك
 الجزء األول. عمليات الصحة واألمن والسالمة

 الجزء السابع. طالب أصحاب الهمم 
 الجزء الثامن. المواصالت 

 حل الشكاوى  الجزء التاسع. إجراءات إدارة و 
 الزي المدرسي  الجزء العاشر.
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 مقدمة 
 
 

ينص هذا العقد على وجود اتفاق بين المدرسة وأولياء األمور لضمان استمرار التفاهم بين الطرفين. يتضمن هذا جميع  
 المدرسة وتعزيز رؤيتها ورسالتها.المعلومات المهمة التي يجب على أولياء األمور معرفتها لفهم إجراءات 

 
بتوقيع هذا العقد، يوافق ولي األمر على الشروط ويلتزم بالسياسة المنصوص عليها. من الممكن أن تخضع السياسة المذكورة 

 للتغييرات حسب طلب المجلس في هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 
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 بيانات السياسة العامة الجزء األول. 
 

ستكون الدراسة للطالب وجهاً لوجه. يحق للمدرسة تحويل الدراسة عن بعد عند الحاجة ضمن إرشادات هيئة  .1
 المدرسة.  ةالمعتمدة من قبل مدير الهيئةيجب أن تستند األهلية للتعلم عن بعد على معايير  الشارقة للتعليم الخاص.

ية حسب عدد الطالب المسجلين بكل حافلة ضمن إرشادات السالمة الصادرة  سيتم تفعيل خدمات الحافالت المدرس .2
 من السلطة المختصة في الشارقة. ستبقى رسوم الحافالت كما هي بغض النظر عن عدد مرات االستخدام.

وهذه السياسة العامة للمدرسة في إدارة التعليم   (BYOD)على الطالب إحضار األجهزة االلكترونية الخاص بهم، .3
 .ن بعد. يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عن فقدان أجهزتهم أو أي ضرر ممكن حصولهع

تلتزم المدرسة بضمان مراجعة السياسات بانتظام وإبالغ أولياء األمور بأي تغيير. يجب إعالم أولياء األمور بهذه   .4
 التغييرات على موقع المدرسة. 

 
 التواصل  طرق الجزء الثاني: 

 
طريقة التواصل العامة بالمدرسة مع المعلمين والمشرفين واألخصائيين االجتماعيين هي من خالل تطبيق كالسدوجو. يتم 

لمشاركة الرسائل والتعاميم المتعلقة بتعليم طفلك. على الرغم من أن تطبيق واتساب هو  MS TEAMاستخدام كالسدوجو و 
ه كشكل رسمي. يمكن ألولياء األمور إرسال بريد إلكتروني إلى الموظفين أداة تواصل سهلة ، إال أن المدرسة ال تستخدم

المذكورين أعاله عند الضرورة. أرقام المدرسة وعناوين البريد اإللكتروني متوفرة في موقع المدرسة ويتم تحديثها من وقت  
 األرضي. آلخر. في حالة الطوارئ ، يمكن ألولياء األمور التواصل مع المدرسة على رقم الهاتف 

ستقوم المدرسة بالتأكد من أن كالسدوجو فعال خالل العام الدراسي. سوف نلتزم بدعوة أولياء األمور لالنضمام إلى التطبيق  
 ساعة من بعد استالم االستفسار.  24بأول العام القادم. ستلتزم المدرسة بالرد على االستفسارات في غضون 

 
مين لتطبيق كالسدوجو باألسبوع األول من العام الدراسي. على أولياء األمور االلتزام  على أولياء األمور التأكد من أنهم منض

ظهًرا من األحد إلى   2:00صباًحا حتى   7:00بقراءة التعاميم المرسلة من المدرسة وااللتزام بمواعيد العمل من الساعة  
 وع في اليوم الدراسي التالي.  الخميس. سيتم الرد على أي استفسارات يتم تلقيها خالل أيام نهاية األسب

 
لدى المدرسة استمارة لتسجيل الحوادث المتعلقة بالسالمة اإللكترونية على موقع المدرسة. تشجع المدرسة دائماً أولياء األمور 

. يلتزم  السالمة اإللكترونيةوالطالب على اإلبالغ عن أي شكوى من خالل هذه النماذج المتوفرة بالموقع تحت عالمة تبويب 
 تلمة فور استالم النموذجقادة فريقنا بحل المشاكل المس

 
 الجزء الثالث. قبول تسجيل الطالب في المدرسة 

 
 :على ولي األمر ملئ استمارة طلب التسجيل وإرسالها إلى المدرسة ثم تقديم متطلبات القبول المدرجة أدناه .1

 صورة من جواز السفر ساري المفعول للطفل والكفيل أو الوالدين  •

 طفل والكفيل أو الوالدين نسخة من تأشيرة سارية المفعول لل •

 صورة من بطاقة الهوية اإلماراتية سارية المفعول للطفل والكفيل •

 نسخة أصلية من الهوية اإلماراتية للطفل  •

 SIS شهادة تحويل / شهادة استمرارية برقم •

 شهادة انتقال من المدرسة السابقة •

 نسخة حديثة من شهادة الدرجات  •

 شهادة الميالد مصدقة  •

 الطبي الملف  •
 
يتم قبول الطالب في المدرسة بعد االنتهاء بنجاح من اختبار تحديد المستوى والمقابلة التي يتم ترتيبها من قبل لجنة   .2

 .٪ في اختبار تحديد المستوى ليتم قبوله60القبول. يجب أن يحصل الطالب على نسبة ال تقل عن 
 .ن المتطلبات المذكورة أعالهيحق لـلمدرسة رفض تسجيل الطالب في حالة عدم استيفاء أي م .3
 .يجب أن يكون ولي األمر على دراية بهذه المتطلبات وأن يقدموها لمتابعة التسجيل بنجاح .4
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يجب على ولي األمر قراءة االستمارة والتوقيع عليها قبل التسجيل. سيتم إرسال نسخة رقمية من هذا العقد إلى ولي   .5
 عليه القسم المعني. األمر عبر البريد اإللكتروني ليراجع 

 

 الرسوم
 

تحتوي هذه الوثيقة على اتفاقية للرسوم المدرسية محددة بين المدرسة وولي أمر الطالب المسجل في مدرسة اإلتقان األمريكية. 
يجب  قراءة وفهم المعلومات في هذا المستند ألنها تشكل "سياسة الرسوم المدرسية" ونطلب من حضراتكم الموافقة عليها عن  

 .يق التوقيع وإرفاق التاريخطر
 

الرسوم السنوية. تحدد إدارة المدرسة الرسوم المدرسية لكل عام دراسي. هيكل الرسوم لعام  2023-2022 هو كما   
 يلي

 

 
 2022-2021: رسوم المواصالت لعام 8الجدول 

 

بالسنةرسوم المواصالت /   رسوم ذهاب وعودة )درهم(  

 3,960 الشارقة 

 3,960 عجمان

 الرسوم الدراسية  (AED) الزي الصف 
(AED) 

 الكتب 
(AED) 

 الرسوم السنوية 
(AED) 

KG 1 567 11445 945 12,957.00 

KG 2 567 11445 945 12,957.00 

GRADE 1 567 13650 1310 15,527.00 

GRADE 2 567 13650 1310 15,527.00 

GRADE 3 567 13650 1520 15,737.00 

GRADE 4 567 15750 1840 18,157.00 

GRADE 5 567 15750 1840 18,157.00 

GRADE 6 567 15750 1840 18,157.00 

GRADE 7 567 17850 1940 20,357.00 

GRADE 8 567 17850 1940 20,357.00 

GRADE 9 567 17850 1940 20,357.00 

GRADE 10 567 20265 2100 22,932.00 

GRADE 11 567 20265 2100 22,932.00 

GRADE 12 567 20265 2100 22,932.00 
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 درهم إماراتي لكل طالب. 500. يتم تحصيل رسوم تسجيل غير قابلة لالسترداد بقيمة رسوم التسجيل •

. يعتبر أي نشاط خارج المنهج مثل الرحالت رسوم إضافية. سيتم فرض رسوم إضافية تتكبدها المدرسة رسوم إضافية •
 لتوفير االحتياجات التعليمية الخاصة لطفلك على أنها مكملة للرسوم.

 يمكن ألولياء األمور دفع الرسوم المدرسية بالطرق التالية.  آلية دفع الرسوم. •
 
 
 

 الجدول 9: جدول األقساط 

 طريقة الدفع  التاريخ  تقسيط 

 نقدي أثناء التسجيل دفعة أولى 

 شيك  ديسمبر    15-1 دفعة ثانية

 شيك  مارس  15-1 دفعة ثالثة 

 
 .الرسوم فقط إذا تم دفع رسوم الفصل الدراسي بالكامل المدرسة . ستعيدآلية استرداد الرسوم

 .يوًما ، فسيتم تحصيل رسوم شهر واحد 14 - 1إذا حضر الطالب إلى المدرسة لمدة  •

 .يوًما ، فسيتم تحصيل رسوم شهرين 30 - 15إذا حضر الطالب إلى المدرسة لمدة  •

 .يوًما. سيتم تحصيل رسوم ثالثة أشهر 30إذا حضر الطالب إلى المدرسة ألكثر من  •
 

تخفيًضا  يخضع تخفيض الرسوم المدرسية لقرار من إدارة المدرسة. توفر المدرسة  سياسة تخفيض الرسوم المدرسية.
 .للرسوم بحال وجود إخوة بمراحل صفية مختلفة

 
 الجدول 10: مخطط الخصم للعائلة

 ال يوجد خصم  طفل واحد 

 خصم  ٪7 الطفل الثاني

 خصم  ٪10 الطفل الثالث 

 خصم  ٪15 الطفل الرابع 

 خصم  ٪15 الطفل الخامس

 
 

سيتم حظر شهادة الدرجات عن أولياء األمور إذا كان هناك دفعة معلقة بسبب شيك مرتجع. سيتم إصدار   آلية حظر الشهادة.
 .الشهادة فقط عندما يتم دفع المبلغ المتبقي بالكامل

 
بحال مواجهتكم لصعوبات في دفع الرسوم ، فيجب عليكم التواصل مع المدرسة ومناقشة األمر مع  آلية العقوبات المالية.

المالية قبل تاريخ استحقاق الشيك. إذا كان هناك دفعة متبقية لقسطين وتواصلت المدرسة مع ولي األمر دون رد، ستجبر مدير 
 يوًما. سيتم تكرار هذه العملية إلى حين االنتهاء من الدفع  15المدرسة على منع الطالب من حضور الحصص الدراسية لمدة 
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 المناهج والتدريس والتقييم 
 

منهًجا أمريكيًا يتوافق مع معايير نيو جيرسي للمواد اإلجبارية بوزارة التربية والتعليم. يعتمد   مدرسة اإلتقان األمريكية تقدم
عدد الحصص على المتطلبات الدولية والمحلية للساعات المعتمدة خاصة في المرحلة الثانوية. يتم تحديد أيام التدريس وفقًا 

لعام    8رقم  هيئة الشارقة للتعليم الخاص المنصوص عليها في التقويم األكاديمي. وفقًا لمنشور يئةاله لمتطلبات وزارة التعليم و
، يتم تدريس التربية اإلسالمية والتربية األخالقية والدراسات االجتماعية   2021/2022بعنوان المواد اإللزامية  2021

 .ب وباللغة اإلنجليزية للطالب غير العربوالتربية الوطنية باللغة العربية للطالب اإلماراتيين والعر
 

وعليه،  الثانوية المسجلين.   المرحلة ( لجميع طالب APمدارس المناهج األمريكية تقديم دورات تحديد المستوى المتقدم ) على
للطالب من الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر ؛ الطريقة التي سيتم بها القيام بذلك  APلتقديم دورات  المدرسةتخطط 

 مفصلة أدناه. 
 

. يرجى مالحظة أنه يجب اتخاذ  دراستهاعلى المجموعة التي يختار الطالب  AIASالمقدمة للطالب في  APتعتمد دورات 
 الثانوية. مرحلتهمبالمجموعة التي اختاروها طوال    هذا القرار في الصف التاسع ، وأنه من المتوقع أن يلتزم الطالب

  
 التالية:  APوفقًا إلرشادات وزارة التربية والتعليم ، من الضروري للمدارس تقديم مواد 

 
AP  حساب التفاضل والتكاملAB 

 كيمياء   APو  أحياء AP· االختيار بين 
 : الكهرباء والمغناطيسية AP C· فيزياء 
 كا. : ميكانيAP C· فيزياء 

 AP ةاختياري ةواحد مادة· 
  

 هي:  المدرسةاالختيارية التي تقدمها  APستكون مواد 
 
 ·AP   اللغة اإلنجليزية 

 AP· االقتصاد الكلي  
 AP· إحصائيات 

 لعلوم الحاسب AP· مبادئ 
  

بإحدى الطرق الثالث التالية ؛ سيكون لدى الطالب   APدورات   المدرسةالتعليم ، ستقدم و التربية وفقًا لتوجيهات وزارة
 األكثر مالءمة لخططهم للجامعة.  المواداختيار   فرصة

 
 (:AP) برنامج المستوى المتقدم

 
  للبدء   الفرصة  للطالب  يوفر  والذي   Board College  بواسطة   إنشاؤه  تم  برنامج  هو  ( AP)  المتقدم  المستوى  برنامج
 من  واسعة  مجموعة  في  دورات  AP  تقدم  ،  AP  اختبارات  خالل  من  .الثانوية  المرحلة  خالل  الجامعة  رصيد  بدراسة
 : 2023  - 2022 الدراسي  العام  من التالية الدورات المدرسة  ستقدم ، والتعليم التربية وزارة لتكليفات وفقًا .المواد

 
• AP والتكامل التفاضل حساب  AB 
 AP األحياء  علم •
 AP الكيمياء •
 والمغناطيسية  الكهرباء :C AP فيزياء •
 ميكانيكا  :C AP فيزياء •
• AP  الكلي  االقتصاد 
 AP الجزئي االقتصاد •
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 AP إحصائيات •
• AP واإلنشاء اإلنجليزية اللغة 
 AP الكمبيوتر علوم مبادئ •
 

 
 

 
 

: متطلبات الثانوية العامة التي تفرضها وزارة التربية والتعليم 5الجدول   
( 2023إلى   2022اعتباًرا من عام سارية  ) 

 النخبة  متقدم  العام   

المواد اإللزامية  
في المدرسة  

 الثانوية 

 اللغة االنجليزية  ·
 الرياضيات  ·
 الفيزياء ·
 كيمياء  ·
 مادة االحياء  ·

 اللغة االنجليزية  ·
 الرياضيات  ·
الفيزياء )على أساس   ·

 التفاضل والتكامل( 
 كيمياء  ·
 االحياء مادة  ·

 اللغة االنجليزية  ·
 الرياضيات  ·
 الفيزياء ·
 كيمياء  ·
 مادة االحياء  ·

 AP مواد 
 اإللزامية 

  

· AP   حساب التفاضل
 AB والتكامل

أو   AP علم األحياء ·
AP  كيمياء 

· · AP حساب التفاضل والتكامل AB 

 كيمياء AP أو AP علم األحياء · ·

الكهرباء   :AP C فيزياء  · ·
 والمغناطيسية 

 ميكانيكا  :AP C فيزياء  · ·

 AP مواد 
  االختيارية

    

 AP· إحصائيات  ·

 AP· االقتصاد الكلي  ·

 لعلوم الحاسب  AP· مبادئ  ·

·  ·AP   اللغة اإلنجليزية 

 
 

 في مدرستنا هنا APحول برنامج وسياسة  تفاصيليمكن العثور على 
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 8إلى  KGعروض المناهج للصفوف من  - 6الجدول 
 
 

 
 
 

 "المناهج للصف التاسع "العام ، المتقدم ، النخبةعروض  - 7الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدول 8 - عروض المناهج للصف 10

2023-2022عدد الحصص بالعام   

 الصف 
اللغة  

 االنجليزية

الرياص

 يات
 العلوم

اللغة  

 العربية

الدراس 

ات  

اإلسالم

 ية

الدراسات  

االجتماع

 ية

األخال 

 قية 

الموسي 

قى/الفن 

 ية

التربية 

 البدنية
ICT 

STE

M 

(KG) 

المجمو 

 ع

KG 5 4 3 5 1 0 0 0 1 0 1 20 

1 5 5 4 6 3 1 1 1 1 1 0 28 

2 5 5 4 6 3 1 1 1 1 1 0 28 

3 5 5 4 6 3 1 1 1 1 1 0 28 

4 6 6 5 5 2 1 1 0 1 1 0 28 

5 6 6 5 5 2 1 1 0 1 1 0 28 

6 6 6 5 5 2 1 1 0 1 1 0 28 

7 6 6 5 4 2 2 1 0 1 1 0 28 

8 6 6 5 4 2 2 1 0 1 1 0 28 

 الحصص باألسبوع  المواد 

Arabic 4 

Islamic Studies 2 

UAE Social and National Studies 3 

English Language Arts 4 

Mathematics 4 

Biology 1 

Chemistry 1 

Physics 2 

ICT 1 

Activity  1 

MEP 1 

College Portfolio  8 

 32  المجموع

 النخبة  المتقدم   العام

 الحصص باألسبوع  المواد  الحصص باألسبوع  المواد  الحصص باألسبوع  المواد 

 4 اللغة العربية  4 اللغة العربية  4 اللغة العربية 

 3 تاريخ 3 تاريخ 3 تاريخ

 2 الدراسات اإلسالمية  2 الدراسات اإلسالمية  2 الدراسات اإلسالمية 

 4 اللغة األنجليزية  4 اللغة األنجليزية  4 اللغة األنجليزية 
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 11عروض المناهج للصف  - 9الجدول  

 

 
عروض المناهج للصف الثاني عشر   - 10الجدول    

General  Advanced Elite 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Arabic 4 Arabic 4 Arabic 4 

History 3 History 3 History 3 

Islamic Studies 2 Islamic Studies 2 Islamic 
Studies 

2 

English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 

 4 الرياضيات  4 الرياضيات  4 الرياضيات 

 1 األحياء  1 األحياء  1 األحياء 

 2 الكيمياء  2 الكيمياء  2 الكيمياء 

 1 الفيزياء  1 الفيزياء  1 الفيزياء 

ICT 1 ICT 1 ICT 1 

 1 األنشطة  1 األنشطة  1 األنشطة 

 
 التربية األخالقية 

1  
 التربية األخالقية 

1  
 التربية األخالقية 

1 

 ملف إنجاز الكلية 

 

 ملف إنجاز الكلية  8

 

8 AP  االقتصاد الكلي 

 

 AP إحصائيات

 

 مبادئ علوم الكمبيوتر
AP 

 

 

 

8 

 32  32  32  المجموع

General  Advanced Elite 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Subjects Periods per 
Week 

Arabic 4 Arabic 4 Arabic 4 

History 3 History 3 History 3 

Islamic 
Studies 

2 Islamic 
Studies 

2 Islamic 
Studies 

2 

English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

4 English 
Language Arts 

3 

Mathematics 4 Mathematics 4 Mathematics 3 

Biology 2 Biology 2 Biology 2 

Chemistry 1 Chemistry 1 Chemistry 1 

Physics 1 Physics 1 AP Physics 6 

ICT 1 ICT 1 ICT 1 

Activity 1 Activity 
 

1 Activity 
 

1 

 
MEP 

1 MEP 
 

1 MEP 
 

1 

College 

Portfolio 
 

8 AP Chemistry 
OR AP Biology 

8 AP Chemistry 
OR AP 
Biology  

8 

TOTAL  32  32  32 
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Mathematics 4 Mathematics 4 AP Calculus  8 

Biology 1 Biology 1 Biology 1 

Chemistry 1 Chemistry 1 Chemistry 1 

Physics 2 Physics 2 AP Physics 6 

ICT 1 ICT 1 ICT 1 

Activity 1 Activity 1 Activity 1 

MEP 1 MEP 1 MEP 1 

College 

Portfolio 

8 AP Calculus 8   

TOTAL  32  32  32 

 
 

و / أو وكالة   SPEA مالحظة: سيتم إبالغ أولياء األمور في حالة حدوث تغييرات في المناهج الدراسية التي تفرضها
 .االعتماد الدولية

. 
 

 : الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في النظام المنسق11الجدول  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مجموع الساعات المعتمدة   المواد  
المنجزة )الصف التاسع إلى  

 الثاني عشر(

1 Arabic Language 4 

2 Islamic Education 2 

3 Social Studies / History 3 

4 English 4 

5 Mathematics (including AP Calculus AB) 4 

6 Biology (Including AP Biology) 2 

7 Chemistry (including AP Chemistry) 2 

8 Physics (including AP Physics C: Mechanics and 
AP Physics C: Electricity and Magnetism) 

2 

9 ICT 1 

10 Activities 1 

11 FOR ELITE ONLY: AP Elective (AP English 
Language and Composition (or) AP Statistics 
(or) AP Macroeconomics (or) AP Computer 
Science Principles) 

2 

 TOTAL 25 
27 (for Elite) 
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. تسمى الخطة األسبوعية للطالب ب "مصفوفة التعلم" والتي يمكن ألولياء األمور الوصول إليها من خالل  الخطة األسبوعية
األنشطة الذاتية التي ولياء األمور. تحتوي مصفوفة التعلم على األهداف والموضوعات والموارد باإلضافة إلى جميع  بوابة أ

يتعين على الطالب إكمالها خالل األسبوع. عالوة على ذلك ، تحتوي على جميع قوائم التعلم لتساعد على إكمال معايير النجاح 
 .المشار إليها

 

  ستقوم المدرسة بتحديث الخطة األسبوعية )مصفوفة التعلم( أسبوعياً. ستكون مصفوفة التعلم متاحة في اليوم األول من  •
 .األسبوع الدراسي وتحميلها في البوابة الرئيسية

على أولياء األمور مراجعة المصفوفة من وقت آلخر إلعداد الطالب للدرس. على أولياء األمور التأكد من إمكانية  •
 .الطالب للوصول إلى مصفوفة التعلم وهي قابلة للتحميل

 
الدراسية الطبيعي  دائًما في االعتبار إع المدرسة . ستأخذالواجبات  للطالب. في سياق "الوضع  طاء أعمال صفية معقولة 

الجديد" ، سيتم حل جميع األعمال الصفية إما أثناء حضور الطالب للدروس أو خالل تواجدهم في المدرسة. قد يكون لدى  
ير األنشطة ذاتية الطالب خيار إلكمال المهام بعد ساعات الدوام المدرسي في حالة احتياجهم لمزيد من الوقت. كما سيتم توف

السرعة كامتداد للتعلم الصفي أسبوعياً. هذه الفرصة ستعزز نتائج التعلم لدى طالبنا. ستتم اإلشارة إلى تعليمات هذا النشاط  
 .في الخطة األسبوعية أو مصفوفة التعلم

 
 

 . اللوازم المدرسية والكتب
 

ال يجوز على الطالب مشاركة اللوازم المدرسية والكتب واألجهزة اإللكترونية وأقالم الرصاص أو أقالم التلوين والمقصات  

وغيرها من األدوات مع زمالئه. لسالمة أطفالنا، نحن نقترح على حضراتكم تعقيم غالف الكتاب البالستيكي يوميًا لتجنب انتقال  

الخاص به عند القدوم إلى المدرسة حتى يتمكن من   iPadضار جهاز الكمبيوتر المحمول / أي فايروس. يجب على كل طالب إح

 الوصول إلى جميع األنشطة الالورقية عن بعد. 
 

٪.  40٪ و 60التقييم المستمر والتقييم النهائي الذي يُحسب عليه مجموع  -مقسم على جزئيتين  المدرسة . التقييم فيالتقييمات
خدم المدرسة أيًضا مهمة األداء كتقييم تلخيصي. تسمح مهمة األداء للطالب بنقل المواد التي تعلموها من درجة الطالب، تست

 إلى مشاريع على أرض الواقع. فيما يلي السياسات العامة التي تخص هذا الموضوع:
 

تعميم سيرسل ألولياء ستتيح المدرسة جميع مهام األداء ألولياء األمور من خالل بوابة أولياء األمور على الموقع وب .1
 .األمور في وقت مبكر. سيشرح المعلم كيفية إنجاز المهام والدرجات الموزعة

على أولياء األمور تقديم الدعمم الالزم ألطفالهم في إعداد مهمة األداء الخاصة بهم لضمان أن الطالب قادرون على   .2
 تجسيد المعلومات المكتسبة بالحصة بصورة مشروع. 

٪  50بإعطاء الطالب اختبارات فورية أثناء الحصة للتأكد من فهمهم للمادة. علماً بأن أقل من نسبة  المدرسة ستقوم .3
 من درجات االختبارات الداخلة بالمجموع لن تكون من االختبارات الفورية هذه. 

 .دراسةسيتم إصدار تقارير التقدم في منتصف الفصل الدراسي الستخدام هذه المعلومات بمعرفة تطور الطالب بال .4
يتم منح أولياء األمور أسبوعين لمراجعة بطاقات التقارير من تاريخ تسليمها. ال يمكن اإلجابة على أي استفسئار بعد  .5

 .اإلطار الزمني المحدد
 
 
 
 
 
 
 



 
Revised – 03 August 2022 

 

39 

 
 

  (BYOD)الجزء الرابع: أحضر جهازك الخاص بك
 

للوصول إلى موارد التعلم والحصص بالتعلم عن بُعد  استخدام أجهزتهم الخاصة  طالباليجب على جميع  السياسة العامة.
والدروس داخل الفصل )الهجين أو وجًها لوجه(. لضمان السالمة في استخدام األجهزة في المدرسة ، يجب مراعاة النقاط 

 :التالية بدقة 
 

باستثناء المعلمين واإلداريين غير مسموح بإحضارها للمدرسة  SIM األجهزة المحمولة التي تتطلب استخدام بطاقات .1
 .والموظفين

 
الطالب مسؤولين عن الحفاظ على أجهزتهم الخاصة. في حالة فقدان أي جهاز ، يجب إبالغ المشرف المعني إلجراء  .2

 .تحقيق. ومع ذلك ، لن تكون المدرسة مسؤولة عن أي ضرر وخسارة ناتجة عن إهمال الطالب
 

أي وقت خالل اليوم لضمان االمتثال لقواعد االتصال باإلنترنت. يمكن  يمكن أن تخضع أجهزة الطالب للفحص في .3
 .تسليم الجهاز إلى المشرف و / أو مسؤول تكنولوجيا المعلومات ألغراض الفحص 

 
 .ال يُسمح للطالب باستخدام أجهزتهم لتحميل األلعاب أو مشاهدة األفالم أو المراسالت .4

 
منعاً باتاً داخل مبنى المدرسة. سيتم اتخاذ إجراءات صارمة إذا تم العثور استخدام وسائل التواصل االجتماعي ممنوع  .5

 .على أي طالب يستخدم وسائل التواصل االجتماعي
 

 .جميع المواقع التعليمية مفتوحة داخل شبكة المدرسة. يمكن للطالب أخذ إذن لفتح أي موقع ويب متعلق بالدراسة .6
 

ة المدرسة. سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي طالب يخالف هذه  ممنوع منعاً باتاً داخل شبك VPN استخدام .7
 .السياسة

 
 الجزء الرابع. متطلبات األجهزة واإلنترنت.

 
 استخدام شبكة إنترنت موثوقة في المنزل لحضور الحصص عن بعد.

 
يجب أن يكون الجهاز المستخدم بالمدرسة يمتلك كاميرا الستخدام الفيديو والتقاط الصور وتسجيل الصوت والفيديو خاصة   

للمرحلة اإلعدادية والثانوية. على الجهاز أيضاً تحميل شرائح العروض التقديمية وفتح االنترنت والبريد اإللكتروني ونظام  
. ال يُنصح بتخزين الصور ومقاطع الفيديو العائلية الشخصية في  PDFليق على ملفات إدارة التعلم ومشاركة الشاشة والتع

 أجهزتكم.
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 الجزء الخامس: االلتزام بالتقويم المدرسي
 

يتم نشر تقويم األنشطة المدرسية في موقع المدرسة والذي وضع بموجب لوائح وزارة التربية والتعليم و هيئة  .1
 للتعليم الخاص. الشارقة 

سيتضمن التقويم المدرسي األيام التعليمية المطلوبة إلكمال متطلبات المعادلة الدولية التعليمية خاصة في المرحلة   .2
الثانوية. على هذا النحو ، يجب على أولياء األمور التأكد من أن أطفالهم المسجلين في المدرسة ملتزمين بعدد أيام 

 ي التقويم المدرسي. التمدرس كما هو منصوص عليه ف
 

 الجزء السادس: سياسة إدارة السلوك 
 
 . سياسة السلوك العامة1
 

أ. تعزز المدرسة السلوك اإليجابي عند الطالب، وستلتزم بتصحيح سوء السلوك بطريقة عادلة. سيقوم المعلمين والموظفين 
 وأولياء األمور والطالب العمل سوياً لتحقيق ذلك. 

 
على   السياسة  تنطبق  التواصل  ب.  المدرسية وبمواقع  باألنشطة  الزوار،   ، إليها  القادمين  أو  المدرسة،  في  الطالب  جميع 

 االجتماعي.
 

ج. يتم تشكيل لجنة السلوك من قبل المديرة للمساعدة في التوصل إلى قرار حكيم لضمان إجراء تحقيق عادل وتقديم توصية  
القسم / المشرف التربوي ، األخصائي االجتماعي ، ممثل أولياء األمور،  عادلة. تتألف اللجنة من أعضاء اإلدارة ، مشرف 

 ممثل الطالب ومعلم الصف. يمكن للمديرة تعيين عضو آخر عند الحاجة. 
 
 . المخالفات والسلوك 4
 

ترك  أ. أي سلوك سيء صادر من الطالب سيتم اعتباره كمخالفة بحال كان السلوك ال يتوافق مع توقعات المدرسة أو عند  
 الطالب تأثير سيء على زمالئه والبيئة التعليمية. 

 
(.  2020ب. هناك أربعة مستويات للمخالفات على النحو المنصوص عليه في سياسة إدارة السلوك بوزارة التربية والتعليم )

 المخالفة األولى بسيطة ، والثانية متوسطة الخطورة ، الثالثة خطيرة ، والرابعة خطيرة للغاية. 
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ت. يكون الرتكاب المخالفة تأثيرعلى درجات السلوك كما هو محدد أدناه. يوضح الجدول طريقة خصم الدرجات حسب  

 .مستوى المخالفة. سيتم إجراء الخصم فقط بموافقة المشرف
 

 : سلوك المخالفة وخصم الدرجات 11الجدول 
 

 الخصم  المرحلة 

 4 - أولى 

 8 - ثانية 

 12 - ثالثة

 
 إجراءات التعامل مع المخالفات 

 
أ. يجب توثيق جميع المخالفات والتحقيق فيها بشكل كامل من قبل فريق التحقيق المكون من المشرف واألخصائي االجتماعي 

إلى نائب المديرة والمديرة للموافقة  2و  1ومنسق القسم. يجب تقديم تقرير التحقيق الذي يستوجب فرض مخالفة من المستوى 
. بعد الموافقة ، يجب على األخصائي االجتماعي المعين توصيلها للطالب وولي األمر. للمديرة الحق في إجراء اجتماع عليها

 .بناًء على نوع المخالفة المرتكبة 2و  1للمستوى 
 

يحية على  إلى لجنة السلوك التي ستقرر وتوافق على التوصية باإلجراءات التصح 4و  3ب. يجب تقديم المخالفات للمستويين 
 .أساس نتائج التحقيق

 
بتنسيق ودراسة عالقة   IEAT ج. في حالة ارتكاب الطالب من أصحاب الهمم لمخالفة، ستقوم لجنة السلوك المدرسي و

 .المخالفة بدرجة اإلعاقة. سيتم وضع التوصيات واإلجراءات التصحيحية على أساس عادل
 

 تعلم عن بعد / أو الذهاب إلى المدرسة للمسجلين بالتعلم الهجين. د. يحق للمدرسة إيقاف الطالب مؤقتًا من حضور ال
 

 الجزء األول. الصحة واألمن والسالمة 
 

يجب على الطالب إحضار مجموعة أدوات التعقيم التالية عند القدوم إلى المدرسة وسيتم فحصها يوميًا   أدوات السالمة والتعقيم.

 الرابطللسالمة في الفصل الرجاء مشاهدة الفيديو التالي من خالل النقر على   من قبل المشرفين. لمعرفة المتطلبات األساسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Revised – 03 August 2022 

 

42 

 

 .سنوات وما دون، لن يُطلب منهم ارتداء كمامات وفقًا إلرشادات وزارة الصحة 6األطفال البالغين من العمر 

 للحصول على مزيد من التفاصيل. قناع الوجه متاح في المدرسة للشراء. يمكنكم التواصل مع مشرف طفلكم  

 

 :العناصر اإللزامية التي يجب على طفلك إحضارها إلى المدرسة يوميًا

 

 
التلوين للمرحلة االبتدائية. على أولياء   اللوازم المدرسية. يجب على الطالب إحضار أقالمهم الخاصة يوميًا بما في ذلك أقالم 

 األمور كتابة اسم الطالب وشعبته على األدوات لحفظها.

 

عند الحاجة. سيخبرك المدرسون بالخطة    . يجب على أولياء األمور تغليف جميع كتب أطفالهم بالبالستيك لتطهيرها بسهولةالكتب

 األسبوعية ) مصفوفة التعلم( عن مواعيد إحضار الكتب إلى المدرسة.

 المتطلبات: 

أ. المتطلبات الطبية. يجب على أولياء األمور إكمال وتوقيع نموذج الموافقة الطبية والتاريخ المتوفر في الرابط أدناه وإرساله إلى  

 المشرف الخاص بطفلك. 

 

  https://tinyurl.com/yxtwns5jذج الموافقة الطبية: نما

 https://tinyurl.com/y5ch5h6aالنماذج الطبية: 

 

المدرسة إحضار سجادة صالة عند دخولهم مصلى المدرسة  . على الطالب الذين يؤدون الصالة أثناء وجودهم في سجادة للصالة

 )للطالب من الصف الرابع وما فوق.( 

 

 

قطعتان إضافيتان من كمامة 
الوجه لالستخدام الشخصي 
مخبئة في كيس بالستيكي 

 نظيف

 

 

 ومعقمقناع وجه نظيف 

 

معقمات اليدين / المطهرات 
 الكحولية لالستخدام الشخصي

 

https://tinyurl.com/yxtwns5j
https://tinyurl.com/y5ch5h6a
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، يُنصح بعدم إحضار طفلك   COVID-19 أ. إذا كان الطفل يشعر بالغثيان والدوار مع بعض األعراض المتعلقة بـ
ة اختبار سلبية. إذا كانت له. سيسمح للطفل بالعودة إلى المدرسة بنتيج COVID إلى المدرسة وإجراء اختبار

 .إيجابية ، يجب مراعاة فترة الحجر الصحي بناًء على فترة الحجر التي حددتها الهيئة
 

. سيتم فحص درجة الحرارة عند الدخول للمدرسة. لن يتم قبول أي طالب تزيد درجة  فحص درجة الحرارةب. 
حتى تظهر درجة حرارة الطالب قبل مغادرة درجة مئوية. يجب على أولياء األمور االنتظار   37.5حرارته عن 

 .المدرسة. سيتم تسجيل درجات الحرارة في السجل الرقمي
 
. التعقيم سيكون متاًحا على جميع بوابات المدرسة. سيتم التأكد من تعقيم موارد الفصول الدراسية  . التعقيم الصحيج

والطاوالت والكراسي قبل استخدامها. ذّكر طفلك بأهمية تعقيم والمدرسة مثل األلعاب والكتب المتبقية في المدرسة 
 .يديه بين الحصص وقبل وبعد كل وجبة. سيقوم ركاب الحافالت بتعقيم أيديهم قبل دخول الحافلة

 
هناك سعة قصوى في كل مرحاض. في حال كان ممتلئًا ، تأكدوا من الوقوف على ملصق   مراحيض المدرسة. د. 

ارج المرحاض. يجب غسل اليدين جيًدا بالماء. شاهدوا الفيديو الخاص بغسل اليدين كما هو التباعد االجتماعي خ
 .هناموضح 

 
. يتم تطبيق سياسة "ال يسمح بدخول من ال يرتدي كمامة" بالمدرسة. يجب  أقنعة / معدات الحماية الشخصيةه. 

سنوات   6ب من الطالب الذين تبلغ أعمارهم ارتداء كمامة / قناع الوجه البالستيكي في الفصل عند الحاجة. ال يُطل
 .أو أقل ارتداء كمامات الوجه

 
أ. المصافحة والمعانقة والتقبيل غير مسموح به. يجب على طالب مستخدمي السيارة استخدام البوابات التالية عند الدخول إلى  

ة. على أولياء األمور اصطحاب أطفالهم صباًحا وأي شخص سيتأخر عليه استخدام البوابة الرئيسي 8:00المدرسة قبل الساعة  
 .في الوقت المحدد

 
: البوابات 12الجدول   

 

 بوابات الدخول الصباحي 
 )السيارة( 

 بعد الظهر فصل بوابات )مصعد سيارة( 

 الصفوف  Gates الصفوف  البوابات 

من الصف الرابع إلى الثاني  4
 عشر بنين

من الصف الرابع إلى الثاني  4
 عشر بنين

الصف الرابع إلى الثاني عشر   6
 بنات 

الصف الرابع إلى الثاني عشر   6
 بنات 

7 KG 7 KG 

 3إلى    1الصفوف  5 3إلى    1الصفوف  3
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سيبقى الطالب مستخدمي السيارات الخاصة    .1البوابة رقم  صباحاً الدخول من    8على الطالب الذين يصلون للمدرسة بعد الساعة  

في فصولهم  حتى يصل أولياء أمورهم إلى البوابات وسيتم إبالغهم بوصولهم عبر اتباع نظام معين. لن يتم استقبال أكثر من ولي  

تجنب التأخير  أمر واحد على البوابة وعلى الجميع اتباع عالمات التباعد االجتماعي الملصقة على األرض خارج هذه البوابات. ل

 واالزدحام، يرجى الحضور في الوقت المحدد. 

 
. سيتم تنظيم اجتماعات عن بعد مع أولياء األمور بعد التواصل الكترونياً اجتماعات أولياء األمور

 مع مشرفي األقسام وذلك لمنع أي شخص من دخول مبنى المدرسة للحفاظ على سالمة الجميع.

 

جدول زمني الستراحة الطالب في الملعب ، بحال سماح الطقس،   سيتم ترتيب  االستراحة والوجبات.

أو بقاعة المدرسة. ومع ذلك، فإن لعب الطالب بصورة فردية دون مراقبة وتنظيم غير مسموح به 

الطالب  الطالب على تناول األكل الصحي وعلى جميع  بالمدرسة من تشجيع  التباعد االجتماعي. سنتأكد  وذلك لضمان وجود 

جة المياه الخاصة بهم أو شرائها من األكشاك المتواجدة بكل قسم لعدم تواجد صنابير مياه عامة للشرب كالسابق.  إحضار زجا

 )يمنع منعاً باتاً مشاركة الطعام(.سيتناول الطالب وجبات طعامهم في الفصل حسب جدول منظم مع مراعاة التباعد االجتماعي. 

 

الطالب بأماكنهم ويتنقل    1.5. سيكون هناك مسافة  التباعد االجتماعي الفصول على أن يبقى  المقاعد والطاوالت في  متر بين 

المعلمين من صف لآلخر عند انتهاء حصصهم. سيتم إجراء التجارب العلمية في المختبرات باتباع جدول زمني مناسب مع ضمان  

أ المواد والغرفة بشكل صحيح. تتسع مراحيض األقسام لشخصين في وقت واحد،  ما المراحيض الموجودة في االستقبال  تعقيم 

 والممرات تتسع لشخًصا واحدًا فقط وسيتم تعقيمها بانتظام.

 

مالحظة الطالب خالل ساعات الدراسة، سيتم وضع الطالب    COVD19. بحال ظهور أي عالمات وأعراض لـ  الحاالت الطارئة

أو   المدرسة  الوضع. ستقوم طبيبة  بهذا  العزل  يُسمح ألي شخص  بغرفة  العزل. ال  بغرفة  الطالب  استقبال  بتنظيم  الممرضات 

بالدخول إلى هذه الغرفة باستثناء الطاقم الطبي. بحال عزل الطالب بهذه الغرفة، على ولي األمر اصطحاب الطالب والمغادرة من 

ي الحجر الصحي في المنزل أو في منشأة . سيتم منع أي فرد مشتبه به من الدخول إلى مبنى المدرسة وسيتم وضعه ف 1البوابة رقم  

 طبية وفقًا لتوجيهات السلطة المختصة.

 

 الجزء السابع. طالب أصحاب الهمم
 

عملية تقييم معينة لقبول الطالب أصحاب الهمم مع التركيز على تحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجه   المدرسة تستخدم
 .االستراتيجيات التي ستساهم في نجاح الطالبتعلمهم باإلضافة إلى 
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سيتم إجراء مقابالت مع جميع الطالب لقبولهم بالمدرسة.على أولياء األمور تلبيغ المدرسة بوجود حالة احتياجات  •
خاصة عند التقديم. ستقيم المدرسة جميع الطالب كل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كان يمكن توفير التسهيالت  

 ة لهم.المناسب
 

يمكن توفير المستوى المطلوب من الخبرة التعليمية  أو ترفض قبول الطالب إذا تقرر أنه ال المدرسة قد تقبل إدارة •
 .لهم بالمدرسة

 

إذا لم يتم إبالغ المدرسة عن حالة الطفل وقت التسجيل ولكن تواجد شك بعد قبول الطالب، ستقوم المدرسة بمناقشة   •
على النحو الذي   IEAT وعليه، سيتوجب على أولياء األمور تقديم تقرير طبي إلى حالة الطالب مع ولي أمره.

اقترحه الفريق للحصول على التشخيص / العالج المناسب الذي سيقود الفريق بعد ذلك القتراح طرق تطوير  
 .الطالب
 

ومناقشته بالرد بسرية ومهنية. سيتم  تتعهد المدرسة بسرية مشاركة نتائج مقابلة التسجيل والتواصل مع ولي األمر  •
إعالم أولياء األمور بالرد الشفهي في وقت المقابلة إن أمكن. في بعض الحاالت ، قد تقرر اإلدارة أن هناك حاجة  

 .إلى مزيد من الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي
 

بتلبية االحتياجات التعليمية للطفل الذي لديه أي مما يلي بموافقة المديرة مثل )أ( التشخيص الطبي و  المدرسة تلتزم •
IEP ب( مساعدة بدعم التعليم ؛ )ج( خطة دعم ؛ و )د( مساعدة دعم التعلم مع توفير وثائق( ،. 

 

ا إلى جنب مع اإلدارة والمعلم لدعم  يُطلب من أولياء األمور الذين تم تشخيص أطفالهم أن يوقعوا إقراًرا بالعمل جنبً  •
 .أطفالهم

 

، يجب على أولياء األمور توفير   الهيئة والموافقة عليه من قبل (IEAT) بعد تحديد لجنة فريق عمل التعليم الشامل •
مؤهل لدعم الطفل في المدرسة على نفقتهم الخاصة ، وإال ، يحق للمدرسة توقيف الطالب عن الدراسة أو   فريق دعم

 .تسجيلهرفض 
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 الجزء الثامن: المواصالت: 
 

 أ. سياسة المواصالت العامة 
 

أ. توفر المدرسة خدمات المواصالت ذهابًا وإيابًا لجميع الطالب في مناطق الشارقة وعجمان فقط. ال يمكن تقديم خدمة لرحلة  
 واحدة فقط.

 
الحافالت في منطقتهم السكنية قبل التسجيل في المدرسة. لن تكون المدرسة  ب. يجب على أولياء األمور التأكد من توفر خدمة 

مسؤولة عن تقديم خدمة الحافالت في حالة عدم تغطية المنطقة أو عدم تمكن ولي األمر من توصيل الطالب لمكان مسار  
 الحافلة. 

 
 شروط التالية:ج. يتم دفع رسوم النقل كاملة أثناء التسجيل. في حالة اإللغاء ، يتم تطبيق ال

 . سيُطلب دفع رسوم مواصالت للشهر بأكمله إذا تم استخدام الحافلة لمدة أسبوعين أو أقل. 1
 . سيُطلب دفع رسوم النقل لمدة شهرين كاملين إذا تم استخدام الحافلة ألكثر من أسبوعين وأقل من شهر.2
 لة لمدة تزيد عن شهر. . سيطلب دفع رسوم مواصالت لمدة ثالثة أشهر إذا تم استخدام الحاف 3
 

في الوقت الحالي ، تستوعب الحافالت المدرسية بنين وبنات للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر. سيضمن موظفي   •
 الحافالت الفصل بين البنبن والبنات من خالل ترتيب خطة جلوس الحافلة. 

 

أسباب مثل تسجيل الطالب الجدد في  يوًما على األقل لعدة  15يستغرق تنظيم الحافالت في بداية كل عام دراسي  •
المدرسة، تنظيم السائقين، التعرف على العناوين الجديدة، وتغيير خطوط الحافالت، لذلك نأمل أن يتفهم أولياء  

 األمور ذلك والتعاون معنا في هذا الصدد. 
 

يجب أن يكون الطالب  وصول الحافالت إلى العناوين والمواقع الدقيقة يعتمد على حركة المرور على الطريق لذلك  •
 دقائق من الوقت المحدد. 5جاهًزا قبل 

 

يحق للمدرسة خالل العام الدراسي وبدون موافقة مسبقة في أي وقت نقل الطالب من حافلة إلى أخرى أو تغيير   •
 مقعده أو تغيير مسار الحافلة وتوقيتها إذا دعت الحاجة ، بناًء على تقدير اإلدارة.

 

ألمورعند اصطحاب الحافلة ألطفالهم من المنزل أو إيصالهم وذلك لطالب الروضة وحتى  يجب أن يتواجد أولياء ا •
 الصف الخامس. بحال عدم وجود ولي األمر، سيتم إعادة الطالب إلى المدرسة.  

 

يجب إبالغ إدارة المواصالت قبل أسبوع واحد على األقل إذا تم تغيير عنوان السكن من أجل تغيير حافلة الطالب، ال   •
 تزم المدرسة بتقديم الخدمة على العنوان الجديد في حالة عدم توفرها.تل
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في حالة وجود أي مالحظات أو شكاوى بخصوص الحافالت المدرسية ، يرجى إحالة الموضوع إلى مسؤول  •
أولياء األمور المواصالت بدالً من السائق للتعامل مع الشكوى بطريقة مناسبة في أقرب وقت ممكن وسيتم إبالغ 

 بالنتيجة. 
 

بحال رغبة ولي األمر في اصطحاب طفله مبكًرا من المدرسة بسبب حالة طارئة ؛ يجب عليه إخطار مشرف الحافلة   •
 قبل الموعد. 

 

 للمدرسة الحق في تنظيم مسار الحافلة وفقًا للقواعد المنصوصة.  •
 

عرضهم للفصل. سيبلغ مشرف الحافلة عن أسماء في الحافلة المدرسية ، يجب أن يبقى الطالب في مقاعدهم لتجنب ت •
الطالب الذين تسببوا في مشاكل. يمنع منعاً باتاً تناول الطعام أو الشراب باستثناء الماء. يحق للمدرسة إيقاف خدمة  

 الحافالت الخاصة بالطالب في حالة حدوث أي سلوك غير مقبول.
 

 ب. الشروط عند استخدام الحافلة المدرسية 
 

تتأكد المدرسة من أن الحافالت دائًما في حالة جيدة قبل االستخدام وبعده. يتحمل الطالب مسؤولية الحفاظ على   أ. يجب أن
 نظافة الحافلة أثناء استخدامها.

 
ب. ال يُسمح لسائقي الحافالت بالرد على المكالمات خالل الرحلة. ومن المالحظ أن قانون المرور في الدولة يمنع السائق من  

 الهاتف المحمول أثناء القيادة ألسباب تتعلق بالسالمة. استخدام
 

 ج. أولياء األمور ممنوعين من دخول الحافلة ألي سبب وال يُسمح لهم بالتحدث إلى أي طالب آخرين في الحافلة. 
 

يلتزموا باألخالقيات تجاه  د. يجب على أولياء األمور تذكير أطفالهم بضرورة البقاء في مقاعدهم المخصصة أثناء الرحلة، وأن 
 السائقين لتجنبهم الخضوع لإلجراءات التأديبية عند انتهاك القواعد.

 
ه. يجوز ألولياء األمور السماح ألطفالهم بإحضار زجاجة مياه ويمكنهم شربها أثناء وجودهم في الحافلة ، ومع ذلك ، يجب  

 على الطفل التخلص من المهمالت بالمكان المخصص. 
 
رض مخالفات استخدام الحافالت على الطالب بنظام معين على تطبيق كالسدوجو. لو تجاوز الطالب الحد المقبول سيتم ف -ج
 نقاط ( في أسبوع واحد، سيخضع إلجراءات تأديبية. 10)
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 الجدول 13: نظام النقاط في الحافلة 

 النقاط  المخالفات 

 5- رمي المهمالت 

بدون إذن من مشرف الباص تغيير األماكن   -3 

 5- فتح النافذة 

 5- عدم احترام السائق والمشرفين 

 5- الشجار مع السائق 

 5- التلفظ بكلمات غير مسموحة

 2- تناول الطعام والشراب )باستثناء الماء(

 2- التأخر

 

 النقاط  نقاط امتياز 

 5 االلتزام بالجلوس بالمقعد المحدد 

 3 االحترام

 5 المساعدة 

 2 الصبر والتفهم

 2 الوصول على الوقت

 2 األدب

 
 

 التعزيزات اإليجابية واإلجراءات التأديبية:
 

سيتم منح الطالب شهادات شهرياً لتعزيز السلوك اإليجابي في الحافلة كما هو موثق في تطبيق كالسدوجو. أي سلوك غير مقبول 
 التأديب بعد التحقيق:ومتكرر سيخضع للمستويات التالية من 

 
 1: إنذار خطي  1أ. المستوى 

 2: إنذار خطي 2ب. المستوى 
 : المراقبة المؤقتة3ج. المستوى 
 : اإلنذار النهائي وإنهاء خدمة الحافالت 4د. المستوى 

 
االنضباط.   . اعتماًدا على طبيعة المخالفة ، قد يخضع الطالب لمستوى أعلى من اإلجراءات التأديبية وفقًا لقرار لجنة5

الذي يتطلب الحصول على شهادتي   3يمكن إزالة اإلنذارات بعد كل شهادة سلوك إيجابي يتم استالمها. باستثناء المستوى 
 سلوك إيجابي.

 
 في حالة وجود استفسارات، يمكن ألولياء األمور إرسال الشكوى إلى منسق الحافلة للتحقيق. .6
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 الجزء التاسع: إجراءات إدارة وحل الشكاوى والنزاعات  

 
. سيتم التعامل مع الشكاوى والنزاعات بمهنية للحفاظ على االحترام بين الطرفين. تقع على المدرسة وأولياء األمور 1

سرعة ستؤدي إلى خلق  مسؤولية الحفاظ على القيم اإليجابية بالبيئة التعليمية. تدرك المدرسة أن الشكاوي التي لم يتم حلها ب
 صدع من شأنه أن يضر بالعالقة بين المدرسة وأولياء األمور. 

 
. لدى المدرسة لجنة لحل الشكاوي يترأسها عادة مشرف قسم الطالب. سيحدد المشرف أعضاء فريق التحقيق حسب طبيعة  2

صدار رد خطي للحصول على موافقة  الشكوى. سيتم إعداد التحقيق كتابيًا في غضون خمسة إلى عشرة أيام عمل ، ومن ثم إ 
 المديرة.

 
. يجب على أولياء األمور الذين لديهم شكوى ويرغبون في بدء عملية رسمية لحل المشكلة، إعداد وثائق مكتوبة مع  3

 التفاصيل الداعمة للشكاوى وتقديمها إلى قسم الطالب أو المشرف التعليمي.
 
بل المدرسة. إذا تم تلقي الشكاوى خالل ساعات الدوام المدرسي ، فسيتم التعامل . تلقي الشكاوي المكتوبة سيتم إقرارها من ق4

 مساًء في اليوم الدراسي التالي.  2:00معها خالل اليوم بينما يتم التعامل مع الشكاوى المرسلة بعد الساعة 
 
الطالب، الجدول الزمني ، أنظمة   . تم تقسيم شكاوي أولياء األمور المتمثلة بعدم الرضا عن بعض جوانب التدريس أو رعاية5

 المدرسة الحسابات ، قد يثير أولياء األمور مخاوفهم في البداية على النحو التالي: 
 
إذا كانت الشكاوى متعلقة بالمنهج والتدريس والتعلم ، سيتم التواصل مع مدرس المادة أو رئيس القسم أو المشرف   - التعليمأ. 

 األكاديمي أو مشرف المادة.
  

الشكاوي المتعلقة باألمور الخارجة عن الفصل، التواصل مع معلم الصف ، األخصائي االجتماعي ، منسقي   - الرعاية  ب.
 األقسام، ومشرفي القسم حسب الحاجة. 

 
يتم تحويل الشكوى المتعلقة باإلجراءات التأديبية إلى عضو هيئة التدريس الذي فرضها ، إذا لم يتم  –ج. اإلجراءات التأديبية 

 التوصل للحل ، سينتقل الموضوع للمشرف حسب الحاجة. 
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 .االستفسارات المتعلقة بالرسوم يتم تحويلها إلى محاسب المدرسة أو موظفي االستقبال - الشؤون المالية ت. 

 
، البريد اإللكتروني ، والمسار  MS TEAMSالمشكالت المتعلقة باالتصال باإلنترنت، والموقع اإللكتروني ،    –  التكنولوجياح.  

 الدقيق، أوالً إلى مسؤول تكنولوجيا المعلومات ، وإذا لم يتم حلها  مع منسق القسم ومعلم الصف.  
 

في وسائل التواصل االجتماعي. سيتم التعامل مع أي كلمات    على أولياء األمور االلتزام بكتابة تعليقات ضمن اإلطار المسموح به
 .مهينة أو تعليقات غير الئقة بطريقة حازمة. للمدرسة الحق في حذف هذه التعليقات

  
في حالة وجود نزاعات ، يجوز ألولياء األمور رفع الشكوى إلى القسم المختص من خالل رسالة يتم توجيهها إلى المديرة. قد  

من أحد الموظفين التحقيق باألمر مما سيؤدي لطلب معلومات إضافية إلكمال اإلجراء. سيتم إرسال نتيجة التحقيق يطلب المدير  
إلى مديرة المدرسة ولجنة االنضباط لحلها. ستصدر اللجنة خطابًا رسميًا بنتيجة التحقيق في غضون أسبوع واحد من استالم  

الدراسي من المحتمل أن تستغرق وقتًا أطول لحلها بسبب تغيب الموظفين خالل   التحقيق. أي شكاوى يتم تلقيها في نهاية الفصل
 اإلجازة.

 
 الجزء العاشر: الزي المدرسي 

 
على جميع الطالب ارتداء زيًا رسميًا مناسبًا نظيفًا ومرتبًا عند الذهاب إلى المدرسة. يحق لـلمدرسة استبعاد الطالب من حضور  

 ارتدائهم للزي المحدد والالزم لسالمتهم.  حصص التربية الرياضية بحال عدم
 

 اللباس الموحد للبنين -
 

 يجب أن يرتدي الطالب الزي الرسمي مع شعار المدرسة  •

 يجب ارتداء السترات المدرسية فقط مع شعار المدرسة •

 حذاء رسمي من الجلد األسود وجوارب بيضاء  •

 األحذية الرياضية ارتداء الزي الرسمي للتربية الرياضية حسب الجدول مع  •

 يجب أن يأتي األوالد إلى المدرسة بشعر طوله مناسب )ال يسمح بتلوين الشعر أو رفعه كذيل الحصان(  •
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 ب. الزي الموحد للبنات

 
 . يجب االلتزام بارتداء الزي الرسمي مع شعار المدرسة 1
 وجد(. يجب ارتداء السترات المدرسية ووشاح المدرسة )إن 2
 . يجب ارتداء األحذية الرسمية، جلد أسود وجوارب بيضاء3
 . الزي الرسمي للتربية الرياضية حسب الجدول مع األحذية الرياضية 4
 . يجب ربط الشعر بربطة شعر باللون األسود أو األبيض 5
 حلي. . يمنع على الفتيات صبغ الشعر أو وضع مستحضرات التجميل أو تلوين األظافر أو ارتداء ال 6
 
 
 
 

 إقرار 
 

أقر بموجب هذا أنني قد قرأت وفهمت عقد المدرسة مع أولياء األمور بالكامل وأقر أيضاً بالتزامي بما جاء به لضمان وجود  
 عالقة إيجابية مع المدرسة في هذا العام الدراسي. يوافق الموقع أدناه على جميع الشروط لاللتزام بها. 

 
 كلها متوفرة في موقع المدرسة وألتزم بقراءة أي تحديثات. لقد فهمت أن السياسات واإلرشادات

 
 اسم ولي األمر: _______________________________ 
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