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 مدارس الظفرة الخاصة ، العین 

 المدرسة  –عقد أولیاء األمور 
 

 مقدمة : 

صمیم العملیة  منوالتي  ھي   الطلبةو بناءة بین جمیع العاملین في المدرسة ھي المفتاح الرئیسي لضمان مصلحة  فاعلةإن وجود عالقة 
في  عقد متفق علیھ ( سیتم ذكر ھذه  موضحةالتعلیمیة الفعالة ومن أجل إنجاح  مثل ھذه  العالقة البناءة فیجب أن تبنى على شروط 

 الشروط  ضمن ھذه الوثیقة ) 

العین یرتكز  بشكل أساسي على قیمنا األساسیة .  -إن كل ما نقوم ونعمل بھ في مدارس الظفرة الخاصة   

 تطبق مدارس الظفرة الخاصة القیم األساسیة اآلتیة بحرفیة و مھنیة : 

ومخلصین  یتم تقییم األداء؟ وسنكون واضحینحیث یعلم الجمیع ما ھو المتوقع منھم؟ وكیف س – والعدالة  والنزاھة  الشفافیة .1
 . ونتعامل بمصداقیة 

 نظھر تقدیرنا لجھودكم وإنجازاتكم.التنّوع ،  و نحتضن  حترام ونقّدرسنعامل الجمیع با –االحترام والمساواة  .2

األھداف  من اجل تحقیق نا البعضبعضسنعمل مًعا وبشكل جید، وسنقوم بتقدیم الدعم ل –التعاون والمشاركة والعمل الجماعي  .3
 والطموحات التي تسعى إلیھا المدرسة.

 .رام  بمحبة وتقدیر واحتسامحین، وسنعامل الناس سنكون مت –الرعایة والتسامح  .4

 بطریقة ذكیة ومدروسة.و ستكون  ق بغض النظر عن الظروفسنعمل دائًما بنزاھة وصد –الصدق والنزاھة  .5

 ى أعلى المعاییر.إلول لوصا. ومن ذوي الكفاءات العالیة لاستقدام كادر من المعلمین المؤھلین علمًیا وتربویً  – المسؤولیة .6
 

املین في المدرسة احترام ھذه القیم و التعامل معھا  بطریقة تخدمھا و تدعمھا دائما ً. یتوقع من  جمیع أولیاء األمور و الطلبة و الع  

 المفاھیم :
 

الطفل أو األطفال ( في أي مرحلة عمریة ) الذین التحقوا بالمدرسة من أجل الحصول على التعلیم و یذكر االسم  في ھذه الوثیقة.: الطفل  

: الرجوع إلى ھذه الوثیقة العقد  

: ھي جمیع الخدمات التي تقدمھا المدرسة من أجل دعم تعلم و تطور الطلبة الخدمات التعلیمیة   

والدي ّ الطفل شرعا ً و قانونا ً  أو  الوصي القانوني بأمر من المحكمة  أولیاء األمور:  

جمیع أصحاب المصلحة لغرض تحقیق  مع تشاركھا و / أو القواعد التي تعتمدھا المدرسة، و، الخطوط العریضة المبادئ :  السیاسات
مة، أو سلوك الطلبةالالصحة والسكادیمیین، ألبأي مسألة تتعلق بالمدرسة، مثل اعلى أن ترتبط ھذه األھداف أھداف محددة.   

و یقصد بھا مدارس الظفرة الخاصة ، العین  :المدرسة   

.و تزویده باألنشطة المدرسیة ھ مالطالب وتعلی إعادة تسجیل /  مدرسة من أجل تسجیلمستحقة للالمبالغ ھي ال  :الرسوم المدرسیة   

:ھو  الذي التحق بالمدرسة من أجل الحصول على  التعلیم في كل مرحلة من المراحل الصفیة / العمریة . الطلبة/ الطالب  

ق المدرسة.أي طرف آخر من خارج المدرسة ، و الذي یزودالطلبة  بخدمات معینة عن طریالمزود :  الطرف الثالث:  
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  : إعادة التسجیل  التسجیل /  .1

حامل الھویة  ........……...........................  / إعادة تسجیلتعلن عن تسجیل  أن  مدراس الظفرة الخاصة ، العینیسر إدارة 
  2018/2019اإلماراتیة رقم ...............................  في الصف / السنة  ........................ للسنة الدراسیة 

 یتوقع من أولیاء األمور:

 حیث تعد ھذه الوثائق ھي دخول المدرسة.  دعن تقاریر أو التعلیمیة أو النفسیة أو الطبیة التقییمات جمیع من بنسخ المدرسة تزوید
سواء بقصد أو غیر  أي من ھذه المعلومات حجب تعلیم لطفلك. قد یؤدي  نوعیة  أفضل الشرط األساسي التي تمكننا من تقدیم 

 لتقدم المتوقع في المدرسة.ا مإلى عدم إحراز طفلكقصد 
  صعوبة في التعلم، ھ ) یواجالعائلة في  خر أ (أو أي شخص كنت على درایة أو لدیك شكوك بأن طفلك إخطار المدیر خطیا إذا 

تزوید المدرسة بنسخ من جمیع التقاریر المکتوبة والمعلومات األخرى ذات الصلة. سیطلب من أولیاء األمور  ولي األمر علی 
جات بأن ولي األمر قد تعمد حجب معلومات ھامة و ضروریة متعلقة باالحتیا المدرسة  نقل  طفلھ  من المدرسة إذا شكت 

(إذا الطالب  بوجود و التعلیمیة الخاصة ، وفقا للحكم المھني الذي یصدر عن المدیر و معلمي الطفل و بعد التشاور مع ولي األمر
 دعت الحاجة)

  " لمعرفة التفاصیل كاملة .  االطالع على إجراءات المدرسة المتعلقة " بالحاجات التعلیمیة الخاصة 
 

 المنھج و برامج التعلیم  .2
  

 اإلعتماد / التفویض ( تحمیل على الموقع) المنھج / البرامج  المرحلة 
 موقع اللجنة األمریكیة لالعتماد   المنھج الوطني اإلنجلیزي  الصف الثامن  –ریاض األطفال 

ed.org-www.advanc 
 المنھج الوطني اإلنجلیزي تزامنا ً مع امتحان االیلتس،    9-12

 ) ALو   AS, IGCSE( و امتحانات الشھادة البریطانیة 
 أو

متطلبات النظام األمریكي ؛ امتحان اللغة اإلنجلیزیة الدولي 
 ) SAT(االیلیتس ) و امتحان الكفاءة المدرسیة ( 

 
 

 موقع اللجنة األمریكیة لالعتماد  
ed.org-www.advanc 

 
 تصمیم المنھج :

دمج اإللزامیة. و دتوفیر المعرفة والمھارات والفھم من خالل مجموعة واسعة من الموابطریقة تساعد  على تم تصمیم المناھج الدراسیة 
بضرورة مع رؤیة واضحة  و امتدادھا على طول المراحل الصفیة المختلفة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت كأداة لتعزیز المناھج الدراسیة 

 المرحلة األكادیمیة التالیة . إلى  لالنتقال قان األساسیات ات بة . یجب على الطلو  ضرورة تقدمھم أكادیمیا ً بفعالیة  الطلبة جمیع تعلم 
 لة اإلمارات العربیة المتحدة . المواد اإللزامیة :  حسب القوانین و اللوائح المعمول بھا في دو . أ

  12إلى الصف  1من الصف ( حصرا ً) المسلمین بة جمیع الطلالتربیة اإلسالمیة ل. 1
 العرب (المسجلین في المدرسة بجواز سفر عربي) من الصف األول وحتى الصف الثاني عشر. بة جمیع الطلل اللغة العربیة  كلغة أولى .2
من الصف األول وحتى الصف (حصرا ً) جمیع الطلبة المسجلین في المدرسة بجواز سفر غیر عربي  یة لاللغة العربیة  كلغة إضاف . 3

 الثاني عشر.
 المواد التي توفرھا المدرسة  . ب

مرحلة ریاض األطفال 
 األولى 

مرحلة ریاض  األطفال 
 الثانیة 

 التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة 
 اللغة العربیة  اللغة العربیة 

 اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة 
 الریاضیات  الریاضیات 

 العلوم  العلوم 
 التربیة البدنیة  التربیة البدنیة 

 

http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
http://www.advanc-ed.org/
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الثالثالصف  الصف الثاني الصف األول الرابعالصف   الخامسالصف   السادسالصف    

 التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة 
 اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة 

 اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة 
 الریاضیات  الریاضیات  الریاضیات  الریاضیات  الریاضیات  الریاضیات 

 علم الحاسوب علم الحاسوب علم الحاسوب علم الحاسوب علم الحاسوب علم الحاسوب 
 العلوم  العلوم العلوم  العلوم العلوم العلوم 

 اللغة الفرنسیة  اللغة الفرنسیة  اللغة الفرنسیة  الدراسات االجتماعیة الدراسات االجتماعیة الدراسات االجتماعیة 
 الدراسات االجتماعیة الدراسات االجتماعیة الدراسات االجتماعیة التربیة البدنیة  التربیة البدنیة  التربیة البدنیة 

 التربیة البدنیة  التربیة البدنیة  التربیة البدنیة  التربیة األخالقیة  التربیة األخالقیة  التربیة األخالقیة 
 الفنون  الفنون  الفنون    
 الموسیقى  الموسیقى  الموسیقى    

 
التاسع الصف  الصف الثامن الصف السابع  العاشر الصف   الحادي عشر الصف   الثاني عشر الصف    

 التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة  التربیة اإلسالمیة 
 اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة  اللغة العربیة 

 اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة  اللغة اإلنجلیزیة 
 التفاضل و التكامل أساسیات التفاضل و التكامل  2الجبر  الریاضیات  الریاضیات  الریاضیات 

( نظام الریاضیات علم الحاسوب علم الحاسوب علم الحاسوب 
 بریطاني)

 2البحتة  الریاضیات  ASالبحتة  الریاضیات

 2المكیانیكة   1اإلحصاء  علم الحاسوب الكیمیاء  الكیمیاء  الكیمیاء 
  1اإلحصاء   1المیكانیة  الكیمیاء الفیزیاء  الفیزیاء  الفیزیاء 
 علم الحاسوب علم الحاسوب الفیزیاء األحیاء  األحیاء  األحیاء 

 الكیمیاء الكیمیاء األحیاء اللغة الفرنسیة  اللغة الفرنسیة  اللغة الفرنسیة 
 الفیزیاء الفیزیاء اللغة الفرنسیة التاریخ  الجغرافیة  الجغرافیة 

 األحیاء األحیاء التاریخ إدارة األعمال   
 اللغة الفرنسیة  اللغة الفرنسیة الجغرافیا  الدراسات االجتماعیة الدراسات االجتماعیة الدراسات االجتماعیة 

 التاریخ  التاریخ  إدارة األعمال التربیة البدنیة  التربیة البدنیة  التربیة البدنیة 
 الجغرافیة  الجغرافیة  التربیة البدنیة   
 إدارة األعمال  إدارة األعمال     
 التربیة البدنیة التربیة البدنیة    

 

 ج. اختیار النظام التعلیمي : 
ه یقوم طلبة الصف التاسع باختیار التظام التعلیمي الذي یرغبون بدراستھ إما النظام البریطاني أو األمریكي حیث یعد اتخاذ القرار في ھذ

المسألة أمراً في غایة األھمیة ( تقدم المدرسةخدماتھا لمساعدة ولي األمر في اتخاذ القرار ) یمكن التحویل من نظام إلى أخر بسبب 
تثنائیة أو أذا سمح  عدد الطلبة داخل الصف  بذلك .. ظروف اس  

 د. سیاسة التقییم و االمتحانات 
 الفصل الدراسي : 

 یتكون العام الدراسي من ثالثة فصول دراسیة  .1
 الفصل األول و یلیھ االمتحانات الفصلیة  .2
 الفصل الثالث و یلیھ االمتحانات النھائیة .  .3
 من مرحلة ریاض األطفال إلى الصف الرابع  التقییم المستمر و تطبق  في الصفوف .4
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  ة:الكتابی األعمال 
 تعطى جمیع الدرجات و التقییمات للطالب باستثناء ( امتحان نھایة الفصل ) .1
 تقییم أعمال الطلبة بشكل دوري و لكل المواد  .2
 تشجیع األھل على متابعة النتائج طوال العام الدراسي  .3

 :الشھادات / تقریر الدرجات
تقریر   على االطالع مع إمكانیة  یتم توزیع الشھادات و التي تعمم الكترونیا ً  على جمیع الطلبة بمعدل مرتین في السنة  1

 . االلكتروني و ذلك بالرجوع  لموقع المدرسة االلكتروني  الدرجات 
 الدرجات: توزع تقاریر  ًمبدئیا
 الفصل األول  في شھر ینایر   تقاریر 
 إبریل شھر في الثاني الفصل تقاریر و  

 یمكن لألھل الحصول على تقاریر الدرجات النھائي من المدرسة في شھر یولیو ( بعد دفع كامل األقساط المدرسیة  المستحقة ) 2
 تشجیع  األھل على طلب تقریر درجات  طفلھ / أطفالھ إذا لم یستلمھا في المواعید المحددة .  3
 % یعد راسبا ً 50؛ إذا كان المعدل  أقل من 8-6للصفوف  4

 % یعد راسباً 60 من أقل العام المعدل كان ؛إذا 12-9 من للصفوف      
  : األنشطة الالمنھجیة و الفعالیات •

 سیتم مشاركة جمیع األنشطة الالمنھجیة و / أو الفعالیات  الكترونیاً . و تشمل ھذه الفعالیات االحتفال بالیوم الوطني لدولة اإلمارات
 العربیة المتحدة ، الیوم الریاضي ، الرحالت المدرسیة ، حفل التخرج و غیرھا  

  التخرج متطلبات •
 أنھاء المرحلة الثانویة بنجاح 

  خرجالت شھادات •
 شھادة الدبلوما  -
) و SAT 1(  1متطلبات الحصول على معادلة شھادة الدبلوما في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ؛ اجتیاز امتحان الكفاءة المدرسیة # -

 نتائج امتحان اللغة اإلنجلیزیة الدولي ( األیلتس) 
 .عربیة للطلبة الناطقین بالعربیة و غیر الناطقین بھااجتیاز االمتحان الوزاري لمادة التربیة اإلسالمیة و اللغة ال -
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 الرسوم المدرسیة  •
 

 ألمر ، شركة ، مؤسسة ،...إلخ) الشخص / الجھة المسؤول (ـة) عن دفع األقساط المدرسیة ( ولي ا . أ
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

تؤكد مدارس الظفرة الخاصة ، العین  ألولیاء األمور على عدم فرض  رسوم  إلزامیة  إضافیة خالل العام الدراسي  . ب
 . موضحة في ھذا العقدباستثناء الرسوم ال 2018/2019

 كاآلتي : 2018/2019العین للعام الدراسي  -الظفرة الخاصة لمدارسجدول الرسوم المدرسیة 

الرسوم  الصف
 المدرسیة

الدفعة األولى 
 مستحقة في أغسطس

الدفعة الثانیة 
 مستحقة في دیسمبر

الدفعة الثالثة 
 مستحقة في مارس

رسوم إعادة التسجیل/  الكتب
 أو تسجیل جدید

 585 800 3,510 3,510 4,680 11,700 ریاض األطفال األولى 

 635 1,200 3,810 3,810 5,080 12,700 مرحلة ریاض األطفال الثانیة 

 725 1,370 4,350 4,350 5,800 14,500 األول 

 750 1,641 4,500 4,500 6,000 15,000 الثاني 

 770 1,886 4,620 4,620 6,160 15,400 الثالث 

 795 2,007 4,770 4,770 6,360 15,900 الرابع 

 825 2,156 4,950 4,950 6,600 16,500 الخامس 

 840 2,086 5,040 5,040 6,720 16,800 السادس 

 905 2,468 5,430 5,430 7,240 18,100 السابع 

 930 2,363 5,580 5,580 7,440 18,600 الثامن 

 960 2,053 5,760 5,760 7,680 19,200 التاسع بریطاني 

 1,005 1,811 6,030 6,030 8,040 20,100 العاشر بریطاني 

 1,020 1,941 6,120 6,120 8,160 20,400 الحادي عشر بریطاني 

 1,095 1,327 6,570 6,570 8,760 21,900 الثاني عشر بریطاني 

 910 3,228 5,460 5,460 7,280 18,200 التاسع أمریكي 

 1,040 3,034 6,240 6,240 8,320 20,800 العاشر أمریكي  

 1,065 3,123 6,390 6,390 8,520 21,300 الحادي عشر أمریكي 

 1,140 3,420 6,840 6,840 9,120 22,800 الثاني عشر أمریكي 
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  كما ھو موضح في الجدول السابق.ج. یتوقع دفع الرسوم المتفق علیھا 

 اتفاقیات خاصة "لتسھیل " عملیة الدفع لبعض العائالت على أن تتم عملیة الدفع  في نفس السنة و ال یرحل المبلغ من سنة إلى أخرى 

  2018/2019د. الجدول اآلتي یبین الرسوم  اإلضافیة األلزامیة المطلوبة للعام الدراسي 

   البند  القسط  تاریخ استحق الدفع 

  الكتب و المصادر االلكترونیة  كما سیصدر في وثیقة منفصلة  عند التسجیل 

)1المواصالت داخل مدینة العین ( منطقة 2462 عند التسجیل   

)2المواصالت خارج مدینة العین(منطقة   3283 عند التسجیل   

 الزي المدرسي  كما سیصدر في وثیقة منفصلة  عند التسجیل 

 زي الریاضة المدرسي  كما سیصدر في وثیقة منفصلة  عند التسجیل 

 األنشطة  كم سیصدر في وثیقة منفصلة عند التسجیل 

 

 یتم دفع رسوما ً إضافیة إلزامیة لالمتحانات الخارجیة للصف/ للمراحل الصفیة . سیتم إصدارھا من قبل المدرسة بشكل مسبق . 
 الطلبة الجدد :  
  

 من 30الوالدین ما یصل إلى من ، فإن المدرسة سوف تتقاضى رسیة المعمول بھ رسوم المدلألطار الالنسبة للطالب الجدد، ووفقا ب ٪
 لاللتحاق بالمدرسة . القبول رسالة ) أیام من تاریخ صدور 10إجمالي مبلغ الرسوم الواجب دفعھا في غضون عشرة (

  خارج إمارة أبوظبي قبل بدایة العام الدراسي. إلى األسرة إال إذا انتقلت  مسترجع ھذا المبلغ غیر 
  الفصل األول من العام الدراسي. رسوم  من  ھذا المبلغیتم خصم 

 

 :  المستردات
 

  أدناه المدرسیة الرسوم إلطار وفقا و ذلك  الدراسي، العام خاللسیتم خصم  الرسوم المدرسیة  للطلبة الذین یتروكون المدرسة: 
 المدرسة لمدة أسبوعین أو أقل، سیتم خصم رسوم شھر واحد.بالطالب  التحق إذا  •
 لمدرسة لمدة تتراوح بین أسبوعین وشھر واحد، سیتم خصم رسوم شھرین.باالطالب  التحقإذا   •
 الطالب ألكثر من شھر، سیتم خصم رسوم ثالثة أشھر. التحق إذا  •
الفترة  فیجب دفع رسوم ، نقلھ إلى مدرسة أخرىالوالدان قرر أشھر و 3عن  المدرسة لفترة تزیدبالطالب التحق إذا  •

 المتبقیة.
 األي باد، الزي المدرسي : كتب، مثلغیر مستردة  ستھلكات جمیع الم •
 في غضون أسبوع من بدء العمل مستردة جمیع رسوم األنشطة غیر اإللزامیة غیر  •
  سواء حضرھا أو تغیب عنھا  مستردة غیر  لمدرسي الدوام ابعد للحصص  ما  رسوم الدعم األكادیمي   •

 

ال تحتفظ المدرسة بحقھا في عدم تسجیل الطلبة للعام الدراسي التالي إذا لم یتم دفع باقي األقساط الدراسیة في الوقت المحدد. و ذلك بارس
 رسائل  تنبیھیة مؤرخة  كنوع من التوثیق للمدرسة . 

ر الدرجات للطالب المعني و تحویل الحالة إلى دائرة  التعلیم و المعرفة . للمدرسة الحق في عدم  إصدار تقری   
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 لتواصل من أجل شراكة فاعلة ا •
 

التواصل الفعال بین أولیاء األمور و المدرسة ضروري لبناء شراكة  فاعلة و التي من شأنھا تعزیز تجربة التعلم لدى الطلبة . یمكن 
موقع المدرسي االلكتروني، المنشورات أو المجلة األسبوعیة ، و التي تخاطب مختلفة مثل ؛ التواصل السائل وذلك من خالل  تحقیق 

جمیع أولیاء األمور . تقوم المدرسة بالتواصل مع اولیاء األمور و بشكل أساسي عن طریق البرید االلكتروني أو الرسائل النصیة 
االلكتروني و بشكل یومي  لالطالع على الرسائل االلكترونیة التي القصیرة . لھذا نرجو من جمیع أولیاء األمور زیارة  البرید 

تصدر من المدرسة. سیتم التواصل مع األھل باللغة المستخدمة في المدرسة إلى جانب لغة أخرى ،كما ھو الحال في  جمیع المدارس 
 األخرى 

 
 تتضمن مسؤولیات المدرسة ما یأتي: 

 
 و اإلعالنات الفوریة  تملة یصال جمیع السیاسات و التغییرات المحا 
   متابعة  جمیع التفاصیل التي یقدمھا ولي األمر الیصال الغرض الرئیسي من الرسالة 
  تحدیث المعلومات المتعلقة بسیاسات المدرسة و التوقعات و البرامج و الموظفین أو أي معلومات اخرى تعتبرھا المدرسة  ضروریة 
  ) مرات على األقل خالل السنة )  3إبالغ ولي األمر عن المستوى االكادیمي لطفلھ و درجة تقدمھ من خالل تقاریر تقییمیة  دوریة

 اجتماعات . تتعامل المدرسة بكل نزاھة و شفافیة و مصداقیة  عند إصدار تقاریر التقییم و مشاركتھا مع األھل 
 جعة  جمیع أعمال الطلبة و تقییماتھم . منح ولي األمر الفرصة لالطالع   و مرا 

 
 تتضمن مسؤولیات أولیاء األمور اآلتي: 

  بأرقام التواصل الجدیدة و الصحیحة ، سواء رقم الھاتف المحمول او رقم الھاتف األرضي، البرید االلكتروني و تزوید المدرسة
 مكان السكن.

  یومي . االطالع على رسائل البرید االلكتروني الخاصة بھم  بشكل 
   .ابالغ المدرسة عن أي تغییر أو تحدیث ألرقام التواصل المستخدمة 
 . المتابعة  المنتظمة لوسائل التواصل المعمول بھا في المدرسة للحصول على التحدیثات الجدیدة التي تقوم بھا المدرسة 
  . التعامل بأدب و احترام مع الھیئة   التدریسیة عند االستفسار عن الطالب 
  حضور جمیع االجتماعات ، المؤتمرات و المراحعات المتعلقة بتقدم الطفل و ادائھ .قد یؤدي التغییب عن ھذه االجتماعات إلى

تعریض عملیة تعلم الطفل إلى الخطر. تؤثر مشاركة األھل و تفاعلھم و تحمل المسؤولیة  بشكل فعال في عملیة تعلم الطفل  و الذي 
 ة إعادة تسجیل الطفل للعام الدراسي التالي . قد یؤثر بشكل سلبي  في فرص

 
 الحضور و االلتزام   .1

 
 الروتین الیومي:

 
 الدوام المدرسي:ساعات 

صباحا ً . على جمیع الطلبة االلتزام بحضور  7:40صباحا ً . یدق الجرس األول في الساعة  7:30یبدأ الیوم المدرسي في تمام الساعة 
 الطابور الصباحي . 

 
 :  ریاض األطفالمرحلة  

 بعد الظھر .  1:00صباحا ً و لغایة الساعة  7:30یبدأ الدوام المدرسي من الساعة 
 العطلة الرسمیة:یومي الجمعة و السبت 

 
 الصفوف من األول إلى الثاني عشر : 

 
عصرا ً ( للمرحلة اإلعدادیة و  2:45(للمرحلة اإلبتدائیة ) و الساعة  2:40صباحا ً و لغایة الساعة  7:30یبدأ الیوم الدراسي من الساعة 

 الثانویة) 
 العطلة الرسمیة:یومي الجمعة و السبت 
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اب أو التأخر المستمر إلى  عرقلة عملیة تعلم یؤثر مدى التزام الطالب و حضوره بقدرة المدرسة على توفیر فرص تعلیم فعالة . یؤدي الغی
 الطلبة اآلخرین في المدرسة . 

 
و ینطبق األمر كذلك على الھیئة التدریسیة ،حیث أن حضورھم إلى المدرسة أمر حتمي وذلك  لتوفیر استراتیجات تعلم مستمر و متطور 

 لجمیع الطلبة.
 ع الطلبة على أعلى معاییر التعلیم  الممكنة في كل وقت . تعمل المدرسة على رصد حضور المعلمین و ضمان حصول جمی

 
 على جمیع أولیاء األمور و العاملین في المدرسة التعاون  للحفاظ  على االلتزام بالحضور و رفع معدالتھ  و تطویره 

 
لك یؤثر الغیاب و التأخر المستمر على یؤثر تغییب الطلبة و تأخرھم عن المدرسة  على قدرة المدرسة  على توفیر خدمات تعلیمیة فعالة . كذ

 درجة تحصیل الطالب و إنجازاتھ  و عرقلة عملیة تعلم باقي الطلبة في المدرسة . 
 

كذلك األمر بالنسبة للھیئة التدریسیة  ،حیث أن حضورھم إلى المدرسة أمر حتمي وذلك  لتوفیر استراتیجات تعلم مستمر و متطور لجمیع 
كد  المدرسة على تأمین  حضور المعلمین و عدم تغییبھم في كل وقت و التأكید على  عدم ترك الطلبة دون معلم  الطلبة في المدرسة. ستؤ

 مؤھل لفترة من الوقت ال تتجاوز  األسبوع . 
 

  على جمیع أولیاء األمور و العاملین في المدرسة التعاون  للحفاظ  على االلتزام بالحضور و رفع معدالتھ  و تطویره
 

 من مسؤولیات المدرسة ما یأتي: تتض
  المشاركة و تطبیق سیاسة المدرسة المتعلقة بالحضور و االلتزام و التي تؤكد على إلزامیة حضور جمیع الطلبة في جمیع أیام

 االسبوع  عدا  أیام العطل الرسمیة المعلن عنھا . 
  الحضور بدایة  الیوم الدراسي، و توقعات المدرسة فیما یتعلق التوضیح ألولیاء األمور و الطلبة معنى " الیوم الدراسي" و تسجیل

 سیظھر ضمن قائمة فیما إذا كان ھذا الغیاب ، "الغیاب" كلمة  و معرفة مفھوم،  تزام بالحضور طوال  الیوم الدراسيلباال
 ھبدونبعذره أو یعتبر

 المشاركة و تطبیق سیاسة المدرسة المتعلقة بالحضور و االلتزام 
o  مفھوم عبارة الیوم المدرسي 
o  التوقعات حول االلتزام خالل  الیوم الدراسي 
o  قائمة بالغیاب المبرر 

 
 تتضمن مسؤولیات أولیاء األمور اآلتي: 

  . قراءة و تطبیق سیاسة المدرسة المتعلقة بالحضور و االلتزام  و العمل بھا 
  . تشجیع الطفل  على االلتزام و الحضور و التقید بأوقات الدوام المدرسي الذي تحدده المدرسة  لبدء و انتھاء الیوم الدراسي 
  فھم و دعم سیاسة المدرسة التي تنص على أن استمرار التاخر و الغیاب سیؤدیان إلى اتخاذ إجراءات تادیبیة تؤثر یشكل سلبي على

 مدرسة للعام القادم . فرصة التحاق الطالب بال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019-2018المدرسة  –عقد ولي األمر                                                                                                                                       9 
 

 في حال تكرار التأخر و الغیاب عن المدرسة سیتم اتخاذ اآلتي :
 

 اإلجراء المتخذ تكرار المخالفة المخالفة
 
 
 
 
 
 
 

المدرسة في  یقصد بھ الحضور المتأخر إلى   –التأخیر 
أو التأخر عن حضور الحصص  بدایة الیوم الدراسي

 الدراسيخالل الیوم الدرسیة 

  خالل فترة قصیرة ) 5( ول خمسالتأخر أل
 فصل دراسي  من الزمن مثل شھر أو

 

 تنبیھ خطي للطالب وولي األمر 
 تسجل  حالة التأخیر في ملف  الطالب 

 مرات  3إذا وصل عدد مرات التاخیر إلى 
في فترة قصیرة من الزمن، مثل  إضافیة 

 شھر

نائب المدیر و دعوة ولي األمر و الطالب الجتماع مع 
 مساعده أو المدیر نفسھ . 

على ولي األمر و الطالب توقیع  تعھد خطي بعدم 
التأخر مرة أخرى . تسجل حالة التاخیر في ملف 

 الطالب . 
 

إذا تجاوز عدد مرات التأخیر عما  ذكر  
 أعاله 

قد تتخذ المدرسة  واحدا ً أو أكثر من اإلجراءات  
 مناسبا ً:اآلتیة ،وفقا ً لما تراه 

 خدمة مجتمعیة داخل المدرسة و خارجھا ساعات • 
بعد ساعات  الفسحة أو قضاء وقت حرمان من • 

 الدوام المدرسي.
 یحصل المؤقت لمدة تصل إلى ثالثة أیام  فصل ال• 

إذا عقد امتحان خالل تلك "صفر" على درجة الطالب 
 األیام  

رفض إعادة تسجیل الطالب في بإشعار خطي • 
 سة للسنة الدراسیة التالیة.المدر

 
 

 اإلجراء المتخذ تكرار المخالفة المخالفة
 
 
 
 
 

المدرسة أو عن وھذا یشیر إلى الغیاب المتكرر  -الغیاب 
 لظروف عائلیة  الدروس دون عذر طبي أو عن 

  خالل فترة قصیرة ) مرات 4الغیاب ألربع(
 فصل دراسي  من الزمن مثل شھر أو

 

 تنبیھ خطي للطالب وولي األمر  
 تسجل حاالت الغیاب  في ملف الطالب

 ) مرات  3إذا وصل عدد مرات الغیاب  إلى (
في فترة قصیرة من الزمن، مثل  إضافیة 

 شھر
 

دعوة ولي األمر و الطالب الجتماع مع نائب المدیر و 
 مساعده أو المدیر نفسھ . 

على ولي أمر و الطالب توقیع  تعھد خطي بعدم 
التغیب  مرة أخرى . تسجل حاالت الغیاب  في ملف 

 الطالب . 
إذا تجاوز عدد مرات  الغیاب عما  ُذكر 

 أعاله  
قد تتخذ المدرسة  واحدا ً أو أكثر من اإلجراءات  

 اآلتیة ،وفقا ً لما تراه مناسبا ً:
 سة و خارجھا خدمة مجتمعیة داخل المدرساعات • 
 حرمان• 
 یحصل المؤقت لمدة تصل إلى ثالثة أیام  فصل ال• 

إذا عقد امتحان خالل تلك "صفر" على درجة الطالب 
 األیام  

رفض إعادة تسجیل الطالب في بإشعار خطي • 
 المدرسة للسنة الدراسیة التالیة.

 
دعمت  دائرة  التعلیم و المعرفة  ھذه القرارات والعواقب الناتجة عن استمرار التأخیر أو الغیاب .   
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 :والسلوكیات  التصرف  .2
تساعدھم على تحقیق كامل أھدافھم و إمكااناتھم الشخصیة. و لتحقیق ھذا تلتزم مدارس الظفرة الخاصة بتوفیر بیئة أمنة و خالیة من المخاطر 

 الھدف وضعنا مسؤولیات لكل من الطلبة وأولیاء األمور و التي تتضمن اآلتي: 
 

 المتوقعالسلوك على  ھذه السیاسة ستشتمل مع ھذا العقد. و المرفق 2017 لالئحة القوانین اآلباء  لدلیل وفقا المدرسة بقواعد االلتزام 
 في لبة الرحالت المدرسیة، ومشاركة الطالحافالت المدرسیة، وأثناء في خالل أوقات الدوام المدرسي، وأثناء األنشطة الالصفیة، و

 وسائل التواصل االجتماعیة 
 بھذا العقد) ة(المرفق بة كما ھو موضح في إدارة سلوك الطلدائرة  التعلیم و المعرفة سلوك  درجات اللتزام با 
 السلوك سیاسة توقعات المدرسة والعواقب المحتملة التي قد تنشأ بسبب خرق لالطالب  فھم  لتأكد منا. 

ة العاطفیة والجسدیتتبع المدرسة سیاسة عدم التھاون  مع " التنمر " بجمیع أشكالھ . التنمر ھو التخویف المتعمد لشخص آخر من الناحیة 
المدرسة للشخص المعتدي. و تحال المسألة إلى دائرة   منلتنمر المتعمد و المؤكد  إلى الفصل الفوري  قد یؤدي ا والنفسیة و / أو اإللكترونیة. 

 التعلیم و المعرفة  للتصدیق علیھا.
 

 .تماشیا ً مع ما تقدم  ، فلن تتھاون  المدرسة مع أي شكل من أشكال التشھیر  أو األذى المتعمد المتداول  في وسائل التواصل االجتماعیة
 

على جمیع أولیاء األمور و الطلبة في جمیع المراحل الدراسیة الذین یستخدمون وسائل التواصل االجتماعي احترام أفراد  •
 المجتمع المدرسي في كل وقت ( بما في ذلك جمیع الطلبة و الموظفین ) 

 تھدید آلي شخص في المجتمع المدرسي . التشھیر و انتھاك السریة  أو ال ألمور و الطلبة عدما أولیاء على •
 

دائرة  التعلیم و المسألة إلى إحالة من المدرسة. و تتضمن الفصل فرض عقوبات قد السابقة الذكر ، ست المتعمد حاالت الخرق إذا ثبت أو أكدت 
 . لتصدیق علیھاالمعرفة ل

 
 مع ھذا العقد) المرفق(، البي لدائرة التعلیم و المعرفة  الطالسلوك  وسیاسة إدارة عقوبات الصادرة عن المدرسة جمیع التتماشى 

 
حیث ستطلب المسائل التأدیبیة. وفي بعض الظروف، ب جمیع أولیاء األمور فیما یتعلق المدرسة تتوقع الدعم الكامل من  تجدر اإلشارة إلى أن

عدم بمثابة  ھذا التعھد  . ویعتبر عدم توقیع للطفل  جیدالسلوك من أجل الحفاظ على المع المدرسة  التوقیع على تعھدالمدرسة من أولیاء األمور
 إعادة التسجیل للسنة الدراسیة التالیة.ح أن یؤدي إلى عدم قبول المدرسة المرجو الذي من المدرسة، الثقة ب

 
  السالمة و الصحة .7

 
التوجیھات و صدار وتنفیذ مختلف ایجب على المدرسة  بة ؛ ة تأمین بیئة آمنة وصحیة للطلمسؤولی على عاتق المدرسة و أولیاء األمور تقع 

 أیضا. أطفالھم بھا  و ضمان التزام   أولیاء األمور التي من المتوقع أن یلتزم بھا و  لصحة والسالمة متعلقة باالاإلرشادات 
 

:تتضمن مسؤولیات المدرسة ما یأتي   

  بھا المعمولو القوانین   للوائح وفقاللطلبة و ذلك   المناسبة الطبیة الرعایة تقدیم. 
  . تقدیم االھتمام و الرعایة  المطلوبتان للطلبة الذین یعانون من حاالت مرضیة أثناء تقدیم العالج لھم بسریة 
  . تعزیز الوعي حول نمط الحیاة الصحي بما في ذلك اختیار الطعام و ممارسة التمارین الریاضیة 

 تتضمن مسؤولیات أولیاء األمور اآلتي : 

  مدرسة مع ال للطفل و التاریخ المرضي  جمیع  المعلومات المتعلقة بالحالة الصحیة  مشاركة. 
  . دعم قرار المدرسة المتعلق بمصادرة المواد الغذائیة و المشروبات التي ال تناسب التوقعات التي تضعھا المدرسة 
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 المواصالت :  .8

خارجي لطرف  تابعة مدرسة أو كانت حافالت ال في الحافالت المدرسیة، سواء أثناء وجودھم  بة سالمة الطلالمدرسة مسؤولة تقع على عاتق 
تؤكد المدرسة كذلك على تنفیذ كافة السیاسات و الخطوط سیاسة المدرسة،  المبینة في باإلضافة إلى تنفیذ إجراءات السالمة الصارمة  ثالث ،

 الطرق والمواصالت في ھذا الشأن. دائرة حددتھا  العریضة التي 

 :فیما یلي التوقعات التي وضعتھا المدرسة ألولیاء األمور 

 ) المركبات الخاصة:أ

نقاط توضح و بالتفصیل على خریطة الطریق یحصل أولیاء األمور الذین یصطحبون أطفالھم إلى المدرسة ، سبة لضمان سالمة جمیع الطل• 
 سة.إلى المدرمن / الدخول والخروج 

 یجب علی أولیاء األمور االلتزام بمسارات الدخول والخروج المحددة من قبل المدرسة.• 

ساعد جمیع العاملین في المدرسة سواء  موظفین أو ھیئة   تدریسیة في تنظیم حركة الطلبة أثناء الحضور إلى المدرسة و وقت االنصراف ی• 
 . اتباع التعلیمات الصادرة منھم یجب فعلیھ 

 : حافالتالب) 

 من جزءا ، بخدمات مصدر خارجي  ثالث  االستعانة تم أو تابعة للمدرسة  كانت سواء المدرسیة، الحافالت تعتبر •
 الطلبة . عند استخدامھا من قبل  المدرسة

 . المدرسة وضعتھا التي السلوك و توقعات سیاسة   السالمة و األمن مور بجمیع قواعد ألیجب أن یلتزم الطالب وأولیاء ا •

للعام الطلبة  تسجیل ة ویمكن أن یؤثر على فرص یؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیةعد النقل التي تضعھا المدرسة سإن عدم االمتثال لجمیع قوا
 الدراسي التالي.

 المتبعة عند االعتراض جراءات اإل .9

 یتوقع أن یلجأ أولیاء األمور إلى ھذا اإلجراء من أجل حل مسألة أو نزاع داخل المدرسة: 

عن طریق موعد بتحدید أن یقوم  ولي األمر قرار صادر عن المدرسة ، فیجب على أي عن  االستفسار  ولي األمر الطالب / أراد ذا إ . أ
 القرار مثل المعلم أو المشرف. باتخاذ الشخص المعني اجراء اجتماع مباشر  مع من أجل  ، مسؤولة التواصل مع األھل 

رئیس قسم المرحلة االبتدائیة أو  قسم المرحلة  یجب علیھ مقابلة رئیس القسم مثل رئیسف، عن القرار  غیر راض ولي األمر إذا كان  . ب
 إذا كان ذلك مناسبا. الثانویة 

 .المشكلة حل لمحاولة المدرسة مدیر مساعد  أو ة المدیر نائب مقابلة األھل  على یجب المشكلة، حل یتم لم إذاج.

 .  د.إذا لم یتم حل المشكلة بعد مقابلة نائب المدیر أو مساعد مدیر المدرسة ، یجب على ولي األمر مقابلة المدیر لمحاولة حل ھذه المسألة

 ع مع المدیر ، فمن حق ولي األمر تحویل المسألة إلى دائرة  التعلیم و المعرفة . ھـ. إذا لم یتم حل المشكلة خالل أسبوعي عمل من وقت االجتما

 قراراتھا النھائیة ملزمة لكل من المدرسة وأولیاء األمور.تعد  في تأیید أو إلغاء أي وجمیع القرارات.  التعلیم و المعرفة كل الحق  لدائرة 

محل جمیع االتفاقات السابقة أو الالحقة، والتفاھمات بین الطرفین بما  یحل . وجمیع بنود االتفاقیة بین المدرسة و األھل على  العقد یحتوي ھذا 
 ) 8الثمانیة ( قد تتعارض مع بنودھا في ذلك السیاسات المدرسیة التي

 



2019-2018المدرسة  –عقد ولي األمر                                                                                                                                       12 
 

 معلومات التواصل : 
 

 اآلتیة :  الرجاء تعبئة البیانات
 .5 .1  :اسم الطالب

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

 _ _ _ _P0 رقم ولي األمر:
  األب اسم 

  رقم ھاتف األب 
  البرید االلكتروني لألب 

  اسم األم 
  رقم ھاتف األم 

  البرید االلكتروني لألم 
 

 إقرار : 

)الطالب .........................................نحن والدّي / الوصي الشرعي ( إذا كان عدا الوالدین ، وثائق تبین  صلة القرابة أنا / أقر    

وافق على دعم أفق على االلتزام بھا. أنا / نحن واأع السیاسات المدرسیة ذات الصلة والشروط واألحكام المذكورة أعاله وجمیت قد قرأ يبأنن
قد تعتبر مناسبة لطفلي. إجراءات وأي تعلیم طفلي المدرسة في جمیع جوانب   

  جمیع البنود والشروط المذكورة أعاله.قبولي التام و العمل ب إلى المدرسة على ع ھذا العقد وإعادتھ توقی یؤكد

 _____________________________________________________________________ :اسم األب

 _:___________________________________________________________________ توقیع األب

 ______________________________________________________________________:اسم األم

 ____________________________________________________________________: توقیع األم

 

 لعقد أنا ( اسم الطالب كامال ً )___________________________________________________ أقر بقراءة ھذا ا

 توقیع الطالب:_____________________________________________________________________

 

  2017دیسمبر  31) في  15للطلبة الذین یكملون عامھم ال(
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 الوصي ( االسم و صلة القرابة ) 

____________________________________________________________________________ 

 التوقیع :

____________________________________________________________________________ 

 التاریخ :

____________________________________________________________________________ 

 ختم المدرسة 

_____________________________________________________________________ _______ 

  
 

 

  
 


