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Al Dhafra Private Schools, Al Ain 

  مدارس الظفرة الخاصة ، العین

Parents’ Guide to Regulations & Rules 2017/2018  

2017/2018 والقواعد للوائح األمور أولیاء دلیل  

We are pleased  to work  closely with parents to continue 
to fulfill our mission to provide a trusting and supportive  
school community, in which students are placed at the 
centre of learning , developing personal responsibility and 
self-discipline  
 
Underpinning these rules and regulations are our core 
values: 
 

• Transparency, Fairness, and Justice – 
everyone will know what is expected of them, and 
will understand how performance is judged. We 
will be clear, sincere, and honest. 

• Respect and Equality – we will treat everyone 
with respect, value and embrace diversity, and 
show our appreciation for effort and achievement. 

• Cooperation, Collaboration, and Teamwork –
we will work well together and will support each 
other in achieving the targets and goals of the 
school. 

• Care and Compassion - we will be tolerant, and 
will treat people as we would like to be treated 
ourselves. 

• Honesty and Integrity – we will always act with 
integrity and honesty, regardless of the 
circumstances, but will do so in a sensitive and 
thoughtful way. 

• Accountability - We will accept a culture of 
professional and personal accountability, in which 
we strive for the highest standards. 
 

In order to help students to get the best learning 
outcomes during the school day and to be fair to all, we 
must make sure that all students are aware of the general 
rules and regulations. As a  parent  please  explain these 
rules and encourage your  child to be abide by them at all 
times 

 الوفاءو ذلك لمواصلة  األمور أولیاء مع كثب عن العمل  یسرنا
یضع   حیث ،داعم و موثوق بھ   مدرسي مجتمع توفیر في بمھمتنا

 الشخصیة المسؤولیةلدیھم  رطووی التعلم، عملیة  الطلبة في مركز 
 الذاتي واالنضباط

  األساسیة قیمناالتي ھي من   لوائحوال واعدالق مھمتنا كذلك  وتدعم

 المتوقع حیث یعلم الجمیع  –الشفافیة، والنزاھة، والعدالة  •
تقییم األداء؟سنكون  و یفھم الكیفیة التي یتم فیھا منھم؟ 

 مخلصین وصادقین. واضحین، 

و نقدّر إننا لالجمیع باحترام، وسیعامل  –االحترام والمساواة  •
 مجھود و إنجاز.  كل و التنّوعنحترم 

سنعمل معًا وبشكل  –التعاون والمشاركة والعمل الجماعي  •
 غایات وال نا البعض لنحقق األھدافبعضدعم سنجید، 

 التي تسعى إلیھا المدرسة.المرجوة 

سنكون متسامحین، وسنعامل الناس  –الرعایة والتسامح  •
 نـُعامل كما نحب أن 

سنعمل دائًما بنزاھة وصدق بغض  –الصدق والنزاھة  •
 ومدروسة. شفافة النظر عن الظروف، بطریقة 

 والشخصیة، المھنیة المساءلة ثقافة نقبل سوف  – اءلة المس •
 .المعاییر أعلى تحقیقمن خاللھا إلى  نسعى والتي

 

 خالل ة أفضل مخرجات تعلیمی مساعدة الطلبة في الحصول على من أجل 
الطلبة  معرفة من ، فال بد من التأكد و تطبیق العدالة بینھم الیوم الدراسي  

مر شرح ھذه القواعد أكولي  ك نھ من واجبلقواعد العامة و النظام. حیث إل
 في كل األوقات .التقیید بھا على و تشجیع طفلك 

ATTENDANCE  
The school recognizes that high levels of attendance and 
punctuality have a significantly positive impact on learning 
and success. 
 
  

 الحضور �
 تأثیر لھا بالوقت  وااللتزامالعالیة  الحضور نسبة  أن المدرسة تدرك

 والنجاح التعلم عملیة على  كبیر إیجابي
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The School day  
 

• Kindergartens from 7:30 A.M.  to  1:00 P.M.  

• Primary & secondary cycles : from 7:30 A.M. to 

2:20 and 2:25 pm respectively  

• No students are allowed to be at school before 

7:00 am without prior arrangement with the 

school  

• Parents/guardians  should   pick up their children 

before  2:55 at the very latest    

• Students will be registered  “late” after 7:45 am  

• Students should leave the school building and its 

facilities at the time of dismissal (end of school 

day), unless they have been enrolled in activities 

related to school. Parents will be informed in the 

case of any activity.  

 الیوم الدراسي / المدرسي

 1:00  صباحاً إلى   7:30: من الساعة ریاض األطفال •
 ظھراً 

  7:30من الساعة   :و الثانویة  المتوسطةبتدائیة المرحلة اال •
بعد الظھر حسب  2:25أو ظھرا ً   2:20إلى ً◌  صباحا

 المرحلة 

على الطلبة عدم التواجد في المدرسة قبل الساعة  ینبغي •
 دون ترتیب مسبقاً  مع المدرسة صباحا ً  7:00

 كحد أقصى  ظھرا ً  2:55الساعة أخذ الطلبة  ینبغي •

  صباحا ً  7:45بعد الساعة  " تأخیر" الطالب یتم تسجیل  •

سي وملحقاتھ في مغادرة المبنى المدر بة نبغي على الطلی •

إال إذا كان وجودھم لسبب ، نصراف) وقت المغادرة (اال

متعلق بالمدرسة أو تم تسجیلھم في برامج األنشطة وسوف 

في  شاط ما نفي حالة وجود  أولیاء األمور یتم إخبار 

 .المدرسة

Morning Arrival  
 

• Line up for morning assembly starts at 
7:45am;students are committed to attend the 
morning assembly  
 

• The school gates are closed after the morning 
assembly. In the case of tardiness, students need 
an entry permit from the administration. Please 
note that persistent tardiness impacts on a 
student’s chances of success and may results in 
disciplinary actions. 
 

• The 1st period starts at 8:00 a.m. sharp, if a 
student is more than 15 minutes late from the 1st 
class of the day, they  will not be able to attend the 
class, as this will disturb the learning of the rest of 
students  

 الطابور الصباحي
 

 7:45ي تمام الساعة ح فطابور الصباصطفاف استعدادا ً لاالیبدأ  �

  .يطابور الصباحالبحضور  الطالب  و ضرورة التزام صباحاً  

حال ، في نتھاء الطابور الصباحي ابعد  المدرسة بواباتھا تغلق  �

دخول من الإذن  تأخر الطالب عن المدرسة، علیھ الحصول على 

 نجاح فرص على یؤثر المستمر التأخر ، مع مالحظة أناإلدارة 

 تأدیبیة مناسبة  تخاذ إجراءاتا إلىكذلك  یؤدي وقد الطالب

 

لب الثامنة وفي حال تأخر الطاالساعة تمام ى في تبدأ الحصة األول �

لن یتمكن من األولى   عن بدء الحصةدقیقة  15أكثر من 

  تعلم بقیة الطلبة عملیة یربك سالطالب  دخول  نإحیث   ھاحضور
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End of School dismissal  
• Please abide by the school dismissal time , the 

school is not responsible for the  consequences of 
a student who misses classes 

• In order to ensure the safety of all our children, 
students must be collected from the inner 
playgrounds and are not allowed, under any 
circumstances, to leave the school without the 
appropriate guardian  

• If a parent must take a child early from school in 
extraordinary circumstances, please:  

• Call ahead and inform the parent’s  
communication  officer,  about  the arrival 
time of the parent/ legal guardian  in order 
to  notify the responsible supervisor. 

• Fill in the  leave permit form 
• A student is not allowed to leave during the 

class, he/she can leave at the end of the 
class, to avoid disturbance and confusion 

• Parents are not allowed to take their child 
from school earlier to avoid traffic. 

• If a parent is asked to come to school by the 
school nurse, it is important that they attend as 
soon as possible 

• For Grade 11&12 students, parents and students 
may be able to negotiate a more flexible approach 
to start and end times in agreement with head of 
secondary .   

  نصراف عند انتھاء الدوام المدرسي وقت اال

و ث ال تتحمل المدرسة مسؤولیة نصراف حیلتزام بمواعید االاالالرجاء  �
 تبعیات تغیب الطالب عن الحصص.  

  المالعب من أخذ الطلبة  یجب أطفالنا، جمیع سالمة ضمان أجل من �

 بمغادرة الظروف، من ظرف أي تحت لھم، یسمح وال الداخلیة
 المناسب وجود الشخص دون المدرسة

 

 بسبب مبكر وقت فيمن المدرسة   الطفل أخذ ب الوالدین أحد رغب  ذاإ �
 :یرجى استثنائیة، ظروف

 

عن موعد بة شئون الطلتصال مسبقاً وإبالغ مسؤولة اال •
 المسؤول . قسم ولي األمر لیتم إبالغ مشرف ال حضور

 

 خروج الإذن نموذج ئة تعب •

سیر الحصة  یسمح للطالب بمغادرة المدرسة في أثناء  ال •
ً یسبب  إرباكحتى ال صة حالعلیھ أن یغادر عند انتھاء  لباقي  ا

 الطلبة 
 

جنب ساعة یتمبكرا ل لولي األمر بإصطحاب طفلھ  الیسمح •
 و االزدحام المروري وة ذرال

 

في حال تم استدعاء ولي األمر من قبل ممرض المدرسة فیجب  �
 الحضور بالسرعة الممكنة 

 

مكن لولي فی عشر، والثاني عشر الحادي ین الصف أما بالنسبة لطلبة �

 لبدء و نھایة الدوام و ذلك بعد  مرن  ذنإاألمر و الطلبة الحصول على 

  .الثانویةالمرحلة  رئیس مع االتفاق

Absence  
• Attendance: The student will be registered 

“present” if they are  on a school educational trip 
agreed by the administration 

• Absenteeism: a student will register “absent” if he 
/she is absent from his/her class. 

• Attendance is compulsory to all students enrolled 
in school during the official working hours and 
days, attendance will be the responsibility of 
parents and guardians, parents have to report a 
student's absence as soon as possible. 

• Absence Report:  parents/ guardian should 
inform in written of a student’s absence as soon 
as possible.  In case of non-reporting , it will be 
counted as  “unexcused absence” 

• Long absences: if a student is absent for  3 
continuous  days, and  the school can’t   verify the 
cause of absences, it will investigated  
 
 
 
 

  الغیاب

 رحلة مدرسیة في إذا كان " حاضراً "ـة /الطالب سجل ی :الحضور •
 من قبل اإلدارة اعلیھتعلیمیة موافق 

 الحصص ا حضور  عن" إذاتغیب  ًغائبا" الطالب/ـة  سجل ی :الغیاب •
 .  سیة لدرا

المدرسة خالل أیام في المسجلین  بة على جمیع الطل إجباريً لحضور ا •

وساعات الدوام الرسمي وسیكون الحضور مسؤولیة الوالدین وأولیاء 

األمور، وعلى الوالدین اإلبالغ عن غیاب الطالب في أسرع وقت 

 .ممكن

 

غیاب الطالب كتابیاً من جھة عن یجب أن یبلغ  :لغیابااإلبالغ عن  •
یسجل في حال عدم اإلبالغ سوف . وقت ممكن ولي األمر بأسرع 

 ) غیر مبررغیاب (
 

) أیام متصلة وتعذر على 3الطالب لمدة ( غاب  إذا  :الغیاب الطویل •
  .عن السبب المدرسة التحقق من سبب الغیاب سوف یتم التحري 

Uniform �  الزي المدرسي 
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At Al Dhafra we  believe that wearing the correct 
uniform not only gives our students a sense of 
belonging to a school  community but also 
encourages pride in their appearance 

• School uniform is available from Technical 
Scissors Shop- Al Ain  

• School uniform must abide by the guidelines 
given to all parents the start of the school year  

• Appearance for all students should be smart for 
all students and appropriate for a school 
environment. Guidelines are available on the 
school website 

• Students must wear PE uniform for PE 
lessons.They may choose to wear PE uniform on 
the day they have PE. Please note that 
appropriate footwear must be worn, NOT football 
boots.  

• Please note that hooded jackets are not allowed 
at any time. If students need a jacket for warmth 
they must wear Al Dhafra School Jacket.   

Students should maintain a good overall level of 
hygiene and cleanliness 

   إلى باالنتماء الطلبة الشعور منح ی الالمناسب  الزي ارتداء أن  الظفرة في نعتقد

 بمظھرھم فتخار االیشجعھم على  أیضا فقط ولكن المدرسي المجتمع

 العین  –الزي المدرسي في محل المقص الفني  توفری •
 كلالتي أعطیت ل مع اإلرشادات  رسيالمد الزيیتماشى  أن یجب •

 العام الدراسي بدایةفي   موراأل أولیاء
 تتوفر. المدرسة لبیئة ومناسبا الئقاً  الطلبة  جمیع مظھر یكون أن یجب •

  اإللكترونيالمدرسة   موقع على تعلیمات الزي المدرسي 
زي الریاضة فقط في حصص الریاضة .  ارتداء الطلبة  على یجب •

الزي الریاضي في الیوم الذي یكون فیھ حصة ریاضة  ارتداء یمكنھم 
و  ،األخذ بعین اإلعتبار ضرورة إرتداء الحذاء المناسب . مع  فقط 

 لیس أحذیة كرة القدم . 
 فيلمعطف ذو القلنسوة رتداء اعدم السماح للطلبة باأ مالحظة الرجاء  •

 لدفءا احتاج الطالب إلى ارتداء معطف للحصول على  إذا. وقت أي
 .الظفرة مدرسة سترة ارتداء علیھ  یجبف
  
  

 النظافة الشخصیة  من جید مستوى على الحفاظ الطالب على یجب

  

 

 
  

A few Common Sense  Rules 
Al Dhafra is a caring school where everyone has 
the right to be safe and respected  

• Bullying, verbal or physical , will not be 
tolerated under any circumstances  

• All electronic devices are prohibited in school 
unless they are part of Bring Your Own Device 
and iPad scheme.  Mobile Phones are not 
allowed at all. Any device found will be 
confiscated and will only be returned to parents 
with a signed undertaking that the device will 
not be brought in to school again. A second 
offence will result in a confiscation for three 
months.  

• Students caught smoking or using electronic 
cigarettes put themselves at risking of being 
permanently suspended.  

• If the tuition fees for a current academic year 
and registration fees for the following academic 
year are not paid by the end of April of the 
given year, the child’s seat will be cancelled for 
the following academic year without prior 

 من القواعد المنطقیة  بعضا ً �

حق كل شخص أن یشعر باألمان و  مدرسة الظفرة مدرسة  راعیة حیث  منتعد 
  حترام . اال

 ظیا ً أو جسدیا و تحت أي ظرف لن نتساھل  مع التنمر سواء كان لف •
 

تحظر جمیع األجھزة االلكترونیة داخل المبنى المدرسي إال إذا كانت  •
جزء من برنامج المدرسة المتبع ( أحضر جھازك الشخصي) أو 
جھاز اللوح الرقمي . یمنع منعاً  باتا ً استخدام الھواتف المحمولة 

سیتم مصادرة أي جھاز وجد مع الطالب و تسلیمھ داخل المدرسة. 
توقیع تعھد بعدم إحضار أي جھاز إلى المدرسة لولي األمر فقط بعد 

في حال إحضار الجھاز مرة أخرى إلى المدرسة   مرة أخرى . 
 فسیتم مصادرتھ و االحتفاظ بھ لمدة ثالثة أشھر 

السیجارة االلكترونیة  مستعمال ًفي حال ضبط الطالب  مدخنا ً أو •
 فسیتعرض لخطر الفصل النھائي . 

راسیة للسنة الدراسیة الحالیة ورسوم إذا لم یتم دفع الرسوم الد •
التسجیل للسنة الدراسیة التالیة بحلول نھایة أبریل من السنة المحددة، 

و سیتم إلغاء مقعد الطفل للسنة الدراسیة التالیة دون إشعار مسبق. 
إلى رقم الموعد المحدد  واحدة قبل  یة سیتم إرسال رسالة تذكیر

 المسجل في المدرسة  لولي األمر ھاتف المحمول ال
ان المدرسة ستتواصل مع ولي األمر على  مع األخذ بعین اإلعتبار •

تم تزویده للمدرسة الذي  رقم الھاتف المحمول المسجل لدى المدرسة 
تغییره و إبالغنا خطیا ً ند التسجیل ما لم یتم من قبل ولي األمر ع
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notice. One reminder message prior to the date 
will be send to the parent mobile number 
registered at the school   

• Please note that the mobile number given by 
the parent at registration is the official number 
we will use for communications unless a 
change is given to us in writing.  
 

The school wishes to actively encourage 
healthy life styles 
• Food brought to school, other than for personal 

use, is discouraged  

• If a student wishes to celebrate their birthday 
with their classmates, we only allow small 
cupcakes which must be given to the 
supervisors at the beginning of the day who will 
manage the sharing of the cakes. Please do not 
send any other food or drinks .  

 

  بذلك . 

 تشجع المدرسة أسلوب الحیاة الصحي 

 الشخصي عدا عن الطعام إلى المدرسة یمنع إحضار الطعام  •
 

لھ في حال رغب الطالب باالحتفال بعید میالده مع زمالئھ ، فیسمح  •

بإحضار الكعك الدائري الصغیر و إعطائھ للمشرف الطالبي في 

ك . القیام بتسلیم الكعي سیقوم بدوره في ذبدایة الیوم الدراسي و ال

 یرجى عد إرسال أي نوع أخر من الطعام أو العصائر.  

 
  

Parents and School Communication  
 
Al Dhafra Schools is a welcome and open school 
and we enjoy direct communication with parents  
 

• Whilst parents are welcome in the school, it is 
important for the smooth running of this large 
organization, that visits are planned in advance. 
The priority of all staff is to their students and 
therefore it is important to manage the times for 
meeting with parents.  

• It is unlikely that a teacher or a member of the 
administration  can meet with parents without 
an appointment  

• In order to allow us to set aside the appropriate 
amount of time for a meeting to discuss your 
child’s progress or other concerns, please 
contact the school on 03 7013998/9 for 
scheduling a meeting. If  the operator is not 
available please call either KG –Grade 3 03 
701958/9 reception or for Grades 4-12 
reception on 03 701900   

• Appointments with the SLT must be booked 
through the Principal’s secretaries 0n 03 
7013913/4 

• By booking an appointment you will 
substantially increase the chance of the 
member of staff having the relevant information 
for the meeting  

 التواصل بین أولیاء األمور  و المدرسة  �

ا لنشعر بالفخر و مرحبة و منفتحة و إنن إن مدارس الظفرة الخاصة مدارس 
  اإلعتزاز لوجود تواصل مباشر مع أولیاء األمور 

نرحب بوجود جمیع أولیاء األمور في المدرسة ، و علیھ فإنھ من  •
المھم و ذلك من أجل سالسة سیر مؤسسة كبیرة كالظفرة أن 

ن وسة و مخطط لھا بشكل مسبق . حیث إتكون الزیارات مدر
أولویة جمیع العاملین في المدرسة ھي الطلبة و بالتالي فمن المھم 

إدارة  أوقات اللقاء و االجتماع بین أولیاء األمور و العاملین في 
 المدرسة . 

من غیر المقبول أن یقوم معلم أو إداري بمقابلة ولي األمر دون  •
 موعد مسبق . 

و من أجل السماح لنا بتخصیص الوقت المناسب لالجتماع  •
فیرجى ،لمناقسة تقدم طفلك أو مناقشة أیة مخاوف أخرى 

لتحدید موعد االجتماع .   7013998/9 03اإلتصال على الرقم 
 ا03إذا كانت البدالة غیر متوفرة یرجى اإلتصال على رقم 

قسم االستقبال في مبنى ریاض األطفال و   701958/9
في قسم االستقبال  701900 03أو على الرقم  3-1لصفوف من ا

  12-4للصفوف 
یجب أن یتم ذلك فریق القیادة العلیا لمقابلة من أجل حجز موعد  •

 4/ 7013913  03  من خالل قسم السكرتاریا على الرقم 
 

سیساعد الموظف على توفیر المعلومات  مسبقا ًحجز موعد  إن •
 بموضوع االجتماع .  المتعلقة 

مقابلة ولي األمر في غضون  یومي  نتمكن من ھدفنا ھو أن  •
 عمل 

في حال التقدم بشكوى، یرجى التواصل مع موظفة التواصل مع  •
أو عن طریق  03  7676691 على الرقم المقام األول األھل في 

 البرید االلكتروني 
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• Our aim is to be able to meet parents within two 
working days  

• In case of any complaint, please  communicate 
with parent’s communication  officer, in the first 
instance on 03 7676691or via email on 
parents.communication.al@dhafraschools.com  
 

parents.communication.al@dhafraschools.com 

  
  

Assessments and Examinations  

The school takes the integrity of examinations and 
assessments very seriously  

• If a student is absent from any summative 
(written) assessment the parent/ guardian must 
submit a medical report or provide any other 
appropriate documentation to the 
administration, in order to be considered for a 
retest. Without agreed approval, a student may 
be denied a retest and absence recorded for 
that assessment.  

• Days will be assigned for students who have 
missed assessments and have provided 
appropriate documentation. These days will 
form part of the official assessment calendar 
and may include Saturdays. A maximum of two 
assessments will be taken by a student each 
day. Failure to attend these days will result in 
no mark being recorded. 

• Suspended students have the right to take 
tests and disciplinary Committee will decide 
when these will be taken  

• Any malpractice in any examination or test can 
result in a Zero mark being awarded for that 
paper. Appropriate sanctions will be at the 
discretion of the disciplinary committee up to 
and including not accepting a student for the 
following year  

 المتحانات التقییم و ا �

  تتعامل المدرسة  مع موضوع سالمة االمتحانات و التقییمات بجدیة 

متحانات التكوینیة ( الكتابیة ) یب الطالب عن أي من االفي حال تغّ  •
فیجب على األھل / ولي األمر  تقدیم  تقریر طبي أوتقدیم أیة وثائق 

مناسبة أخرى لإلدارة  ، لكي یتم النظر في إعادة االختبار  ، دون 
الحصول على موافقة متفق علیھا ،قد یحرم الطالب من اإلعادة و 

 عن االختبار . " غائب"سیسجل 

  

بتقدیم  ایمات و قاموسیتم تحدید أیام للطلبة الذین تغیبوا عن التقی •

 من جدول  ًھذه األیام جزءا ستكونو ق المطلوبة المناسبة . ئالوثا

مل أیام السبت . سیقوم الطالب بإجراء تشالذي قد ی التقییم الرسمي 

تقییمین اثنین كحد أقصى في الیوم الواحد . اإلخفاق في حضور ھذه 

 األیام سیؤدي إلى عدم تسجیل درجة للتقییم . 

فین عن الدراسة التقدم لالختبارات حیث ستقرر وللطلبة الموقیحق  •

 لجنة السلوك موعد ھذه االختبارات . 

یمكن أن یؤدي أي سوء سلوك خالل أي من االختبارات إلى منح  •

الطالب درجة صفر لھذا االختبار و تكون العقوبات المناسبة وفقاً  

المدرسة للسنة في  ھلتقدیر اللجنة التأدیبیة بما في ذلك عدم قبول

  الدراسیة القادمة . 

School Transportation  

It is important for all parents and students to do all 
they can to ensure the prompt and safe travel of 
students to and from school  

• Please ensure that you have carefully read and 
signed the OWAIS Passenger Transport 
agreement and commitment  

 المواصالت  �

ولیاء األمور و الطلبة القیام بكل ما في وسعھم لضمان التنقل من المھم لجمیع أ
قراءة و توقیع بة من و إلى المدرسة . یرجى التمعن عند لاآلمن و الفوري للط

  و االلتزام بما جاء فیھا .  "اتفاقیة " أویس لنقل الركاب

Consequences  

The school has transparency, justice and fairness 

 العقوبات  �

  األساسیة  إن الشفافیة و العدل و اإلنصاف من قیم المدرسة
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as core values  

• In case of severe breaching of school rules , the 
Disciplinary Committee will convene and 
consider every case on its merits  

• Parents will bear the costs of any deliberate 
damage of any property within school  

في حال حدوث انتھاك صارخ لقواعد المدرسة ، ستجتمع اللجنة  •

 التأدیبیة و تنظر في كل حالة على أساس الوقائع . 

یتحمل ولي األمر كافة الخسائر المتعلقة باألضرار المتعمدة ألي  •

  من ممتلكات المدرسة. 

 
Thank you for your continued cooperation and 
understanding as we all work towards Al Dhafra 
Private School is the best that it can be  
 

ننا لمستمر و تفھمكم و مساھمتكم حیث إشاكرین لكم تعاونكم ا
  نعمل من أجل األفضل للظفرة 

Please sign this document 
below  

  الرجاء توقیع الوثیقة في األسفل. 

 

I fully support this policy   أؤید و بشكل كامل ھذه السیاسة  

I am the parent of:  

……………………………………………………… 

Grade ……….. 

Please list all your children in our school  

…………………………………………………… 

Parent’s 
Name:……………………………………………… 

Phone number:……………………… 

Date:……………………… 

  ...............................أنا ولي أمر الطالب .....................................

  في الصف ...............................................................................

الرجاء كتابة أسماء أطفالك الموجودین في مدرستنا 
..............................................................................................................  

  اسم ولي األمر : .......................................................................

  ...............................رقم الھاتف:..............................................

 التاریخ :...............................................................................

 


