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 مقـدمــة

 

عظٌمة وفٌر خدمات تعلٌمٌة تالتً تعمل جاهدة على . حبا بكم فً مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبًمر
 .لمجموعة كبٌرة من الطبلب

فً . ونحن نهدؾ إلى بناء عبلقة مع الطفل ومع األسرة. نحن نإمن أن الوالدٌن هما المإثران الربٌسٌان فً حٌاة األطفال
لكم شعور بالثقة بنا وببٌبة المدرسة، فإنهم ٌتعودون على االنفصال عنكم وهم ٌعرفون بكل ثقة الوقت الذي ٌنمو لدى أطفا

ها /نحن نحترم حاجة كل شخص لتجرٌب عملٌة االنفصال بطرٌقته. أنكم ستعودون فً نهاٌة الٌوم الدراسً الصطحابهم
كما أننا . بنون معنا عبلقات ذات مؽزىعلى التعبٌر عن مشاعرهم وهم ٌ الطبلبالخاصة، ونحن هنا جاهزون لمساعدة 

وضمن النطاق طفال، فإنهم ٌمكن أن ٌشاركوا بشكل كامل، نإمن أنه عندما تتم تلبٌة االحتٌاجات االجتماعٌة والعاطفٌة لؤل
 سوؾ ٌؤلفون روتٌن بٌبة الفصول الدراسٌة وٌستفٌدون من اكتسابالطبلب و. فرص التعلم هنا فً هذه المدرسةالواسع ل

 .عندما ٌكون كل منهم جزءا من مجموعة أكبر ور بجمال الحالةالشع
 

 ونتمنى على الجمٌع أن ٌطلعوا على موقعنا على شبكة االنترنت فً . رسالتنا ونحن ندعو األسر للمشاركة فً جمٌع وجوه
www.inpsabudhabi.com روابط بٌن ٌوم الطفل فً  بؽرض الحصول على أحدث معلومات، فنحن نود أن ننشا

نؤمل أن تقوموا بزٌارة . واهتماماتكم معنا بؤفكاركم، وأسبلتكم كما أننا ندعوكم للمشاركة. المدرسة وحٌاته فً المنزل
إن ما نرمً إلٌه هو بناء اإلحساس باالنتماء للمجتمع والثقة بٌن . الفصول الدراسٌة وأن تشاركونا بجوانب حٌاتكم العابلٌة

 .رسةواآلباء والعاملٌن فً المدالطبلب 

بالطرق التً  فصٌلٌة التً تتعلق على وجه الخصوصالتوالؽرض من دلٌل األسرة هذا هو توفٌر مصدر منظم للمعلومات 
ٌرجى منكم أن تدعوا كبلً من مقدمً . ٌمكن لؤلسرة من خبللها أن تشارك مع المدرسة لضمان خبرة عالٌة الجودة للجمٌع

الستعراض هذا الدلٌل وؼٌره من ( ، األسرة الممتدة، المربٌات، وما إلى ذلكعلى سبٌل المثال) الرعاٌة األولٌة ألطفالكم
 .المواد

 .عبر هذه الرحلة النبٌلة ونحن نتطلع إلى التعاون معكم بصفتكم أهم شركاء لنا
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 نبذة موجزة عن المدرسة

 

نٌن اإلماراتٌٌن بهدؾ إنشاء على ٌد مجموعٍة من المواط 1975تؤسس أول فرع من مدرسة االتحاد الخاصة فً عام 

راشد بن سعٌد آل / ، تكرم الشٌخ المرحوم1976وفً عام . مدرسة من شـؤنها إتاحة فرص تعلٌمٌة ممتازة لصالح أبنابهم

مكتوم بمنح المدرسة قطعة األرض الحالٌة الكابنة فً الممزر؛ األمر الذي مهد الطرٌق إلنشاء مدرسة تضم فصوالً 

 .ض األطفال إلى الصؾ الثانً عشرتعلٌمٌة من مرحلة رٌا

 

ومن أجل مواكبة االحتٌاجات المتزاٌدة والمتنامٌة للتطور السرٌع باإلمارات العربٌة المتحدة، فقد تم نقل ملكٌة المدرسة 

، التً تعد بمثابة مجموعة تضم نخبة من رجال األعمال 1996لصالح الشركة العربٌة لتطوٌر التعلٌم وذلك فً عام 

ٌتمثل هدؾ الشركة العربٌة لتطوٌر التعلٌم فً . بمواصلة تطوٌر وتوسٌع نطاق االحتٌاجات والتسهٌبلت التعلٌمٌةالمعنٌٌن 

 .تقدٌم خدمات تعلٌمٌة من شؤنها تلبٌة االحتٌاجات األساسٌة للعالم المعاصر

 

وتبعه فرع  1996عام  وعلٌه، فقد تم إفتتاح فرع الجمٌرا فً. إلنشاء فروع إضافٌةظهرت الحاجة وبمرور السنٌن، 

 2006وفرع مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً أبوظبً فً  2004مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة بـــ العٌن فً عام 

إّن الهدؾ من وراء إنشاء . 2018وأخًٌرا تم إنشاء فرع مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة الكابن فً شخبوط فً عام 

لٌم الدراسً بل ٌمتد لٌكون بمثابة السبل التً تهدؾ إلى صقل شخصٌات الطبلب المدارس ال ٌنحصر فقط فً  التع

 .والوعً االجتماعً لدٌهم

 

وبفضل تلك الفلسفة التعلٌمٌة، َتحتم علٌنا وضع منهاج دراسً من شؤنه تعلٌم القٌم المتعلقة بثقافتنا العربٌة واإلسبلمٌة مع 
 .ن مختلؾ دول العالماحتفاظنا وتمسكنا بالرإى التعلٌمٌة الحدٌثة م

 

 معلومات عامة

 مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً

 
. متر مربع 11,450 مساحة تؽطً. 2006لقد تم افتتاح مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً فً العام 

 .لخدمة االحتٌاجات التعلٌمٌة للمجتمع فً ابوظبًعلى أنها مإسسة  وٌنظر إلى المدرسة
 

 :مدرستنا حالٌا من أربعة أقسامتتكون 
 األطفال رٌاضقسم  .1
 المدرسة االبتدابٌة. 2
 (12-6)قسم البنٌن  -المدرسة المتوسطة والثانوٌة . 3
 (12-6)قسم البنات  -المدرسة المتوسطة والثانوٌة . 4

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

8 

 

 البٌانات التوجٌهٌة
 

 الرؤٌة

 عالمً فً تفكٌره... لجٌل حافظ لتراثه 

 

 الرسالة

نحن فً مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة نسعى إلى تطوٌر المهارات الفكرٌة والشخصٌة لدى طبلبنا وتوفٌر البرامج التً 

 .تمكنهم من أن ٌكونوا مواطنٌن فاعلٌن فً المجتمع المحلً والعالمً

 

 ورسالتنا رؤٌتنا تدعم التً االستراتٌجٌات
 

 مواطن فاعل فً مجتمعه وفً المجتمع العالمً
سعى إلى تحدي قدرات طبلبنا لكً ٌصبحوا مواطنٌن فاعلٌن ومسإولٌن تقودهم إحاطتهم بالقضاٌا الراهنة واهتمامهم سن

 .برفاه اآلخرٌن فً مجتمعهم والمجتمع العالمً

 تطوٌر المهارات الفكرٌة
قدراتهم، فضبلً عن  سنعمل على تطّوٌر المهارات األكادٌمٌة والفكرٌة لدي طبلبنا من خبلل اتباع منهج دراسً ٌتحدى

 .تطبٌق استراتٌجٌات تعلٌمٌة تنمً مهاراتهم الفكرٌة والتعلّمٌة
 

 تطوٌر المهارات الشخصٌة
سنهتم بتعزٌز التطّور االجتماعً، والعاطفً، والجسدي لدي طبلبنا من خبلل منهجنا الدراسً وأنشطتنا الخارجة عن 

 .المنهج

 المشاركة المجتمعٌة
الجهات الفاعلة فً المجتمعٌن المحلً والعالمً بؽٌة تقدٌم فرص وفٌرة لطبلبنا تسمح لهم بتطوٌر مع سنقٌم شراكات متٌنة 

 .مهاراتهم الفكرٌة والشخصٌة
 

 تحتٌة داعمة ٌةبن
سنتؤكد من أّن البنى التحتٌة آمنة ومجهزة بتكنولوجٌة هادفة تدعم تجربة طبلبنا التعلّمٌة، وتسّهل تطوٌر قدرات الكادر 

 .تعّزز النشاط االجتماعًالمدرسً، و

 التربوٌة األهداف

 :لتمكٌن الطالب من أن ٌصبح

  ًماهراً ومبدعاً ومرناً وقادراً على التعلم مدى الحٌاة وعامبلً فعاال 

 عضواً مندمجاً ومنتجاً فً المجتمع وٌتسم بالتسامح 

  ًمشاركاً فعاالً فً أنشطة العالم المتعدد الثقافات والمتطور تكنولوجٌا 
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 ـاقٌمنـ

 

 االنتماء والوالء    المرونة     االهتمام      التسامح      األمانة      التعاطف      االحترام

 

تحظى الكرامة األصٌلة لكل فرد بتقدٌٍر . ٌتؤلؾ مجتمع مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة من أفراد ذوي خلفٌات متنوعة

ُندرك . لوطنٌة الخاصة وذلك على المستوٌٌن؛ الفردي والجماعًواحتراٍم من األفراد المنتمٌن لمجتمع مدرسة االتحاد ا

ٌتوجب علٌنا أن ندرك ونفخر بما لدٌنا من . بؤّن كل منا ٌتحمل المسإولٌة عن توفٌر بٌبة آمنة تمدنا جمًٌعا بالرعاٌة والدعم

 .هاندٌات التً ٌواجهونقاط قوة كما ٌتوجب علٌنا فً الوقت نفسه أن نقدم الدعم لآلخرٌن من أجل التؽلب على التح

 

  الكفاءة

لتنمٌته  وصفات الكفاءات تحدد نوع المتعلم الذي تتمنى مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً وتسعى إن ممٌزات
بما فً ذلك الطبلب، المعلمٌن  بوظبً،أوإن جمٌع أفراد مجتمع مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً  .من خبلل برامجها

 .لموظفٌن وأولٌاء األمور ٌسعون جاهدٌن لتطوٌر هذه الخصابص الممٌزةواإلدارٌٌن وا

 

 الوصف مصطلحات

 

 منالتعلم التعاونً عبارة عن طرٌقة للتعلم حٌث ٌطلب . ٌعنً العمل معا على مشكلة أو مهمة: التعاون التعاون

 .الطلبة العمل معا فً أزواج أو مجموعات أو فرق عمل لتحقٌق أهداؾ مشتركة

ٌتضمن امتبلك مهارات التواصل . إلى آخر( أو شخص)عبارة عن نقل المعلومات من مكان : التواصل اصلالتو

الفعالة القدرة على نقل المعلومات بدقة وبوضوح وكما هً مقصودة للتناسب مع الجمهور والمهمة 

  .والؽرض

مهاراته بصور خٌالٌة وبطرٌقة منتجة قدرة الطالب على استخدام معرفته و: ٌشٌر اإلبداع فً التعلٌم إلى اإلبداع

قد ٌكون شٌبا أو قطعة ( أو إبداعه)ما الذي ٌتم إنتاجه ( مثبل عند اختراع أو أداء أو تخٌل شًء جدٌد)

أو المواد أو جمعها أو طرٌقة  جدٌدة أو حبل ٌتمٌز باألصالة للمشكلة أو طرٌقة مبتكرة الستخدام الفكر

  .شٌقة لتطوٌر نقطة بداٌة معٌنة

. هو عبارة عن القدرة على استخدام قوة العقل للوصول إلى حل أو إستراتٌجٌة أو مقترح: التفكٌر النقدي التفكٌر النقدي

وٌصؾ التفكٌر النقدي عملٌات تنظٌم التفكٌر العلٌا فً التحلٌل والتطبٌق والتقٌٌم وٌرتبط التفكٌر النقدي 

  .عن كثب بالمنطق واالستدالل واالستنتاج

/ لثقافًالوعً ا

 المواطنة

ٌتعلق الوعً الثقافً بامتبلك المعرفة والفهم لتارٌخ الشخص وتقالٌده ومعتقداته، وتلك المرتبطة بالبلدان 

ٌقع الوعً الثقافً داخل . األخرى وتحري الحساسٌة عند التعامل مع اآلخرٌن فٌما ٌتعلق بهذه األمور

تتضمن المواطنة الوعً بواجبات الفرد . إلخ.. ٌؾالبلدان، مثل الوعً الجٌلً وعادات الحضر مقابل الر

  .ومسإولٌاته كمواطن والمشاركة النشطة فً المجتمعات

االستخدام الواثق والناقد واإلبداعً لتكنولوجٌا : ٌمكن إعطاء تعرٌؾ شامل للكفاءات الرقمٌة على أنها الكفاءات الرقمٌة

والقدرة على العمل والتعلم والترفٌه والدمج أو المعلومات واالتصاالت لتحقٌق أهداؾ مرتبطة بالعمل 

  .مشاركة المجتمع

تؤسٌس عمل ٌتضمن تطوٌر فكر أو ابتكارات جدٌدة فً سبٌل : عادة إلى" رٌادة األعمال"ٌشٌر مصطلح  رٌادة األعمال

وفً بٌبة المدرسة ٌعنً هذا أن المتعلمٌن ٌنخرطون بصورة نشطة فً أنشطة أو مساع . تحقٌق ربح
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ًٌّا على المدرسة أو المجتمع المحلًمبتك   .رة تعود باألثر اإلٌجابً وؼالًبا ما ٌكون مال

ٌتعلق الوعً العالمً والبٌبً بتقدٌر الخلفٌة االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة لؤلمم األخرى  الوعً العالمً والبٌبً

 .ع المحلً والوطنً والعالمًومعرفة كٌفٌة التصرؾ بحس من المسإولٌة واألخبلق فً المجتم

هً القدرة على التؤثٌر فً األشخاص بطرابق السمات الشخصٌة والسلوكٌات لتحقٌق : القٌادة والمسإولٌة القٌادة والمسإولٌة

  .هدؾ مشترك

تى ٌملك المتعلم المستقل المهارات والخصابص البلزمة إلنجاز مهمة أو نشاط ما بما فً ذلك معرفة م التعلم المستقل

  .وأٌن تحصل على المساعدة دون االعتماد على اآلخرٌن

ٌتضمن امتبلك أو استخدام المبادرة القدرة على تقٌٌم األشٌاء بصورة مستقلة، والرؼبة والقدرة على تولً  التوجٌه الذاتً/ المبادرة

 .المسإولٌة واتخاذ القرارات وحل المشكبلت دون إرشاد أو تعلٌمات رسمٌة

ا ٌمتلك الرؼبة والعزم على العمل تجاه األهداؾ والؽاٌات امتبلك حس مبا ًٌّ درة دابم ٌعنً فرًدا متحفًزا ذات

 (.من المعلمٌن على سبٌل المثال)دون الحاجة إلى دفع أو تحفٌز من اآلخرٌن 

 كفاءات حل المشكبلت تتضمن اكتشاؾ وتحلٌل مشكبلت أو مسابل بسٌطة أو معقدة أو مشكبلت معرفة حل المشكبلت

 . أو سٌبة التعرٌؾ بحٌث ٌتم التعرؾ على العقبات، والتؽلب علٌها وإٌجاد أفضل حل للمسؤلة

 الثقة بالنفس

 

الثقة بالنفس بالنسبة للمتعلم هً امتبلك الثقة فً مهاراته والقدرة على أداء مهمة ما بفعالٌة أو إنجاز كامل 

 . لنشاط أو مشروع ما

 

 

 المنهاج 

  سًعرض حول المنهاج الدرا

تهدؾ مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً إلى تعزٌز مستوى عال من التعلٌم الشامل الثنابً اللؽة اعتباراً من 

. حتى منهاج الصؾ الثانً عشر الذي ٌلبً وٌدمج المعاٌٌر الوطنٌة والدولٌة على حد سواءو رٌاض األطفالمنهاج 

 .ً اللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة كوسٌلتٌن ربٌسٌتٌن للتواصل والتدرٌستستخدم مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً بوظب

المنهاج الدراسً لمدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً ٌزود الطبلب بالمهارات البلزمة الكتساب المعرفة بشكل 

 .متوازن منسجم مع ثقافة وتراث ودٌن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

اسً لمدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً على المعاٌٌر األمٌركٌة األساسٌة الموحدة المعتمدة وٌستند المنهاج الدر

كما . للعلوم( (NGSSلمواد اللؽة اإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات والفنون والرٌاضة ومعاٌٌر ( معاٌٌر والٌة كالٌفورنٌا) حدٌثاً 

اإلمارات العربٌة المتحدة للؽة العربٌة والتربٌة اإلسبلمٌة  فً دولة والتعلٌم أن المدرسة تدرس منهاج وزارة التربٌة

تعتبر هذه المناهج ؼنٌة من حٌث المصادر واالستراتٌجٌات . والدراسات االجتماعٌة والتربٌة األخبلقٌة باللؽة العربٌة

قٌم والكفاءات فً كما ٌتم دمج العدٌد من .  المتنوعة لتعزٌز احتٌاجات ومهارات الطبلب عبر جمٌع الصفوؾ الدراسٌة

 .المعاٌٌر كلالمنهج الدراسً للمساعدة فً رفع مستوى المخرجات التعلٌمٌة بشكل عام وتحقٌق 

تم دمج المنهج التعلٌمً الخاص بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً مرحلة رٌاض األطفال والمرحلة األساسٌة فً 

، ”Tiggly" ،“STEAM Park" ،“Osmo” ،“Learn to Learn” ،“Story Starter"ة باستخدام المواد التعلٌمٌ

“We do” ،“Simple and Power machines”و ،”Sphero”.  وفً المرحلة التعلٌمٌة المتوسطة تم دمج النظام

كما . فً الفصول التعلٌمٌة( لعلوم والتقنٌة والهندسة والرٌاضٌات والعلوم اإلنسانٌةا) STEM/STEAMالتعلٌمً ستٌم 

القابم على المشارٌع حتى ٌتمكن الطبلب من بناء وبرمجة ( الروبوتٌكس" )علم تصمٌم اإلنسان اآللً"ج أننا نطبق منه
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وبفضل تلك البرامج، ٌتمكن الطبلب من تطوٌر (. LEGO)وتصمٌم أجهزة الروبوت الخاصة بهم باستخدام اللٌجو 

المعلومات وتعزٌز  ثقافةالطبلب فً اإللمام ب المهارات المبلبمة للقرن الحادي والعشرٌن، كما أّن تلك البرامج تساعد

الحوسبة السحابٌة واستراتٌجٌات البحث والبصمات الرقمٌة والسبلمة مبادرات كفاءات المواطنة الرقمٌة واإلطبلع على 

 .الخاصة اإللكترونٌةوبناء مواقعهم  الخاصة باإلنترنت والتنمر اإللكترونً

 بناء فً تستخدم قوٌة برمجة لؽة وهً - التاسع الصؾ فً ٌتم تعلٌمه ممٌزاً  تطبًٌقا Swift Playgrounds ٌعد

 الٌوم شعبٌة األكثر التطبٌقات

 مًعا والعمل المشكبلت حل كٌفٌة البرمجة تساعد طبلبنا على تعلم. جوهرٌة مهارة البرمجة أن نإمن الثانوٌة، المرحلة فً

 الفرصة له تتاح أن ٌحق الجمٌع أنواقع، كما نرى  إلى كارهمأف تحول التً التطبٌقات بناء فً ساعدهمتو. إبداعٌة بطرق

والـ  البرمجة وٌعلّم وٌكتب ٌتعلم أن شخص ألي ٌتٌح الذي "XCode" برنامج نقدم لذا. العالم ٌؽٌر أن ٌمكن شًء لخلق

“Arduino ”الحلقات التحكم، المصفوفات، المتؽٌرات، عن للتعلم عظٌماً  اً مصدر ٌعد الذي. 

Adobe After Effects فً بتدرٌسه نقوموتركٌبٌة  متحركة ورسوم رقمٌة بصرٌة مإثرات عبارة عن تطبٌق 

 .التلفزٌونً واإلنتاج األفبلم لصناعة اإلنتاج بعد ما عملٌة فً وٌستخدم الثانوٌة المدرسة

 والمواد االختٌارٌة بالمدرسة الثانوٌة الساعات المعتمدة

ٌُعنى بتؤهٌل الطبلب  ٌشتمل المنهج المقرر فً مدرسة االتحاد دخول لالوطنٌة الخاصة على برنامج دراسً أساسً  
فرع أبوظبً مجموعة متنوعة من المواد االختٌارٌة المصممة خصٌصا  -ُتوفر مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة . الجامعة

الصفوؾ الدراسٌة المحددة  وعند انتقال الطبلب إلى. لكً تتٌح للطبلب المرونة فً تعزٌز ما لدٌهم من قدرات واهتمامات
فرع أبوظبً المقررات الدراسٌة التً تساعد الطبلب فً تنظٌم  -، توفر مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة 12-9من 

الخٌارات الجامعٌة الخاصة بهم األمرالذي ٌدعمهم فً المقررات الدراسٌة الجامعٌة إضافة إلى الخٌارات العمل 
ساعة  26فرع أبوظبً استٌفاء واجتٌاز عدد  -ب من مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة ٌُشترط لتخرج الطبل. المستقبلٌة

لمزٌد من التفاصٌل،  .ساعة معتمدة كحد أدنى فً كل عام( 6.5)كما ٌشترط حصول الطالب على معدل . معتمدة مقررة
 .ٌرجى اإلطبلع على كتٌب البرامج الدراسٌة المقررة بالمدرسة الثانوٌة

 
 

 قبولمتطلبات ال

ابوظبً بمتطلبات القبول الواردة ادناه وتؤخذها بنظر االعتبار عن قبول وتسجٌل  -مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة تلتزم 
 وتوزٌع الطلبة فً المدرسة
 الشفافٌة والعدالة والمساواة

 : ة المتقدمٌن للقبول حٌثأبوظبً نهج الشفافٌة والعدالة والمساواة بٌن جمٌع الطلب-الخاصة تتبع مدرسة االتحاد الوطنٌة

  والشفافٌة والمساواة لتحقٌق العدل واألجناس األعراق مختلؾ من الطلبة فً مدرستنا جمٌعٌقبل. 

 على أوضاعها للوقوؾ التسجٌل قبل المدرسة بزٌارة وأبنابهم األمور ألولٌاء ٌسمح. 

 ما األمر بذلك، ولً رؼبة حال فً الٌة،الت المرحلة الدراسٌة الطلبة المقٌدٌن فً المدرسة إلى تسجٌل إعادة ٌتم 

  .الطالب تسجٌل إعادة قبول تبرر عدم سلوكٌة مشكلة هناك ٌكن لم

 (البسٌطة والمتوسطة الحاالت)الخاصة  التعلٌمٌة االحتٌاجات ذوي من الطلبة قبول ٌتم  

 والصرع،  لقٌة،الخ القلب أمراض الربو، السكري، :مثل)المزمنة  الصحٌة الحاالت ذوي الطلبة ٌتم قبول

 (والسمنة

 

 المستوى تحدٌد واختبارات المقابالت

 دون اإللزامً التعلٌم قبل ما وهً مرحلة (ثانٌة وروضة أولى روضة) األطفال رٌاض مرحلة فً الطلبة ٌقبل 

وتجرى المقاببلت من أجل التعرؾ على الطلبة ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة  ,.االختبارات أشكال من شكل أي

 .وتقدٌم الدعم المناسب لهمالخاصة 
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 واختبارات بعد أن ٌتم اجراء مقابلة شخصٌة لهم،( 12-1الصفوؾ )اإللزامً  التعلٌم مرحلة فً ٌقبل الطالبة 

المستوى فً مادتً اللؽة االنكلٌزٌة والرٌاضٌات بناء على معاٌٌر المنهاج االمرٌكً وكذلك فً مادة اللؽة  تحدٌد

 بؽرض تقدٌم وذلك أدابه مستوى تحدٌد المدرسة من  ة التربٌة والتعلٌم، لتتمكنالعربٌة بناء على معاٌٌر وزار

  .المبلبم ولٌس بهدؾ قبول او رفض الطالب التعلٌمً الدعم

 و ،)المتوسطة إلى الحاالت البسٌطة( الخاصة  التعلٌمٌة االحتٌاجات ذوي من مقابلة شخصٌة للطلبة تجرى 

على حالة الطالبة  بؽرض التَعرؾ وذلك أداء الطالبة مستوى تحدٌد من لتمكننا تحدٌد المستوى اختبارات بعض

 .والنفسً المبلبمٌن لهم التعلٌمً الدعم ومساعدتنا فً تقدٌم

 القبول وأولوٌات الطالبٌة السعة

 
 :تضع مدرستنا ضوابطاً تتعلق بالكثافة الطالبٌة للمراحل الدراسٌة المختلفة حٌث

 1.5الواحد وبمساحة ال تقل عن  الصؾ الدراسً فً طالًبا 25رٌاض االطفال فً قسم  الطلبة ال ٌتجاوز عدد 

 متر مربع لكل طالب

 عشر وبمساحة ال تقل عن  الثانً إلى األول صؾ دراسً للصفوؾ من كل فً طالًبا 30 الطلبة عدد ال ٌتجاوز

 متر مربع لكل طالب 1.5

 بالمدرسة األماكن المتاحة عدد طلبال تجاوز حال فً أدناه للحاالت القبول فً األولوٌة تعطى: 

  السابقة المدة أو السابقة الدراسٌة السنة فً بها التحقوا الذٌن الطلبة .1

 .المدرسة فً ٌدرسون أشقاء لدٌهم الذٌن الطلبة .2

 .المدرسة فً الموظفٌن أبناء .3

 

 إشعار القبول

 .المقبولٌنالطبلب ا من قبل عاببلت ُحددت مدة أسبوع واحد إلشعار المدرسة على نحو رسمً برؼبات التسجٌل لدٌه

 

 الطالب ذوو االحتٌاجات الخاصة/ قسم التعلٌم الشامل

كما نسعى إلى تلبٌة االحتٌاجات الدراسٌة والوجدانٌة لدى . تلتزم مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة بتوفٌر التعلٌم الشامل

الطبلب المتفوقٌن والموهوبٌن وكذلك الطبلب ذوي  الطبلب المقبولٌن لدى مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة بما فً ذلك

 .االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة

 

تإمن مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة بؤّن أطفالنا الطبلب بما فً ذلك الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة 

م بتلبٌة االحتٌاجات التعلٌمٌة كما نلتز. ٌتمتعون بالحق المشترك فً الحصول على مقرر دراسً متوازن وواسع النطاق

لدى الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة التً تتراوح من معتدلة إلى متوسطة وذلك فً بٌبة ٌتوفر فٌها أدنى حد 

 (.من اللوابح التنظٌمٌة 53، المادة 48طبًقا لسٌاسة المدرسة الخاصة )ممكن من القٌود 

 

 انذعـى

عن الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة؛ حٌث ٌتوجب على كل فرد من العاملٌن تتحمل المدرسة كامل المسإولٌة 

ٌتمثل جوهر الدعم الفعال للطبلب ذوي . بالمدرسة المساهمة فً تعلٌم الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة

تؤلؾ فرٌق العمل من جمٌع األفراد وٌ. االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة فً العمل الجماعً والتعاون بٌن أفراد فرٌق العمل

المستشار األكادٌمً ومدٌر القسم ومسإولً التنسٌق والمعلمون والمستشارون : المعنٌٌن بتعلٌم ورعاٌة الطبلب

االجتماعٌون ومعلم الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة ومنسق الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة 

 .والممرض
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معلمٌن المسإولٌة عن الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة كما ٌعتبر التنوع بمثابة األساس الذي من ٌتحمل كافة ال

شؤنه تٌسٌر المقرر الدراسً على الطبلب؛ حٌث ٌحتاج بعض الطبلب  إلى تلقً دعم إضافً داخل الفصل الدراسً 

األفراد وذلك بناء على االحتٌاجات الخاصة  وخارجه؛ سواء على المستوى الفردي أو على مستوى مجموعة صؽٌرة من

 .لدٌهم

 

 

 

 

 

 

 اإلجشاءاد

ٌُعنى  ُتـقــر مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة بؤهمٌة التحدٌد والتدخل المبكر؛ حٌث تلتزم المدرسة  بتطبٌق نهج متدرج 

/ التمٌٌز والدعم: مراحل وهً 3 ٌتم تنفٌذ هذا النهج عبر. بتحدٌد وتقٌٌم ودعم الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة

 التدخل التعلٌمً ودعم الطبلب ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة

  

 دعى انطالة روي االحتٍبجبد انتعهًٍٍخ انخبصخ

ٌُنصح أولٌاء األمور بالسعً إلى  ٌُحرز الطالب أي تقدم مناسب رؼم الدعم المبذول من جانب المدرسة، عندبٍذ،  إذا لم 

 . امل للطالب لدى جهات دعم خارجٌةإجراء تقٌٌم ش

 

  دعم النتابج التشخٌصٌة للطالب عن طرٌق خطة التعلٌم الفردي سٌتم(IEP ) والتً ٌتم إعدادها وكتابتها من قبل

منسقة االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة بالتشاور مع أولٌاء األمور ومعلم الطلبة ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة 

 .اعً ومعلمً الطبلب، وفً بعض االحٌان، الطالب أٌضاواالخصابً االجتم

 ستوفر المدرسة دعم للطالب وذلك بمساعدة معلمة ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة . 

 لجنة دعم الطبلب مسإولٌة متابعة تقدم الطبلب فً كل فصل ٌتولى أعضاء. 

 

 IEPخطخ انتعهٍى انفشدي 

توفر معهم الوثابق الرسمٌة التً ُتثبت التشخٌص من قبل أخصابً التقٌٌم تم تطوٌر خطة تعلٌم فردٌة للطبلب الذٌن ٌ

سٌتم إرسال خطة التعلٌم الفردي إلى .  النفسً التربوي أو ؼٌره من األخصابٌٌن أو متخصصً المعالجة الطبٌعٌة

ى المشاركة فً فً بعض األحٌان ٌتم تشجٌع الطبلب عل. المعلمٌن وأولٌاء األمور وؼٌره من المتخصصٌٌن المهنٌٌن

ا كحد أدنى. خطة التعلٌم الفردي ًٌ  .حٌث ٌتم مراجعة خطة التعلٌم الفردٌة مرتٌن سنو

 

 انذوس انًنىط ثأونٍبء األيىس

ٌُــعد أولٌاء األمور من الشركاء األساسٌٌن فً عملٌة تعلٌم أبنابهم؛ حٌث ٌتم تشجٌع أولٌاء األمور على القٌام بمسإولٌاتهم 

تسعى المدرسة جاهدًة إلى العمل مع أولٌاء األمور كما أنها ُتـــقدر اإلسهام المقدم من . احتٌاجات أبنابهماألبوٌة المتعلقة ب

. ٌتوجب على أولٌاء األمور إببلغ المدرسة فً حال تشخٌص أبنابهم بؤنهم من ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة. جانبهم

ٌتوقع من أولٌاء األمور . ر الخاصة بالتعلٌم الخاص بؤهمٌة بالؽةتحظى مشاركة أولٌاء األمور فً عملٌة اتخاذ القرا

االلتزام بــحضور كافة اجتماعات خطة التعلٌم الفردي وان ٌكون لهم دور فعال كؤحد أعضاء فرٌق عمل خطة التعلٌم 

ة بالطبلب إضافة إلى ٌُناط بفرٌق خطة التعلٌم الفردي اتخاذ القرارات التعلٌمٌة الخاص. الفردي التً تحدد مسار الطالب

 .معالجة المشكبلت المتمثلة فً التؤهٌل والتقٌٌم وتطوٌر البرامج
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ٌتوجب على أولٌاء األمور حضور كافة اجتماعات خطة التعلٌم الفردي بشؤن تقرٌر التقدم المحرز باإلضافة إلى أي 

أو االحتٌاجات االجتماعٌة العاطفٌة / ٌة واجتماع مقرر أو طارئ من أجل مناقشة االحتٌاجات الطبٌة واألكادٌمٌة والسلوك

 . لدى الطالب

 
 

  الدراسـٌـة الرســوم
كما وتطبق الرسوم الدراسٌة  دابرة التعلٌم والمعرفةتستند المدرسة فً تطبٌق سٌاساتها المالٌة الى قوانٌن وسٌاسات 

اء االمور إال بعد الحصول على موافقة وال ٌتم تحصٌل أي مبالػ مالٌة إضافٌة من أولٌ الدابرةالمصادق علٌها من قبل 

 .وتطبق الزٌادات فً الرسوم الدراسٌة من بداٌة العام الدراسً التالً. وإخطار أولٌاء االمور بذلك الدابرة

 

 : التسجٌل وإعادة التسجٌل

 تم وٌ( رسوم تسجٌل)من قٌمة الرسوم المدرسٌة السنوٌة %( 5)ٌتم دفع ما نسبته : تسجٌل الطالبة المستجدٌن

 .استقطاعها من قٌمة الرسوم الدراسٌة

 لن ٌتم تثبٌت حجز مقعد الطالب دون دفع رسوم التسجٌل والقبول . 

 رسوم )من قٌمة الرسوم المدرسٌة السنوٌة %( 5)ٌتم دفع ما نسبته : إعادة تسجٌل الطالب المقٌدٌن فً المدرسة

 .وٌتم استقطاعها من قٌمة الرسوم الدراسٌة( إعادة التسجٌل

  ٌتم حجز مقعد للطالب دون دفع رسوم إعادة التسجٌل وتسدٌد الرسوم المستحقة للسنة األكادٌمٌة الحالٌةلن  . 

  استرداد الرسوم على كل من الطلبة الحالٌٌن والطلبة الجدد سٌاسةتنطبق . 

 ال تقوم المدرسة باستٌفاء أي رسوم اخرى كرسوم التسجٌل االول 

 ن أولٌاء االمور حتى وإن كانت مسترجعة لولً االمرأو دفعات مقدمة كضمانات إضافٌة م. 

 

 :األقساط المدرسٌة وسٌاسة الدفع

 :على النحو التالً( نقداً أو بشٌك مصرفً أو بطاقة االبتمان)ٌتم دفع الرسوم الدراسٌة على ثبلث دفعات 

 

  لى قٌمة المواصبلت من الرسوم الدراسٌة باإلضافة إ% 33من كل عام، وقٌمتها  1/9الدفعة األولى بتارٌخ

 . مخصوماً منها رسوم التسجٌل والقبول أو رسوم إعادة التسجٌل المدفوعة

  من الرسوم الدراسٌة% 33من كل عام وقٌمتها  12/ 1الدفعة الثانٌة بتارٌخ. 

  من الرسوم الدراسٌة% 34من كل عام وقٌمتها  1/3الدفعة الثالثة بتارٌخ. 

 ٌتم تسلٌمهما مع  1/3و 1/12عن طرٌق تحرٌر شٌكٌن مستحقا الدفع بتارٌخ  ٌتم تسدٌد الدفعة الثانٌة والثالثة

 . من كل عام 1/9الدفعة االولى بتارٌخ 

  فً الحاالت التً تقوم بها جهة العمل أو جهات أخرى بدفع الرسوم الدراسٌة عن ولً األمر إلى المدرسة

 .المرفق" ٌق جهة العملاعتماد دفع الرسوم الدراسٌة عن طر"مباشرة، ٌرجى تعببة نموذج 

  درهم عن كل شٌك مرتجع 100سوؾ ٌتم احتساب مبلػ. 

 

 :عدم دفع الرسوم المدرسٌة أو التأخر فً دفعها

فً حال تؤخر ولً األمر بدفع الرسوم المدرسٌة بحسب سٌاسة الدفع أعبله ٌحق للمدرسة أخذ االجراءات التالٌة بعد إنذار 

 . مدته أسبوع فً كل مرة ولً األمر ثبلث مرات إنذاراً خطٌاً 

 حجب نتٌجة الطالب . 
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 إٌقاؾ الطالب عن الدراسة مإقتاً لمدة تصل إلى ثبلثة أٌام تجدد حسب الحاجة. 

 تؽٌٌر سٌاسة دفع الرسوم للعام القادم . 

 عدم تسجٌل أو قبول الطالب للعام القادم. 

 عدم اصدار شهادة انتقال الطالب فً حال االنتقال إلى مدارس أخرى. 
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 سٌاسة االنسحاب

 

 االنسحاب قبل بدء العام الدراسً

تنطبق شروط استرداد الرسوم على كل من الطلبة المقٌدٌن فً المدرسة والطلبة الجدد، وال ٌتم إعادة مبلػ رسوم إعادة 

  .التسجٌل إلى ولً األمر فً حال لم ٌعلم ولً األمر المدرسة بانسحاب أبناءه خطٌاً قبل بدء العام الدراسً

من قٌمة الرسوم الدراسٌة لولً االمر إذا لم ٌتم توفٌر مقعد شاؼر للطالب % 5ٌتم إعادة رسوم حجز المقعد والبالؽة       

 .عند بداٌة العام الدراسً

 

 االنسحاب عند بداٌة العام الدراسً

 ٌُعلم إذا التحق الطالب بالمدرسة ألي مدة من األسبوع األول فً الفصل الدراسً، أو لم ٌلتحق ب المدرسة ولم 

ًّ األمر المدرسة بذلك كتابٌاَ قبل بدء الدراسة الفعلٌة بوقت كاؾ  عندها  ،(٧حتى األسبوع األول من شهر )ول

 . ٌحق للمدرسة االحتفاظ برسوم التسجٌل أو إعادة التسجٌل

  االبقاء على قٌمة إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة أسبوع إلى ثبلثة أسابٌع فً الفصل الدراسً، ٌحق للمدرسة

 . شهر كامل من الرسوم الدراسٌة

  إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة تزٌد عن ثبلثة أسابٌع إلى ستة أسابٌع كحد أقصى فً الفصل الدراسً ٌحق

 . للمدرسة االحتفاظ بقٌمة شهرٌن كاملٌن من الرسوم الدراسٌة

 ل الدراسً، ٌحق للمدرسة االحتفاظ بقٌمة الرسوم إذا التحق الطالب بالمدرسة مدة تزٌد عن ستة أسابٌع فً الفص

 . الدراسٌة كاملة للفصل الدراسً

 رسوم الكتب ٌنطبق علٌها ما ٌنطبق على الرسوم الدراسٌة وتعاد قٌمتها الى ولً االمر مالم تكن مستعملة . 

  رسة رسوم للقٌام بخدمات النقل المدرسً وتستوفً المد" شركة مواصبلت االمارات"تعاقدت المدرسة مع

دابرة التعلٌم المواصبلت من أولٌاء االمور الراؼبٌن باستخدام خدمات النقل وفق القٌمة المعتمدة من قبل 

 .وٌنطبق علٌها ما ٌنطبق على الرسوم الدراسٌة فً حال االنسحاب من الخدمةوالمعرفة 

 المدرسة أي رسوم تتعلق وال تستوفً . لتوفٌر الزي المدرسً" شركة مصنع االمارات"المدرسة مع  تعاقدت

 .  بالزي المدرسً من أولٌاء االمور

 مالحظــات

  الطالب ولم ٌلتحق بالمدرسة، ٌطبق علٌه ما ورد فً سٌاسة االنسحاب أعبله، وٌعتبر تارٌخ إخطار  سجلإذا

ولً األمر إلدارة المدرسة خطٌاً هو تارٌخ االنسحاب الفعلً عن طرٌق تعببة نموذج طلب انسحاب من 

 .رسةالمد

 تقدر قٌمة رسم الشهر الواحد بقٌمة إجمالً الرسوم الدراسٌة على عشرة أشهر. 

 االجازات الرسمٌة وأٌام الؽٌاب من مدة دوام الطالب فً المدرسة  تحتسب. 
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 التسجٌل المتأخر  

ألخذ بعٌن االعتبار أن ٌتم احتساب الرسوم على ما تبقى من أشهر لنهاٌة العام الدراسً عند تسجٌل الطالب المتؤخر، مع ا

 .كسر الشهر ٌعتبر شهراً كامبلً 

 االنتقال من وإلى أفرع مدارس االتحاد األخرى

 .فً حال انتقال الطالب بٌن أفرع مدارس االتحاد المختلفة، تعدل الرسوم الدراسٌة حسب رسوم الفرع المنتقل إلٌه  

 خـصــم االخـــــوة

 . وفقاً للتالً سٌة لكل من االخوة الذٌن ٌتم تسجٌلهم فً المدرسةمن قٌمة الرسوم الدرا% 5ٌتم خصم مبلػ 

 الثانً الثالث  الرابع  الخامس السادس السابع

5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

 

 فصـــل الطـــالب 

 .إذا تقرر فصل الطالب من المدرسة ألي سبب وفً أي وقت ال ٌحق له استرداد أي من الرسوم المدفوعة أو تحوٌلها

 

 رسوم الدراسٌةال

   الرسوم    الصف
 19,400.00   روضة أولى
 19,400.00    روضة ثانٌة

 25,400.00    األول الصؾ
 25,400.00   الصؾ الثانً
 25,400.00   الصؾ الثالث
 31,800.00   الصؾ الرابع

 31,800.00   الصؾ الخامس
 31,800.00   الصؾ السادس
 32,000.00   الصؾ السابع
 32,000.00    الصؾ الثامن
 32,000.00   الصؾ التاسع
 39,600.00   الصؾ العاشر

 39,600.00  الصؾ الحادي عشر
 39,600.00   الصؾ الثانً عشر

 رسوم المواصالت

 4980( ذهاب وعودة)أبوظبً وضواحٌها 

 3800( ذهاب أو عودة)أبوظبً وضواحٌها 
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 التقٌٌم والتقرٌر
 

دم فٌه انواع مختلفة من التقٌٌم المدرسً واالمتحانات الخارجٌة مثل االختبارات لدى المدرسة نظام تقٌٌم متوازن ٌستخ

القصٌرة واختبارات الوحدات والتقٌٌمات الدورٌة واختبارات نهاٌة الفصل الدراسً ومهارات األداء واختبار مقٌاس التقدم 

إلى  EMSAT"إمسات"لقٌاسً واختبار اإلمارات ا SATواختبار السات  IELTSواختبار اآلٌلتس MAPاألكادٌمً

ٌتم إجراء التقٌٌم لتحدٌد مستوى التحصٌل الدراسً لدى الطبلب إضافة إلى مراقبة التقدم المحرز خبلل العام . آخره

كما ٌتم اإلستعانة ببٌانات التقٌٌم لدعم المعلمٌن فً عملٌة جمع المعلومات التً تساعدهم فً اتخاذ القرارات  .الدراسً

إلى تقٌٌم ٌجري  5ٌخضع الطبلب رٌاض األطفال وحتى الصؾ . ج الدراسً والتدرٌس وبرامج الدعمالمتعلقة بالمنه

ٌرجى اإلطبلع على إطار التقٌٌم أدناه الخاص بطبلب . (التقوٌم المستمر) تنفٌذه بشكل متواصل طوال العام الدراسً

 .12إلى الصؾ  6الصفوؾ الدراسٌة 

 

 

 

 12إلى  6ٌة التقٌٌمات الخاصة بالصفوف الدراس

ٌجري تقٌٌم الطبلب مرتٌن فً كل فصل دراسً وذلك بناء على جدول محدد مسبقاً ٌتم وضعه حسب التقوٌم المدرسً 

 ".الصفر"ٌتم إجراء التقٌٌم خبلل أٌام االثنٌن واألربعاء وذلك خبلل حصة . كما ٌتم مشاركتة مع أولٌاء األمور

 

 إرشادات التقٌٌم الخاصة بالطالب

 وفً حال تؽٌب أي طالب، عندبٍذ، ٌتحمل . ع حضور الطبلب فً األٌام المقرر إجراء التقٌٌم فٌهاالمتوق من

ٌُسمح بدخول الطبلب إلى قاعة . الطالبة مسإولٌة تقدٌم تقرٌر طبً وذلك لدى عودتهم إلى المدرسة/ الطالب لن 

 .تقٌٌم فٌهاالختبارات إال إذا تم تقدٌم تقرٌر طبً رسمً قبل الٌوم المقرر إلعادة ال

  وفً حال وصول الطبلب فً الساعة . صباًحا 7:50على الطبلب دخول قاعة االختبار قبل الساعة ٌجب

 .او بعدها، فإنه لن ٌسمح لهم بدخول االختبار 8:10

 لن تقوم المدرسة بتزوٌد أي طالب باألقبلم الجافة. ٌتوجب على الطبلب إحضار أدوات القرطاسٌة الخاصة بهم /

 .اص إذا لم ٌتوفر لدٌهمأقبلم الرص

 عنها فً قاعات / لن ٌسمح بطرح األسبلة إال فً حضور منسق المادة أو أي شخص مكلؾ بالحضور نٌابة عنه

 .ٌمنع منعاً باتاً طرح األسبلة والتحدث مع مراقبً االختبارات والطلبة الزمبلء. االختبار

 ال ٌسمح بالكبلم بمجرد تم توزٌع االختبارات. مةأي محاولة ؼش سٌسفر عنها اتخاذ اإلجراءات التؤدٌبٌة الصار. 
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 ٌتوجب على الطبلب أن ٌكونوا على استعداد تام لبلختبار. 

  ٌُسمح بحمل الهواتؾ أو ارتداء الساعات الذكٌة أو القبعات أو  (.hoodies)لن 

 المتحانٌة حتى على الطبلب اإلجابة على كافة األسبلة ومراجعة أوراق االختبار  وال ٌسمح بتسلٌم الورقة ا

 .مضً ثبلثة أرباع المدة الزمنٌة المحددة

  بعد تصحٌح أوراق االختبار، ٌتوقع من الطبلب االطبلع ومراجعة إجاباتهم وإجراء المهام المطلوبة لبلستعداد

 (.فً حال عدم االجتٌاز)المتحان إعادة التقٌٌم 

  ًالموعد المحدد علما انه ٌتم وضع رقم قاعة ٌتحمل الطبلب مسإولٌة مراجعة جدول إعادة التقٌٌم والحضور ف

 . االختبار فً لوحة اإلعبلنات

  إذا تم كشؾ أٌة محاولة ؼش، فسٌتم اعتبار هإالء الطبلب ؼٌر مإهلٌن إلعادة التقٌٌم كما سٌتم إخضاع الطبلب

 .المذكورٌن إلجراءات االنضباط المدرسً وذلك حسب سٌاسة االنضباط السلوكً بالمدرسة

  ٌُسمح عذر رسمً من قبل الٌوم المقرر إلعادة /إال بعد تقدٌم تقرٌر طبً" قاعة إعادة التقٌٌم"للطبلب بدخول لن 

 .التقٌٌم

  بمثابة امتٌاز تقدمه المدرسة للطبلب وسٌتم حرمان الطبلب من هذا االمتٌاز عند محاولة " إعادة تقٌٌم"ٌعتبر

بلب ممن لم ٌؤخذوا امتحان إعادة التقٌٌم على المدرسة وجود بعض الط اذا الحظت ادارة. اساءة استخدامه

محمل الجد أو الذٌن وردت أسماإهم فً قابمة إعادة التقٌٌم لمرتٌن أو أكثرفسٌتم عقد اجتماع مع الطالب وولً 

 ".إعادة التقٌٌم"أمره وقد ٌخسر الطالب فرصة 

 

 نتائج وتقارٌر تقدم الطلبة

تستخدم . حصٌل والتقدم الدراسً بطرق مختلفة وألؼراض متنوعةتقوم المدرسة بمشاركة المعلومات الخاصة بالت

التقارٌر إلببلغ أولٌاء األمور عن مستوى التحصٌل الدراسً والتقدم المحرز لدى أبنابهم الطبلب بما ٌتناسب مع توقعات 

المهارات؛ / ٌٌربطاقات تقرٌر مفصلة ترتكز على المعا( SIS)ٌُصدر نظام معلومات المدرسة . المنهج الدراسً المقرر

ٌُناقش أولٌاء األمور والمعلمٌن اإلنجاز المحرز للطبلب فرع أبوظبً  -تقوم مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة . وبناء علٌه 

ا وذلك فً نهاٌة كل فصل دراسً على حدة ًٌ كما ٌتوفر عدد من الفرص المتعلقة بعقد . بإصدار  تقارٌر مفصلة مرتٌن سنو

ا أو كلما تستدعً الحاجة خبلل العام الدراسًاجتماعات مقررة بٌن أول ًٌ  .ٌاء األمور والمعلمٌن مرتٌن سنو

 

 التالٌة الدراسٌة الصفوف إلى الطلبة نقل
 

  1-5 األطفال والصف رٌاض مرحلة

 الظروؾ االستثنابٌة عدا فٌما التالً الدراسً الصؾ إلى األولى الدراسٌة والحلقة األطفال رٌاض طلبة ٌنقل 

 الواردة اإلرشادات اتباع إال بعد الدراسٌة السنة أو الدراسً للصؾ الطالب دراسة بإعادة قرار ٌتخذ الو النادرة،

 . السٌاسة وأخذ موافقة ولً االمر هذه فً

 

 12-6 الصف

 تحقٌق من لم ٌتمكنوا الذٌن إال التالً، الدراسً الصؾ إلى عشر الحادي إلى السادس من الصفوؾ طلبة ٌُنقل 

 .الدراسً المنهج متطلبات وفق التالً الدراسً الصؾ إلى لالنق متطلبات

 ترفٌع الطلبة الذٌن لم ٌحققوا الحد االدنى الجتٌاز االمتحان النهابً فً أكثر من ثبلث مواد دراسٌة ٌتم لن. 

 



 
 

20 

 متطلبات التخرج

بنجاح حسب كجزء من متطلبات التخرج للصؾ الثانً عشر، ٌتوجب على الطبلب أن ٌجتازون الصؾ الثانً عشر 
 لوابح الوزارة وذلك بحصولهم على األقل على عبلمة النجاح فً جمٌع المواد

  للحصول على شهادة " معادلة اإلمارات العربٌة المتحدة"ٌجب أن ٌسعى جمٌع الخرٌجٌن للحصول على شهادة

 الثانوٌة العامة

  12إلى  1سنة دراسٌة من الصؾ  12على الطالب إكمال 

 21٪ كحد أدنى من المتوسط العام فً الصؾ 06دل الطالب تحقٌق مع على 

 سات إم(EmSAT:) 

o االختبار إلزامً لطلبة الصؾ الثانً عشر اإلماراتٌٌن والوافدٌن فً المدارس الحكومٌة والخاصة 

o  االختبار إلزامً على جمٌع الطلبة اإلماراتٌٌن والوافدٌن الراؼبٌن فً إكمال دراستهم فً إحدى

 الخاصة فً الدولة الجامعات الحكومٌة أو 

o  ٌعتبر اختبار اإلمسات فً جمٌع المواد من شروط معادلة الشهادات لطبلب المدارس الخاصة

 األمرٌكٌة

o  1100وفً مادة اللؽة اإلنجلٌزٌة هو  500الدرجة الدنٌا الختبار اإلمسات فً مادة الرٌاضٌات هو 

 سات (SAT) 

o  ٌعتبر اختبارSAT لمدارس الخاصة األمرٌكٌة أن ٌجتاز الطالب من شروط معادلة الشهادات لطبلب ا

 درجة 400بنجاح امتحان السات فً مادة الرٌاضٌات بمعدل ال ٌقل عن 

 توفل / أٌلٌتس(IELTS/TOEFL) 

o ٌعتبر اختبارIELTS  /TOFEL  من شروط معادلة الشهادات لطبلب المدارس الخاصة األمرٌكٌة

فً امتحان  61إلنجلٌزٌة بمعدل ال ٌقل عن أن ٌجتاز الطالب بنجاح امتحان التوفل فً اللؽة ا

 IELTS فً  5.5االلكترونً و

 ساعة ٠٣فترات تدرٌب بما ال ٌقل عن / أن ٌقوموا بالتحاق بالخدمة المجتمعٌة  ١١/  ١١صفوؾ  على 

 

  لطلبة الذٌن ٌعانون صعوبات فً التعلما

 :بالتالً فستقوم المدرسة ٌة صعوبات وعجز عن تحقٌق التقدم المطلوبأحد الطلبة أ  فً حال واجه
 

 تقدٌم الدعم الكافً وتوفٌر البدابل الممكنة التً قد تشمل التعدٌبلت او التحسٌنات على برنامج التدرٌس. 

 مناقشة التدابٌر واالجراءات االضافٌة التً ٌجب اتخاذها لتزوٌد الطالب بدعم تعلٌمً ٌتناسب مع احتٌاجاته. 

 هم اوالً بؤولدوالألحلول ومدى تؤثٌرها على مستوى االمور بنتابج هذه ا ولٌاءأعبلم إ. 

 

 

 سٌاسة مشاركة أولٌاء األمور وحقوق األسرة
 

اإلسهام  فرص من مجموعة تقدٌم عبر األمور أولٌاء مع الفعال تسعى مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة الى التواصل
 -سٌاسة مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة تهدؾ. ورسالته المدرسة رإٌة لتحقٌق المدرسٌة الحٌاة جوانب فً والمشاركة

 ذات والسٌاسات المدرسة عن البرامج بمعلومات وتزوٌدهم التعلٌمٌة، العملٌة فً األمور أولٌاء مشاركة الى أبوظبً
 .وأولٌاء أمورهم بالطلبة الصلة

 
 المشاركة بهذه لٌصبحوا ٌةالمدرس الحٌاة فً جوانب األمور أولٌاء مشاركة تقوم مدرسة االتحاد الوطنٌة بتؽطٌة 

 .والفاعلٌن الملتزمٌن المدرسً المجتمع أعضاء من

 التدرٌس والتقٌٌمات، ومنهجٌة المدرسة، منهج حول منتظمة بداٌة كل عام الدراسً تعرٌفٌة لقاءات عقد 

 .المنزل فً الطالب لتعلم األمر ولً ودعم المدرسٌة، واالختبارات
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 والمعلمٌن االدارٌة والتدرٌسٌة الهٌبات ورإساء المدٌر ولقاء المدرسة لزٌارة األمور أولٌاء أمام اتاحه الفرص 

  .أبنابهم بتعلٌم المعنٌٌن

 وأدابهم األكادٌمً والسلوكً  وإنجازاتهم الطلبة أبنابهم نتابج بشؤن األمور أولٌاء مع التواصل أسالٌب تعدد

 والرسابل الهاتفٌة، واالتصاالت الدورٌة، لمدرسٌةا النشرات بٌنها ومن المتنوعة، والوسابل األسالٌب باستخدام

 ،اإللكترونٌة مثل الموقع الرسمً للمدرسة والبوابات والخطابات، اإللكترونً، البرٌد ورسابل القصٌرة، النصٌة

  -CLASSDOJO D6و 

  وترحب المدرسة بالتواصل مع أولٌاء االمور ألي سبب آخر أو بؽرض اطبلع المدرسة على موضوع ٌتعلق

على البرٌد االلكترونً التواصل مع أولٌاء االمور  بالطلبة من خبلل التواصل مع منسق

  parents@inpsabudhabi.com 

  ابداء رأٌه فً خدمات ( الخ... زابر ، ولً أمر ، متعاقد ،) كما تتٌح المدرسة ألي شخص  االقتراحات،صندوق

سة من خبلل ملء استمارة االقتراحات ووضعها فً الصندوق الموجود فً مدخل المدرسة ونحن نسعد المدر

 .بسماع آراء وإقتراحات الجمهور ونؤخذ كافة مبلحظاتهم بعٌن االعتبار

 دابرة التعلٌم والمعرفةالمدرسً بعد الحصول على موافقة  األنشطة فً للمشاركة األمور ألولٌاء اتاحة الفرصة 

 .هات المعنٌة االخرىوالج

 وبصفة علٌها بسهولة حصولهم وضمان الصلة، ذات واإلجراءات المدرسة بسٌاسات األمور أولٌاء إببلغ 

 .مستمرة

 ومشاركاتهم األمور أولٌاء مع التواصل لعملٌات واؾٍ  بسجل االحتفاظ. 

 

 دلٌل أولٌاء األمور والطالب 

باإلضافة إلً . ٌاء األمور والطبلب التمتع بعام دراسً ناجحٌوفر هذا الدلٌل معلومات مهمة لمساعدة كل من أول

القواعد واإلجراءات بالؽة األهمٌة، ٌتوفر  كذلك فً الدلٌل جدول تقوٌمً ٌوضح أهم المواعٌد الزمنٌة شاملًة 

 .األٌام المقرر فٌها عقد اجتماعات أولٌاء األمور واألجازات المدرسٌة

 

 النشرات اإلخبارٌة 

إلخبارٌة األسبوعٌة والشهرٌة إحدى الطرق المتمٌزة فً موافاة وإطبلع كافة أفراد المجتمع تعتبر النشرة ا

ا بالمعلومات . المدرسً على أحدث المستجدات ًٌ ونظًرا ألّن المحتوى الذي تؽطٌه النشرة اإلخبارٌة ٌعتبر ؼن

 .المفٌدة، فإن تلك النشرة تفً باحتٌاجات المجتمع المدرسً

 

 ًاالتحاد الوطنٌة الخاصة فً أبوظبً لمدرسة الموقع االلكترون: 

تم تصمٌم الموقع االلكترونً للمدرسة إلبقاء أولٌاء األمور والطبلب والموظفٌن والمجتمع مطلعٌن على ما 

 www.inpsabudhabi.com . ًٌحدث فً مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظب

 ( الخامسالصف  -الروضة )ت التواصل مذكرا 
 .األول والثانً كلما كان ذلك ضرورٌا لطبلب الروضة وطبلب الصفٌن المدرسٌة تستخدم ٌومٌة التواصل

  ًنظام االتصال المدرس(D6) 
إلخطار أولٌاء األمور بالمناسبات  مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً نظام المتصل المدرسً تستخدم

للتذكٌر أو فً حاالت الطوارئ واالطبلع على الواجبات المنزلٌة ومقررات االمتحانات ٌطلب من  الخاصة،

 .أو الهواتؾ الذكٌة/ على أي من أجهزة الكمبٌوتر الخاصة بهم و ( D6)أولٌاء االمور تنزٌل تطبٌق 

 

 :الخطوات المتبعة عند تحمٌل نظام المتصل المدرسً

  delta.com-http://www.six: قم بزٌارة الموقع: 1الخطوة  
 أو بدال من ذلك، ٌمكنك تحمٌل مباشرة )فً قسم روابط سرٌعة، انقر على تحمٌل مدرسة : 2الخطوة  

mailto:parents@inpsabudhabi.com
http://www.inpsabudhabi.com/
http://www.inpsabudhabi.com/
http://www.six-delta.com/
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 (om/downloads.htmldelta.c-http://www.six: هذا الرابط   بالنقر على   
اتبع اإلرشادات إلتمام التخصٌص والحصول على اختصار إلى نظام المتصل المدرسً على : 3الخطوة  

 جهازك
 (delta.com/docs.html-www.six) على الرابط (أسبلة تطرح ؼالباً )استخدم : 4الخطوة 

 .لتعلم طفلك ومدرسته نظام المتصل المدرسً على البقاء مواكباً بصورة شاملةنؤمل أن ٌساعدك 
 

  نظام كالس دوجوClassDojo ( الصف الخامس -الروضة) 
مكتمل مع  -كل طالب لدٌه ملؾ . وسٌلة إلدارة السلوك فً الفصل الدراسً هو عبارة عن ClassDojoنظام 

علٌها طوال ( 'أو دوجوس )تعٌٌن النقاط اإلٌجابٌة والسلبٌة المعلمون  ٌستطٌع - الصورة الرمزٌة الخاصة به
الخاص به، وفً كل مرة ٌمنح " االي باد"بوسع معلم ان ٌقوم بتشؽٌل البرنامج من جهاز الكمبٌوتر أو  . الدرس

ثم ٌتم تسجٌل هذه المعلومة على الملؾ التعرٌفً للطالب . لتنبٌه طبلب الصؾ( اختٌاري)نقطة ٌشؽل صوت 
للدخول بحٌث ٌتمكنون من مشاهدة  لدى أولٌاء األمور أٌضا تسجٌل. مكن استعراضها على مدار السنةبحٌث ٌ

 .إنجازات طفلهم من المنزل

 

 األمور أولٌاء حقوق

 :من حٌث .وأهدافها المدرسة فً الٌومٌة الحٌاة على االطبلع األمور أولٌاء لكل ٌحق

 حٌث قامت المدرسة بحظر للمواقع الؽٌر آمنه  اإلنترنت شبكة أخطار من كحماٌتهم أبنابهم، خصوصٌة حماٌة،

 (.على الطبلب باستخدام برامج مخصصة لحماٌة أبنابنا من أخطار الشبكة العالمٌة

 الطلبة تقدم عن منتظمة تقارٌر على الحصول. 

 الطالب اءأد مناقشة بؽرض الدراسً العام خبلل على االقل مرتان الطالب أو الموجه االكادٌمً معلمً مقابلة 

 .والسلوكً األكادٌمً

 وسٌاسة الطبلبً السلوك كسٌاسة وأبنابهم، األمور أولٌاء فً تإثر الــتً المدرسٌة السٌاسات على االطبلع 

 .الدراسٌة والرسوم الحضور

  تتٌح المدرسة الفرصة ألولٌاء االمور فً الحصول على معلومات تخص أبنابهم ضمن المجموعات التعلٌمٌة

 .ى موافقتهم على الترتٌبات المقترحة إذا لزم االمروالحصول عل

 ألولٌاء االمور حضور حصة دراسٌة واحدة على االقل خبلل العام الدراسً وذلك بعد التنسٌق مع  كما ٌحق

 .إدارة المدرسة وأخذ الموافقات من إدارة القسم المعنً

 

 المسؤولٌات المنوطة بأولٌاء األمور

هماً فً مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة وذلك فً إطار تعلٌم أبنابهم الطلبة كما ٌإدي أولٌاء األمور دوراً م

ٌتحمل أولٌاء األمور دعم الجهود المبذولة من قبل موظفً المدرسة فٌما ٌتعلق بتوفٌر مناخ تعلٌمً ٌتسم باألمان 

 :ٌتعٌن على أولٌاء األمور أداء مسإولٌاتهم من خبلل. واالحترام لكافة الطبلب

 

  اهتمام فعلً تجاه العمل والتقدم الدراسً الخاص بؤبنابهم الطلبةإبداء. 

 التواصل المنتظم مع المدرسة. 

 إببلغ المدرسة بشكل فوري عن تؽٌب الطالب أو تـؤخر وصوله. 

 اإلطبلع المتواصل على الموقع اإللكترونً الخاص بالمدرسة إضافة إلى تحمٌل البرامج البلزمة. 

 بحة السلوك المتبعة لدى المدرسة إلى جانب األنظمة والقوانٌن المدرسٌةاإللمام بقوانٌن ال. 

  تشجٌع ومساعدة أبنابهم الطلبة على اتباع قواعد السلوك إضافة إلى مساعدة العاملٌن بالمدرسة فً معالجة

 .المشكبلت السلوكٌة

 المدرسٌة التعامل مع كافة موظفً المدرسة بشكل ٌتسم باالحترام إلى جانب تطبٌق القواعد. 

 ًإطبلع المدرسة على أحدث بٌانات التواصل شاملة رقم الهاتؾ وعنوان البرٌد اإللكترون. 

 ٌُحتمل أن تإثر على أداء الطالب أو سلوكه  .إطبلع المدرسة على أٌة صعوبات منزلٌة 

http://www.six-delta.com/downloads.html
http://www.six-delta.com/docs.html
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 حضور االجتماعات الدورٌة واللقاءات الخاصة بؤولٌاء األمور. 

 ٌة التً ُتنظمها المدرسة مثل الفعالٌات العلمٌة والثقافٌة واالجتماعٌة المشاركة فً األنشطة ؼٌر المنهج

 .والرٌاضٌة والفنٌة وذلك بعد الحصول على موافقة دابرة التعلٌم والمعرفة وؼٌرها من الجهات ذات الصلة

 االت المشاركة التطوعٌة فً الفعالٌات المدرسٌة والمجتمعٌة مثل احتفاالت الٌوم الوطنً اإلماراتً واحتف

التخرج وؼٌرها من األنشطة المماثلة وذلك بعد الحصول على موافقة دابرة التعلٌم والمعرفة وؼٌرها من 

 .الجهات ذات الصلة

 المشاركة فً األنشطة المدرسٌة األخرى مثل مجالس أولٌاء األمور. 

 كد من حضور الطبلب إلى التؤ: فعال فً تعلٌم أبنابهم وذلك طبًقا لسٌاسات المدرسة والتً تتضمن القٌام بدور

 .المدرسة فً الموعد المحدد ٌومٌاً وإنجاز الواجبات المنزلٌة الخاصة بهم واإلطبلع على مدى تقدم ابناإهم

 

 

 سٌاسة والئحة السلوك الطالبً 
 

إن سٌاسة السلوك الطبلبً المطبقة فً المدرسة مبنٌة على سٌاسات دابرة التعلٌم والمعرفة ووزارة التربٌة 

 .لٌم وسوؾ تطبق اللوابح الصادرة من الدابرة والوزارة فً المواقؾ التً لم تذكر ضمن هذه السٌاسةوالتع

 .تمنع المدرسة استخدام العقاب البدنً أو النفسً ضد الطلبة منعاً باتاً  .1

 :ٌتم تعدٌل تطبٌق هذه السٌاسة فً ضوء المعاٌٌر التالٌة .2

 عمر الطالب. 

 من قبل الطالب تكرار حالة المخالفة أو االنتهاك. 

 شدة المخالفة أو اإلساءة. 

 شدة الضرر الناتج عن المخالفة أو اإلساءة. 

التوجٌهٌة المحددة فً هذه السٌاسة وفق شدة / ٌحق للمدرسة أن تطبق واحد أو أكثر من اإلجراءات التصوٌبٌة  .3

 .الحالة ومدى تكرارها ووفق الطرٌقة األمثل لتعدٌل سلوك الطالب

الفردٌة للطلبة الذٌن ٌعانون من مشاكل سلوكٌة مع االختصاصً االجتماعً والنفسً ، كل وفق ستعالج الحاالت  .4

 .شدتها ومدى تطورها

لن ٌتم اتخاذ أي قرار تجاه الطالب إال بعد دراسة تقرٌر المشرؾ اإلداري واالختصاصً االجتماعً والتحقٌق  .5

 .األطراؾ المعنٌةحول المخالفة أو االنتهاك الذي قام به وبعد استشارة كافة 

 .ٌحق للمدرسة فصل الطالب فصبلً موقتاً ال ٌتجاوز خمسة أٌام وإصدار إنذار نهابً ٌسلم إلى ولً أمره .6

 "ب"والملحق " أ"ق حلمزٌد من المعلومات، ٌرجى االطبلع على المل

 

 السلوك السلبً للطلبة

الطالبة بما ٌضمن إجراءات عادلة /بً للطالبستتخذ المدرسة كافة اإلجراءات التالٌة عند التعامل مع السلوك السل

 ومناسبة لكل حالة 

 .تقوم لجنة االنضباط السلوكً باستعراض ومراجعة ملؾ الطالب وسلوكه .1

تقوم اللجنة بإصدار توجٌهات و إرشادات واضحة  للطالب حول أهمٌة تعدٌل السلوك السلبً واتباع توجٌهات  .2

 .و اإلساءةالمشرفٌن بما ٌضمن عدم تكرار االنتهاك أ

الطالبة بما ٌضمن توجٌهه نحو / تقوم المدرسة بوضع استراتٌجٌات و آلٌات لرصد وتقوٌم سلوك الطالب  .3

 .المسار الصحٌح

قد تتواصل المدرسة مع ولً األمر لوضع خطة عبلجٌة فردٌة تتكاتؾ فٌها جهود المدرسة والعابلة لتوفٌر الدعم  .4

 .ً األمر توقٌع تعهد خطً حول ما سٌتم االتفاق علٌه وآلٌات تطبٌقهالبلزم للطالب وتقوٌمه ، وقد ٌطلب من ول
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الطالبة  فً تعدٌل سلوكه واتباع االستراتٌجٌات / بعد تطبٌق كافة اإلجراءات أعبله ، وإذا ما فشل الطالب  .5

 وخطط تعدٌل السلوك الموضوعة من قبل المدرسة وااللتزام بالسٌاسات والقواعد المتبعة ٌحق للمدرسة رفع

 .طلب لدابرة التعلٌم والمعرفة لنقل الطالب إلى مدرسة أخرى

ستقوم لجنة االنضباط السلوكً باالحتفاظ بكافة التحقٌقات والتقارٌر واإلجراءات التً تم اتخاذها ضمن ملؾ  .6

 .esisبٌانات الطالب اإللكترونً 

 

 الطلبة ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة 

 لطلبة ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة أو الطلبة من ذوي الهمم وتضع فً تولً المدرسة اهتماماً أكبر ل

طالبة مصنؾ ضمن هذه الفبة / اعتبارها حاالتهم الصحٌة والنفسٌة  قبل إصدار أي قرار تؤدٌبً تجاه أي طالب 

 .ووفق الخطة الفردٌة الخاصة الموضوعة له 

  ًلمناسب للطلبة ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة وفق ما التصوٌبً ا/ ٌحق للمدرسة اختٌار اإلجراء التوجٌه

 .ٌتناسب مع حالتهم ولن ٌتم مساواتهم بالطلبة اآلخرٌن عند اتخاذ إجراءات تؤدٌبٌة بؤي حال من االحوال

  تحافظ المدرسة وتحترم حقوق كافة الطلبة بالحصول على التعلٌم المناسب والتوجٌه واإلرشاد والتساوي بٌن

 ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة الخاصة والطلبة اآلخرٌن فٌما ٌتعلق بهذه الحقوقالطلبة من 

 

 قواعد الفصول الدراسٌة والقسم

 :ٌُتوقع من الطبلب اتباع وتطبٌق قواعد الفصل الدراسً

 المعلمٌن والطلبة الزمبلء وكافة الموظفٌن من خبلل األفعال واألقوال وذلك داخل الفصول الدراسٌة  احترام

 .اوخارجه

  حماٌة ممتلكات المدرسة والفصل التعلٌمً من أي ضرر، وفً حال ارتكاب أٌة مخالفة، سٌتم تحمٌل تكالٌؾ

 .التصلٌح على أولٌاء األمور إضافة إلى تحمل الطبلب للنتابج المترتبة

 حضور الطبلب إلى الفصول المدرسٌة فً الموعد المحدد. 

 ل الزمنً المحدد وعدم تؤجٌل أي اختبار دون أي عذر من المتوقع دخول الطبلب لبلختبارات حسب الجدو

 .قانونً

 عدم خروج الطبلب من الفصول الدراسٌة بدون إذن من المعلم. 

 عدم توجه الطبلب إلى الكافٌترٌا فً ؼٌر أوقات االستراحة. 

 عدم إحضار الطبلب أٌة أطعمة ؼٌر صحٌة أو مشروبات ؼازٌة أو مشروبات طاقة. 

 ول الطعام داخل الفصول الدراسٌة وخبلل الحصص التعلٌمٌةعدم قٌام الطبلب بتنا. 

 تجنب التوجه إلى العٌادة بدون الحصول على تصرٌح من المشرؾ. 

 ٌُحظر على الطبلب دخول ؼرؾ المعلمٌن والتجول حول المرافق المدرسٌة. 

  القٌم أو العادات ٌُتوقع من الطبلب التصرؾ بشكل مناسب إضافة إلى تجنب أٌة تصرفات تتعارض مع الدٌن أو

 .أو التقالٌد

 عدم إحضار الطبلب ألٌة قصص ؼٌر تعلٌمٌة. 

 ٌُتوقع من الطبلب تجنب محاوالت الؽش. 

  ٌُحظر على الطبلب إحضار مبلػ مالً كبٌر أو ساعات باهظة الثمن أو مجوهرات ولن تتحمل المدرسة أٌة

 .مسإولٌة فً حال فقدانها

 احتفاالت ٌوم المٌبلد فً المدرسةبإقامة الحفبلت الشخصٌة مثل  ال ٌسمح. 

 

فً حالة وقوع مخالفة ألي من المذكور فً القابمة أعبله، فإّن الطالب سٌحصل على نقاط مخالفة ٌتم احتسابها فً تقرٌر 

 .السلوك الخاص به
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 إدارة السلوك والعقاب الجسدي

وبحسب توقعات دابرة التعلٌم والمعرفة فإنه . ةٌتمتع كافة الطبلب بحق ٌتمثل فً معاملتهم بشكل ٌتسم باالحترام والكرام

بطرٌقة طالب وبناء علٌه، ٌتوجب على الموظفٌن عدم لمس أي . ٌُحظر تطبٌق العقاب الجسدي فً كافة المدارس

ٌجب على الموظفٌن عدم استخدام أي شكل من أشكال المعاملة المهٌنة فً إطار معاقبة الطالب؛ األمر الذي . عدوانٌة

ٌُسمح بؤي حال من األحوال استخدام ألفاظ سخرٌة أو تعلٌقات مهٌنة . منا العقاب الجسدي واإلهانة العاطفٌةٌشمل كبًل  ال 

 .ٌعد الصراخ العنٌؾ أمًرا ؼٌر مقبول فً أي حالة من األحوال. للطبلب

 

لتدخل بشكل قانونً ٌجوز للموظفٌن ا. ٌُحظر الترهٌب المتعمد للطبلب من خبلل االؼترار بالقوة بؤي حال من األحوال

من أجل منع أي طالب من إلحاق الضرر بنفسه أو باآلخرٌن أو التسبب فً إلحاق الضرربؤٌة ممتلكات أو المشاركة فً 

ٌُنافً النظام العام كما ٌلتزم بالنظام العام واالنضباط  .أي تصرؾ 

عدم استخدام أي قوة جسدٌة تحت أي ٌتوجب .ٌتوجب على الموظفٌن االهتمام بسبلمتهم إلى جانب صحة وسبلمة اآلخرٌن

 .ظروؾ من الظروؾ كشكل من أشكال العقاب

 

 سٌاسة حماٌة الطفل

وظبً إلى حماٌة ووقاٌة أي طفل لدٌها كما تبدي استعدادها للتعاون مع بفرع أ -تسعى مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة 

 .ؾ منع أي نوع من اإلساءات التً ٌتعرض لها األطفالمركز حماٌة الطفل ودابرة التعلٌم والمعرفة بهد -وزارة الداخلٌة 

 

حق السعادة واالحترام والوقاٌة اآلمنة من الخطر؛ حق اإلرشاد األبوي وعدم : بحقوق بالؽة األهمٌة وهًالطبلب ٌتمتع 

ه وممارسة االهمال؛ حق الحماٌة من كافة أشكال العنؾ والحصول على الخدمات الصحٌة الجٌدة والحق فً التعلٌم والترفٌ

 ٌنبؽً وضع تلك الحقوق موضع التنفٌذ فً إطار بٌبة ٌعمها الود والمحبة وهً البٌبة التً. األلعاب واحترام الثقافات

 . والمدرسة التً ٌرتادها الطالب/ المنزل/ تتؤلؾ من العابلة

 

. الطبلب من مختلؾ األعمار ٌضطلع الموظؾ المعنً بحماٌة الطفل بمسإولٌة االلتزام الكامل بحفظ وتعزٌز رعاٌة كافة

المعتدى علٌهم إضافة إلى الطبلب ٌعتبر الموظؾ المعنً بحماٌة الطفل مدرًبا بشكل تام ولدٌه المعرفة البلزمة للتعامل مع 

 .أو إهمال الطبلب/ ساعة  من وقوع أي حالة من حاالت التعدي و 24قسم حماٌة الطفل خبلل  -إببلغ وزارة الداخلٌة 

 

 

 اسًالٌوم الدر
 

كما تبدأ الدروس التعلٌمٌة  7:30ٌبدأ الٌوم الدراسً بتوقٌت الساعة . ٌجب على كافة الطبلب الحضور فً الموعد المحدد

 .صباًحا 8:00بتوقٌت 

 

 إحضار الطبلب إلى المدرسة فً الفترة الصباحٌة

 .صباًحا فما بعده 7:15لساعة ُترحب المدرسة بتوصٌل الطبلب إلٌها من جانب أولٌاء األمور وذلك بدءاً من توقٌت ا

 

 الوصول إلى المدرسة

  صباًحا 7:30ٌجب على الطبلب الحضور إلى المدرسة قبل الساعة. 

  صباًحا 7:15ٌرجى عدم ترك ابنكم خارج الفصل التعلٌمً فً حال وصولك قبل الساعة. 

 بالمرحلة التعلٌم لطبلب اٌرجى من أولٌاء األمور التكرم بمرافقة أبنابهم الصؽار بمرحلة رٌاض األطفال و

 .األساسً إلى الفصل التعلٌمً الخاص بهم وعدم تركهم عند المدخل الربٌسً للمدرسة

 ًحال تؤخر وصول ابنكم إلى المدرسة ٌرجى مراعاة التالً ف : 
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o  صباًحا، ٌرجى التؤكد من التوجه 7:45إذا كان الوصول بعد الساعة : 12إلى صؾ  – 6من صؾ 

 ".بطاقة الوصول المتؤخر"وكتابة اسم ابنكم والحصول على اذن إلى مكتب االستقبال 

o  صباًحا، ٌرجى التؤكد  7:45إذا كان الوصول بعد الساعة : 5إلى صؾ  -من مرحلة رٌاض األطفال

 ".بطاقة الوصول المتؤخر"من التوجه إلى مدٌر القسم للحصول على اذن 

 

 األوقات بهدؾ حماٌة الطالب خارج بوابات المدرسة التؤكد من تواجد شخص بالػ برفقة ابنكم فً كافة ٌرجى. 

 

 مواعٌد االنصراف

 الثالثـاء    الخمٌـس  –األحــد 

 ظهراً  12:00الساعة : رٌاض األطفال   ظهراً  1:00الساعة : رٌاض األطفال

 ظهراً  1:35الساعة : 12إلى  -1الصفوؾ من   ظهرا 2:35الساعة  : 12إلى  -1الصفوؾ من 

 

 نًالنشٌد الوط

وحالما ٌبدا عزؾ الموسٌقى، . بعد قرع الجرس االول مباشرة، ٌعزؾ النشٌد الوطنً لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة

ٌجب على الجمٌع . ٌجب أن ٌتوقؾ جمٌع أولٌاء األمور، المعلمون، العاملون، الطبلب والزوار وأن ٌنظروا باتجاه العلم

الطبلب التواجد فً المدرسة لحضور الطابور الصباحً والوقوؾ احتراما  ٌتوقع من. أن ٌبدو االحترام للنشٌد الوطنً

 .نشٌد الوطنً لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة كما هو منصوص علٌه من قبل إدارة المدرسة ووزارة التربٌة والتعلٌملل

 

 (الطوابٌر الصباحٌة)التجمعات 

الصباحً، واإلنصات للنشٌد الوطنً لدولة ( الطابور)ٌنتظر من الطبلب ان ٌتواجدوا فً المدرسة لحضور التجمع 

الصباحٌة األسبوعٌة فً أٌام ( الطوابٌر)وٌتم تعٌٌن أوقات التجمعات . اإلمارات العربٌة المتحدة كما قررته إدارة المدرسة

ت لبلحتفال تجمعاالوٌدعى أولٌاء األمور بالمناسبات لحضور . محددة حٌث ٌطلب من جمٌع األقسام حضور هذه الطوابٌر

 . بتحصٌل الطبلب وإنجازاتهم ومشاهدة أدابهم

 

 الحضور والتغٌب عن المدرسة
 

 دور أولٌاء األمور - الحضور والتغٌب

  على أولٌاء األمور بذل ما فً وسعهم من جهد للتؤكد من حضور أبنابهم الطلبة إلى المدرسة فً كل ٌوم ٌجب

 .إضافة إلى الوصول فً الموعد المحدد

 األمر تؽٌب الطالب عن المدرسة فً ٌوم محدد، ٌتوجب على ولً األمر إببلغ المدرسة إذا تطلب. 

  عند عودة الطالب بعد تؽٌبه، ٌجب على ولً األمر إرسال إشعار موقع إلى المدرسة ٌوضح فٌه سبب تؽٌب

 .الطالب

 درسة قبل عشرة أٌام ٌجب على أولٌاء األمور ممن ٌخططون لتؽٌٌب أبنابهم عن المدرسة لعدة أٌام إخطار الم

من التارٌخ المتوقع للؽٌاب على االقل وذلك من أجل إتاحة الوقت أمام المعلمٌن لتجهٌز الواجبات المقررة أثناء 

ٌتحمل الطالب أو ولً أمره مسإولٌة التواصل مع إدارة المدرسة لئلطبلع على كافة الواجبات . تؽٌب الطالب

على الطالب إنجاز تلك الواجبات المدرسٌة وإعادتها إلى المعلم  ٌجب. والمهام المدرسٌة المقررة للطالب

 .المختص

 جازات المدرسٌة الرسمٌةجازات العابلٌة خبلل اإلعلى أولٌاء األمور التؤكد من قضاء اإل ٌتوجب. 

 :ٌوجد نوعان من التؽٌب
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 ؽٌب بـــعذر هً كالتالًحاالت الت. الوصً ومدٌر المدرسة/ التؽٌب بناء على إذن من ولً األمر: الؽٌاب بعذر :

 .المرض والمواعٌد الطبٌة وحاالت الوفاة العابلٌة

 الوصً ومدٌر المدرسة او ؼٌر موافق / التؽٌب لمدة زمنٌة أو أكثر بدون إذن من ولً األمر: بدون عذر الؽٌاب

تعتبر حاالت تؽٌب تعتبر أنواع التؽٌب المدرسً الواردة أدناه . علٌها او تم تنسٌقها مسبقاً مع إدارة المدرسة

 :بدون عذر

o رحبلت التسوق 

o رحبلت السفر ؼٌر الضرورٌة 

o أنواع أخرى من حاالت التؽٌب ؼٌر المدرجة فً قابمة التؽٌب المصرح بها. 

  الحضور والغٌاب

 الحضور الصباحً

  م صباحاً لحضور الطابور الصباحً وتحٌة العلم، وسٌت 7:30ٌتوقع من الطلبة التواجد فً المدرسة الساعة

متؤخرٌن على الدوام الرسمً وعلٌهم الدخول من  7:45اعتبار الطلبة الذٌن ٌحضرون للمدرسة بعد الساعة 

 .البوابة الربٌسة للمدرسة

  صباحاً للطلبة فً األٌام التً تكون فٌها األحوال الجوٌة ؼٌر مواتٌة  7:45لن ٌتم احتساب التؤخر بعد الساعة

 ..(أٌام الضباب الكثٌؾ)مثل 

 سٌتم اتخاذ اإلجراءات المنصوص علٌها فً مخالفات الدرجة األولى 7:45التؤخر بعد الساعة  فً حال. 

 الحضور الٌومً

ٌوماً دراسٌاً وفق  182على الطلبة االلتزام بالحضور الٌومً للمدرسة حٌث ٌتوقع من الطالب أن ٌحضر

م المدرسة بإرسال رسالة نصٌة إلى ولً متطلبات دابرة التربٌة والتعلٌم، وعند التؽٌب عن الدوام الرسمً ستقو

 .eSIS األمر عن طرٌق نظام معلومات الطالب اإللكترونً

  إذا قدم الطالب أو ولً أمره عذراً رسمٌاً للمدرسة سٌعتبر ؼٌاب الطالب بعذر وٌتمكن من أداء االمتحانات

 .التعاون مع ولً األمر ألدابهاوتقدٌم الواجبات التً تؽٌب عن أدابها أو تسلٌمها حٌث سٌتم وضع خطة زمنٌة ب

  ًٌتعٌن على الطالب المتؽٌب عن المدرسة تقدٌم عذر طبً مصدق من المستشفى أو رسالة رسمٌة خطٌة من ول

وفً حال لم ٌتم ذلك سٌعتبر الطالب متؽٌباً عن المدرسة بدون عذر ولن ٌتم . أمر الطالب تشرح سبب الؽٌاب

 .اد دراسٌةتعوٌضه عن ما فاته من امتحانات أو مو

  تمنع المدرسة بقاء الطلبة بعد نهاٌة الدوام الرسمً للمدرسة فً الحرم المدرسً لؽرض إعداد أو العمل على

 .مشارٌع جماعٌة

 كما ٌتم إرسال رسالة خطٌة لولً أمر . الطالبة خطٌاً عند ؼٌابه ثبلث مرات بدون عذر/ إنذار الطالب سٌتم

كما سٌتم . ولً أمر الطالب توقٌع تعهد خطً بعدم تكرار الؽٌاب الطالب لبلستفسار عن سبب الؽٌاب وعلى

 .إعطاء الطالب جلسة توجٌهٌة حول أثر الؽٌاب على األداء الدراسً

 ٌوماً ؼٌر متتالٌة بدون عذر  15أٌام متتالٌة بؽٌر عذر أو  10للمدرسة فصل الطالب فً حال تجاوز ؼٌابه  ٌحق

 :ات التالٌةخبلل العام الدراسً بعد اتخاذ اإلجراء

أي إرسال رسالة إنذار ) قٌام المدرسة بإرسال ثبلث رسابل إنذار خطٌة لولً أمر الطالب  -

 (.خطً لكل ثبلثة أٌام ؼٌاب متتالٌة

 .إصدار رسالة فصل للطالب من قبل مدٌر المدرسة -

 .حصول موافقة دابرة التعلٌم والمعرفة على فصل الطالب -

 .سةإخطار ولً األمر رسمٌاً بقرار المدر -

 االنصراف المبكر

 السماح للطالب باالنصراؾ المبكر فً حال وجود أسباب ملحة وعاجلة
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  القسم وٌحق لئلدارة  ان  ة/مدٌراذا احتاج الطبلب لمؽادرة المدرسة قبل نهاٌة الٌوم المدرسً فٌجب اببلغ

 ترفض اذا لم تقتنع بالسبب او العذر

 الدوام الرسمً فً حال وجود حالة صحٌة ملحة للطالب أو  ٌتم السماح للطالب بمؽادرة المدرسة قبل نهاٌة

 وجود ظرؾ عابلً طارئ

 أما اذا كان ولً أمر الطالب ؼٌر قادر على القدوم . وعلى ولً األمر القدوم إلى المدرسة واستبلم الطالب

وعلى  للمدرسة بنفسه وأرسل من ٌنوب عنه فٌحق للمدرسة التحقق من هوٌة الشخص الموكل باستبلم الطالب

 .أحد الوالدٌن االتصال على المدرسة وتؤكٌد هوٌة الشخص الذي تم توكٌله الستبلم الطالب

 

 انصراف الطلبة نهاٌة الدوام الرسمً

  وعلى  5على الطالبات مؽادرة المبنى المدرسً عبر البوابة رقم : الطلبة مستخدمً السٌارات الخاصة ،

 .9رقم الطبلب مؽادرة المبنى المدرسً من البوابة 

  ًعلى جمٌع الطلبة مستخدمً النقل المدرسً التوجه إلى منطقة استبلم وتجمع : الطلبة مستخدمً النقل المدرس

 22، بٌنما ٌستخدم الطبلب البوابة رقم  20الطلبة ، على الطالبات التوجه إلى منطقة التجمع عبر البوابة رقم 

 .للوصول إلى نقطة التجمع

 الطالبة بمؽادرة المبنى المدرسً بصحبة أقاربه أو أصدقابه / لٌة أثناء قٌام الطالب لن تتحمل المدرسة أي مسإو

 .إذا ما لم ٌقم بإخطار مشرؾ القسم بذلك وأخذ موافقته المسبقة

  ال ٌسمح للطلبة بمؽادرة المبنى المدرسً خبلل أٌام االحتفاالت الرسمٌة والفعالٌات واألنشطة المدرسٌة بدون

 .خطٌة من المشرؾ الحصول على موافقة

 سٌتم االتصال على ولً أمر الطالب مباشرة  فً حال تؽٌب الطالب أٌام االحتفاالت واألنشطة المدرسٌة

 .وإخطاره بتؽٌب الطالب عن المدرسة كذلك وسٌتم مراقبة حضور وانضباط الطالب للمدرسة عن كثب

  إال بناء على بطاقة دخول ولً األمر لن ٌسمح بخروج الطبلب المقٌدٌن برٌاض األطفال وحتى الصؾ الخامس

مثل أولٌاء األمور، أو الوصً، )كما ٌمكن لؤلشخاص اآلخرٌن المحددٌن من قبل أولٌاء األمور استبلم الطالب 

لن . ٌُقدم أولٌاء األمور نموذًجا موقًعا لتحدٌد قابمة األشخاص اآلخرٌن المعتمدٌن. إلى آخره( أو الشقٌق األكبر

فً حال عدم . إلى أي شخص لٌس مدرًجا بالنموذج الموقعطالب الظروؾ تسلٌم أي  ٌتم تحت أي ظرؾ من

وفً حال تواجد أي شخص آخر بخبلؾ ولً . التعرؾ على الشخص، ٌقوم المعلمون بطلب  إبراز إثبات الهوٌة

دارة أو األمر أو الوصً من أجل استبلم الطالب، ٌرجى إرسال إشعار خطً موقع من أحد أولٌاء األمور إلى اإل

 (ٌرجى استبلم ورقة التصرٌح من اإلدارة)إلى معلمً الطالب 

 

 مخالفات قوانٌن الحضور

 :فً حالة مخالفة القوانٌن المدرجة بهذه السٌاسة، ٌتم اتخاذ اإلجراءات التالٌة

 اإلنذار الشفهً .1

 .الطالب بعد ذلك، ٌتم إببلغ أولٌاء األمور عن المخالفة كما سٌتم تقٌٌد  المخالفة فً سجل ملؾ .2

سٌتم إرسال رسالة إشعار إلى أولٌاء األمور؛ . سٌتلقى الطبلب رسالة إنذار مع كل ثبلث حاالت تؽٌب بدون عذر .3

 .وبناء علٌه، ٌقوم ولً األمر بتوقٌع تعهد خطً كما سٌتم عقد جلسات إرشادٌة للطالب

ٌوم ؼٌر متتابعة خبلل  15لٌة أو أٌام متتا 10ٌجوز للمدرسة فصل أي طالب فً حال تؽٌب الطالب دون عذر لمدة  .4

 :العام الدراسً شرٌطة

 

o  (.أٌام ؼٌاب بدون عذر 3أي إرسال رسالة إنذار لكل )رسابل إنذار  3قد قامت المدرسة بإرسال 

o صدور قرار الفصل من قبل مدٌر المدرسة. 

o اعتماد قرار الفصل لدى دابرة التعلٌم والمعرفة. 

o لبإببلغ أولٌاء األمور بقرار فصل الطا. 
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تلتزم مراحل رٌاض األطفال وقسم االبتدابً باتباع إجراءات مختلفة تتناسب مع األعمار والتً ٌتم مشاركتها فً  .5

 .الؽالب مع أولٌاء األمور فً بداٌة العام الدراسً

 

 مدرسة صدٌقة للبٌئة
 

الخاصة فً ابوظبً أن ٌكونوا  ونحن نتوقع من أفراد مجتمع مدرسة االتحاد الوطنٌة .االستدامة البٌبٌة نحن ندرك أهمٌة
وٌتضمن . للمسإولٌة البٌبٌة وأن ٌؽتنموا كل فرصة لمساعدة الطبلب على تطوٌر وعٌهم وفهمهم للقضاٌا البٌبٌة نموذجاً 

فجمٌع . إعادة التدوٌر وكذلك الحد من كمٌة الورق الذي نرسله إلى المنازل قسم من مبادراتنا لجعل مدرستنا صدٌقة للبٌبة
 .الخطة األسبوعً ت والواجبات المنزلٌة ٌتم التواصل بشؤنها عبر االنترنت عن طرٌقاالتصاال

 

 األجهزة اإللكترونٌة
 

  "iPad"ملكٌة وإدارة أجهزة اآلٌباد 

 الملكٌة

إذا ؼادر ابنكم المدرسة أو تخرج منها، فإّن المدرسة ستقوم بحذؾ أٌة . ملكٌة خاصة للطبلب" iPad"ٌعتبر اآلٌباد 

 .و برامج من اآلٌباد  تم شراإها من قبل المدرسة على أن تقوم بإعادته إلى الطالبتطبٌقات أ

إلى المدرسة كما أنه ٌتعذر علٌنا رد " iPad"إعادة اآلٌباد  ٌرجى العلم بؤنه فً حال مؽادرة ابنكم المدرسة، لن ٌمكنكم

وبعد ذلك سٌتم " iPad"ات المتوفرة على  اآلٌباد ستقوم المدرسة بإزالة كافة البٌان" iPad"المبلػ المستحق مقابل اآلٌباد 

 .إعادته إلٌك

 

 اإلدارة 

كما ستتولى المدرسة إدارة عملٌة شراء التطبٌقات . عبر نظام مركزي" iPad"ستقوم المدرسة بإدارة أجهزة اآلٌباد 

لمسإولٌة عن تحمٌل تحمٌل أو حذؾ التطبٌقات؛ حٌث تتحمل المدرسة ا ٌجب على الطالب عدم. وؼٌرها من البرمجٌات

 .أو حذؾ كافة التطبٌقات

 

 .وذلك عبر حساب المدرسة Apple IDستزود المدرسة كل طالب لدٌها باسم تعرٌفً 

فً نهاٌة كل عام دراسً، ٌقوم قسم تكنولوجٌا المعلومات بحذؾ كافة األعمال والفٌدٌوهات والصور المتوفرة فً جهاز 

 .سً الجدٌداآلٌباد من أجل االستعداد للعام الدرا

 

 "iPad"ضمان وصٌانة جهاز اآلٌباد 

  من أجل تطبٌق برنامج اآلٌباد فً مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة، قامت المدرسة بتسهٌل عملٌة الشراء األولٌة

 Apple /Apple Solution expert forالخاصة بؤجهزة اآلٌباد من خبلل وكٌل معتمد لشركة 

Education .ور مسإولٌة شراء برنامج تقع على أولٌاء األمAppleCare+  برنامج الضمان الممتد

ٌسمح بالتصلٌح أو االستبدال المشمول بالتؽطٌة لكل من قطع الؽٌار  Apple Care(. المجموع سنتان)

 . Appleوالصٌانة وذلك لدى الفنٌٌن المعتمدٌن لدى شركة 

 أحد متاجر شركة  فً حال وقوع أي ضرر، ٌتحمل أولٌاء األمور مسإولٌة التوجه إلىApple  من أجل

 .ال تتحمل المدرسة مسإولٌة تصلٌح أجهزة اآلٌباد المتضررة. استبدال الجهاز أو صٌانته
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 استبدال جهاز اآلٌباد فً حال تعرضه لضرر ؼٌر متعمد مرتٌن فقط على أن ٌخضع التصلٌح أو / ٌتم تصلٌح

ر كافة تكالٌؾ التصلٌح بدءاً من الحادثة الثالثة ٌتحمل أولٌاء األمو. +AppleCareاالستبدال لـرسوم صٌانة 

 .إن وجدت

 :ًالمتوفرة على الرابط التال  +AppleCareلمزٌد من التفاصٌل، ٌرجى اإلطبلع على اتفاقٌة خدمة

 

support/applecare/applecareplus/docs/applecareplusaeen.html-tp://www.apple.com/legal/salesht 

 المسؤولٌات

 أولٌاء األمور والطالب 

 : ٌتوجب على أولٌاء األمور والطبلب التؤكد من

 ًلمنزل حٌنما ٌعتبر ترك جهاز اآلٌباد الخاص بك فً ا. إحضار الطبلب ألجهزة اآلٌباد فً المدرسة بشكل ٌوم

 . ٌكون ضروري فً عملٌة التعلٌم خبلل الحصة التعلٌمٌة أمًرا مماثبلً لترك واجب دراسً فً المنزل

  ًإعداد قابمة فً المنزل تتضمن كافة المواد الواجب احضارها إلى المدرسة ومراجعتها ٌومٌا . 

 االت تخرٌب أو ضرر أو إببلغ المشرؾ أو قسم تكنولوجٌا المعلومات بشكل فوري عن أي مشكبلت أو ح

ٌتوجب على أولٌاء األمور والطبلب عدم تجاهل أي مشكبلت الحقة . خسارة أو سرقة لحقت بجهاز اآلٌباد

ٌتوجب اإلببلغ عن تلك المشكبلت بمجرد . ال تإثر على اآلٌباد باآلٌباد حتى لو تبٌن أنها مشكبلت ثانوٌة

 .ازمبلحظتها حٌث أنها قد تإثر على ضمان وتؤمٌن الجه

 ٌتوجب على الطبلب . تنظٌؾ شاشة اآلٌباد بواسطة قماشة نظٌفة وناعمة مع عدم استخدام أٌة سوابل تنظٌؾ

 .عدم الكتابة أو الرسم على اآلٌباد كما ٌتوجب عدم وضع أٌة مواد الصقة على جهاز اآلٌباد بشكل مباشر

 شراء واقً شاشة وؼطاء لجهاز اآلٌباد. 

 زة اآلٌباد الخاصة بهم من أجل إجراء التحدٌثات وتقارٌر الفحص األسبوعٌةبتقدٌم أجه قٌام كافة الطبلب. 

 

 iPadاالستخدام المصرح به بالنسبة لجهاز اآلٌباد 

  ال ٌستخدم اآلٌبادiPad ٌعتبر . إال فً األؼراض التعلٌمٌة كما ٌتعٌن عدم استخدامه فً األؼراض الترفٌهٌة

 .التعامل معه على هذا النحوأداة فً مجال التعلٌم وٌجب  iPadاآلٌباد 

  خبلل الدروس التعلٌمٌة، ٌجب وضع اآلٌبادiPad على الطاولة، مقلوًبا على الجانب الخلفً، وذلك حتى ٌطلب

ٌعد . ٌتوجب على الطبلب عدم السماح للطبلب اآلخرٌن باستخدام الجهاز الخاص بهم. المعلم استخدام الجهاز

 .ة المدرسة وعلٌه سٌتم التعامل معها وفًقا لذلكهذا األمر بمثابة مخالفة بالؽة لسٌاس

 أو تجاوز / ٌجب على الطبلب عدم إنشاء أو مشاركة أو تعمٌم محتوى من شؤنه محاولة اإلضرار أو اختراق و

هذا األمر ٌشمل وضع اضافات للجهاز تعمل . آلٌات تؤمٌن األجهزة الحاسوبٌة الربٌسٌة والبرمجٌات المستخدمة

ٌحق للكادر التدرٌسً االطبلع على . المدرسة والسماح بنقل التطبٌقات التً توفرها المدرسةعلى ربط الجهاز ب

 .أي تطبٌق برمجً أو ملؾ متوفر على جهاز اآلٌباد وذلك فً أي وقت

  أو حذؾ أو ( حاسوب آلً)ٌُحظر على الطبلب إجراء تؽٌٌرات فً االعدادات لجهاز اآلٌباد مع أي كمبٌوتر

ٌُحظر على الطبلب تعدٌل اإلعدادات الخاصة بالجهاز. على الجهاز المتوفرتعطٌل سجل التصفح   .كما 

  على سبٌل المثال، عند طلب استخدامها من قبل أي )ٌجب استخدام خاصٌة الكامٌرا فقط فً األوقات المناسبة

رر التقاط وبموجب القانون، ٌجب الحصول على إذن من المعلمٌن والطالب المق(. معلم خبلل أي نشاط تعلٌمً

موظف فً / ٌعتبر التقاط الصور أو إجراء تصوٌر مرئً ألي معلم. صور لهم بالكامٌرا قبل التقاط أي صور

مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة بمثابة مخالفة سلوكٌة من الدرجة الثانٌة كما سٌتم اتخاذ اإلجراءات حسب 

 .سٌاسة االنضباط السلوكً

 وجود صور . صور الخلفٌات/ وشاشة التوقؾ/ ورق الحابطٌر البلبقة مثل ال ٌجوز استخدام وسابل اإلعبلم ؼ

وخلفٌات ألٌة بنادق أو أسلحة أو مواد أو عبارات ؼٌر البقة أو مواد كحولٌة أو مواد مخدرة أو رموز أو صور 

 .تتعلق بالعصابات سٌترتب علٌها اتخاذ اإلجراءات حسب سٌاسة االنضباط السلوكً

http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus/docs/applecareplusaeen.html
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استخدام أجهزة اآلٌباد الخاصة بهم بأي طرٌقة تخالف القٌم الدٌنٌة أو الثقافٌة الخاصة بدولة ٌُحظر على الطالب 

 اإلمارات العربٌة المتحدة

 عقوباتنظرة عامة عن التصرفات غٌر المقبولة التً قد تسفر عن فرض ال

 .تجنبها لدى استخدام أجهزة اآلٌبادال ٌعتبر المذكور أدناه بمثابة قابمة حصرٌة إال أنه ٌحدد بعض التصرفات التً ٌتوجب 

إذا لم ٌتم االلتزام باتباع أي من الوارد أدناه، سٌتم اتخاذ اإلجراءات بناء على سٌاسة االنضباط السلوكً المتبعة لدى 

 .المدرسة

 سؤحرص على استخدام جهاز اآلٌباد الخاص بً كجهاز تعلٌم. 

 ٌدٌوهات أو ؼٌرها من الموارد الترفٌهٌة خبلل األوقات سؤحرص على عدم استخدام األلعاب أو الموسٌقى أو الف

 .الدراسٌة

 سؤحرص على اتباع قوانٌن الصؾ الخاصة باستخدام جهاز اآلٌباد والتً تم إعطابها لً من قبل المعلم. 

  سؤحرص على االلتزام بؽلق جهاز اآلٌباد عند عدم الحاجة الستخدامه فً الصؾ مع إدراك النتابج المترتبة على

 .إؼبلق الجهاز عدم

 ًسؤحرص على إحضار جهاز اآلٌباد مع شحنه بصورة كاملة بشكل ٌوم. 

 سؤحرص على التعامل مع جهاز اآلٌباد الخاص بً بعناٌة وباهتمام. 

 ًسؤحرص على عدم ترك جهاز اآلٌباد الخاص بً دون مراقبت. 

 سؤحرص على عدم إعطاء الجهاز ألي شخص آخر بدون تصرٌح من المعلم. 

 لى إببلغ المشرؾ وقسم تكنولوجٌا المعلومات بشكل فوري عند فقدان أو تضرر  الجهازسؤحرص ع. 

  سؤحرص على التحدٌث الدابم آلخر نسخة صادرة  منIOS . 

  ًسؤحرص على عدم تؽٌٌر اعدادات جهاز اآلٌباد الخاص بً عن طرٌق ربطه مع أي جهاز حاسوب آل

 (. كمبٌوتر)

 كررة عند استخدام جهاز اآلٌباد لفترات زمنٌة طوٌلة إضافة إلى ابعاد سؤحرص على قضاء فترات استراحة مت

 .نظري عن الجهاز كل خمسة عشر دقٌقة

  سؤحرص على عدم مشاركة أي بٌانات شخصٌة مع أي شخص عبر االنترنت أو مشاركة األرقام السرٌة مع أي

 .شخص آخر وذلك باستثناء المعلمٌن والمدراء وأولٌاء األمور

  (.االنترنت)االلتزام بالحذر والٌقظة لدى استخدام الشبكة العنكبوتٌة سؤحرص على 

 دوما على رفض أي فعل من أفعال التنمر اإللكترونً سؤحرص. 

 

 الصحة والسالمة الشخصٌة 

ٌمكن اإلطبلع على العدٌد من األمثلة عبر اإلنترنت فً مواقع . ُتنصح العاببلت بإعداد اتفاقٌة مستخدم داخلٌة خاصة بهم

ٌُنصح أولٌاء األمور بتحدٌد وقت ألبنابهم من أجل استخدام األجهزة   .commonsensemedia.orgمثل  كما 

بهدؾ تشجٌعهم على قضاء لٌلة مرٌحة تخلو من األلعاب والرسابل النصٌة  كاإللكترونٌة المتنقلة الخاصة بهم وذل

د فً موقع آمن وذلك فً األوقات التً ال ٌكون فٌها ٌرجى حفظ جهاز اآلٌبا. والتفاعبلت عبر شبكات التواصل االجتماعً

بالمدرسة كما ُتوصً المدرسة عند استخدام الجهاز فً المنزل باستخدامه فً ؼرفة جلوس العابلة أو أماكن مشتركة 

 .ولٌس داخل ؼرفة النوم

 

 لعاب اإللكترونٌة ٌحظر تماًما إحضار الهواتؾ المتحركة والساعات الذكٌة واألجهزة الموسٌقٌة المحمولة واأل

وفً حال إحضار  أي من تلك األجهزة، سٌتم . وأجهزة اآلٌباد الشخصٌة وأجهزة اآلٌبود ألي سبب من األسباب

 .مصادرة أي جهاز وتسلٌمه ألولٌاء األمور فً نهاٌة العام الدراسً
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 ى مكتب المشرؾ حتى فً حالة اشتراط إحضار كمبٌوتر محمول أو كامٌرا إلى المدرسة، فإنه ٌتعٌن تسلٌمها لد

 .ٌتم استخدامها

 ٌلتزم الطبلب بسٌاسة استخدام جهاز اآلٌباد الموقعة من جانبهم. 

 على الطبلب مشاهدة أٌة أفبلم أو برامج ؼٌر تعلٌمٌة ٌحظر. 

 

 

 قواعد وإرشادات الحافالت
 

ٌام كافة الطبلب بربط  ستتواجد مشرفة فً كل حافلة للتؤكد من ق. سٌتم تجهٌز كافة الحافبلت بالمقاعد واألحزمة .1

سٌتم توفٌر أرقام االتصال الخاصة بمشرفات . أحزمة المقاعد ومساعدتهم فً الصعود للحافلة والخروج منها

 .الحافبلت فً بداٌة العام الدراسً

سٌتم إببلغ أولٌاء األمور عن المواعٌد المحددة لتوصٌل واستبلم الطلبة من قبل سابق الحافلة قبل بداٌة العام  .2

 .دراسًال

 .ٌرجى االتصال بمشرفة الحافلة فً حالة تؽٌب الطالب خبلل أي ٌوم دراسً .3

ٌرجى تفهم أّن سابقً الحافبلت ال . ٌجب على الطبلب التواجد أمام منازلهم أو فً نقاط التجمع قبل الوقت المحدد .4

 .ٌمكنهم تؤخٌر مسار الحافلة او التؤخرعلى بقٌة الطبلب بسبب انتظار طبلب آخرٌن

فً نقطة االستبلم المحددة وفً التوقٌت المذكور، ( عام 11الطلبة تحت سن )لم ٌتواجد أحد أولٌاء أمور الطبلب  إذا .5

 .عندبٍذ، سٌتم إعادة الطبلب إلى المدرسة على أن ٌتحمل أولٌاء األمور مسإولٌة إحضار أبنابهم من المدرسة

ال ٌجوز . المكان المتفق علٌه كنقطة استبلم وإنزالألسباب أمنٌة، لن ٌتم إنزال أي طالب فً أي مكان آخر ؼٌر  .6

 .للطبلب تبدٌل الحافبلت بسبب توجههم إلى منزل أصدقابهم

فً حال عدم استقبلل الطالب الحافلة إلى المنزل، ألي سبب من األسباب، وفً أي ٌوم معٌن، ٌرجى التواصل مع  .7

 .مسإول النقل بالمدرسة أو إداري القسم قبل الظهر

أولٌاء األمور االطبلع على واستٌعاب إرشادات الحافبلت باإلضافة إلى قواعد النقل، ومناقشة كافة قوانٌن ٌتوقع من  .8

 .النقل مع أبنابهم

 .ٌجب ربط أحزمة المقاعد فً كافة األوقات. ٌتوجب على الطبلب البقاء فً مقاعدهم لدى تحرك الحافلة .9

 .االلتزام بالهدوء داخل الحافلة والتحدث بصوت منخفض .10

 ٌجب على الطبلب عدم وضع حاجٌاتهم فً ممر الحافلة لتجنب عرقلة الحركة  .11

 .ٌجب على الطبلب عدم التحدث بلؽة عدوانٌة أو مسٌبة أو مهٌنة .12

 . ٌعتبر االعتداء البدنً والترهٌب أمراً ؼٌر مقبول .13

ولٌة المحافظة علٌه ٌتحمل الطالب مسإ. ٌُحظر على الطبلب استخدام أجهزة اآلٌباد الخاصة بهم داخل الحافلة .14

 . واالحتفاظ به داخل الحقابب فً كافة األوقات

 . ٌحظر تـناول األطعمة فً الحافلة وٌسمح بشرب الماء فقط .15

 .ٌجب إزالة كافة النفاٌات من الحافلة كما ٌجب الحفاظ على نظافة الحافلة .16

ولٌاء األمور كما ٌتحمل الطبلب ٌُسفر إلحاق أي ضرر أو تخرٌب للحافبلت عن تحمٌل تكلفة التصلٌح على حساب أ .17

 .النتابج المترتبة

ٌتحمل الطبلب مسإولٌة الوصول إلى الحافلة فً الوقت المحدد بعد انتهاء الٌوم الدراسً؛ حٌث أّن الحافبلت لن  .18

ستقوم مشرفات الحافبلت بمرافقة طبلب مرحلة رٌاض األطفال . تنتظر ولن تعاود أدراجها من أجل نقل الطبلب

 .رحلة االبتدابٌةوطبلب الم

ٌُسمح للطبلب بتبدٌل الحافبلت دون موافقة مسبقة من موظؾ النقل المدرسً .19  .لن 

 .ٌُحظر على الطبلب ؼٌر المسجلٌن فً الحافلة استخدام الحافلة فً أي ظرؾ .20

ٌتسم ٌنبؽً التعامل مع سابق الحافلة والمشرفة علٌها بشكل . تتحمل مشرفة الحافلة مسإولٌة الطبلب داخل الحافلة .21

 . باإلحترام كما ٌتوجب االلتزام باتباع التعلٌمات الصادرة من جانبهما
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 .ٌجب على الطبلب تمثٌل المدرسة بصورة تتمٌز بالفخر واالعتزاز  لدى تواجدهم داخل الحافلة .22

 . سٌتم تطبٌق سٌاسة السلوك بمدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة وما ٌترتب علٌها .23

 . ن بقواعد الحافبلت الحق فً خدمة النقل بالحافلةقد ٌفقد الطبلب ؼٌر الملتزمٌ .24

ٌتوجب على أولٌاء األمور تعببة نموذج الحافلة مع دفع رسوم الحافلة باإلضافة إلى التوقٌع واإلقرار بإرشادات  .25

 .الحافبلت قبل السماح ألبنابهم باستخدام خدمة الحافلة

عادًة ما ٌتم إرسال .جٌل أبنابهم للعام الدراسً المقبلٌجب على أولٌاء أمور الطبلب المسجلٌن بالحافلة إعادة تس .26

 .نماذج إعادة التسجٌل فً الحافبلت مع نماذج إعادة التسجٌل فً المدرسة

 

 األمراض والحوادث 
 

حمى حادة أو التهاب الحلق أو إفرازات بالعٌن أو طفح جلدي ؼٌر محدد أو القًء أو )إذا عانى ابنكم من األعراض التالٌة 

 .ابنتكم بالمنزل مالم ٌتم تقدٌم إفادة طبٌة/ فإنه ٌتوجب علٌك إبقاء ابنكم( لاإلسها

وإذا تطلب األمر طلب استشارة طبٌة، فإننا . فً حال إصابة ابنكم بالمرض خبلل الٌوم الدراسً، سٌتم إببلغ ولً األمر

تصال بولً األمر أو الشخص المقٌد فً حال وقوع أي حادثة أو واقعة امرطارئ، سٌتم اال. سنقوم بطلبها على نحو فوري

إذا تطلبت الحادثة أو حالة الطوارئ االستعانة بـطبٌب، فإنه سٌتم نقل ابنكم إلى . لدٌنا لبلتصال به فً حاالت الطوارئ

 .عٌادة/ أقرب مستشفى

 

 األدوٌة الطبٌة

الدراسٌة، ٌجب على أولٌاء  طالبة ألدوٌة طبٌة مقررة وكان ٌلزمه تناولها خبلل الساعات/ فً حال تناول أي طالب

 .األمور التؤكد من تسلٌم األدوٌة للممرض بالمدرسة من أجل سبلمة أبنابكم

 .  ٌجب وضع اسم ابنكم على كافة األدوٌة بشكل واضح

 .ابنته األدوٌة البلزمة/ سٌتم االتصال بولً األمر لطلب موافقته على تناول ابنه. ٌتوفر لدٌنا أدوٌة داخل عٌادة المدرسة

 
 

 الزي المدرسً
 

على الطلبة االلتزام بالزي المدرسً الموحد والحضور إلى المدرسة مرتدٌاً إٌاه ٌومٌاً فٌما عدا أٌام االحتفاالت واألنشطة 

 .والتً ٌتم اإلعبلن عنها مسبقاً 

 

 رٌاض األطفال

 تلمٌذات: 

o  مع شعار المدرسة، جوارب بٌضاء اللون وحذاء أسود( وأبٌض مخطط أزرق)فستان. 

o  قمٌص أبٌض مع شعار المدرسة: الرٌاضٌة التمارٌنزي. 

 تبلمٌذ : 

o  ًمع شعار المدرسة( أزرق وأبٌض مخطط)قمٌص مدرس 

o  أزرق، جوارب بٌضاء وحذاء أسود أو أبٌض( شورت)بنطال مدرسً بلون أزرق أو بنطلون قصٌر. 

o قمٌص أبٌض مع شعار المدرسة، بنطال مع حذاء رٌاضً: الرٌاضٌة زي التمارٌن 

 

 مرحلة االبتدائً

 تلمٌذات: 
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o  مدرسً أرزق داكن دون أكمام مع شعار المدرسةفستان. 

o قمٌص مدرسً طوٌل الكم مع الشعار، جوارب بٌضاء وحذاء اسود. 

o قمٌص أبٌض مع شعار المدرسة: الرٌاضٌة زي التمارٌن. 

 تبلمٌذ : 

o  مع شعار المدرسة( أزرق مع خطوط زرقاء)مدرسً قمٌص 

o أزرق اللون ، جوارب بٌضاء وحذاء أسود أو ( شورت)ق أو بنطلون قصٌر بنطال مدرسً بلون أزر

 .أبٌض

o قمٌص أبٌض مع شعار المدرسة، بنطال مع مع حذاء رٌاضً: الرٌاضٌة زي التمارٌن. 

 المرحلة المتوسطة والعلٌا

  للطالبات المدرسًالزي: 

o  بكم طوٌل ، شٌلة ، مرٌول أزرق ؼامق ٌحمل شعار المدرسة ، قمٌص ) ٌتعٌن على الطالبات لبس

أما الزي الرٌاضً فٌتوجب على الطالبات لبسه فً حصص الرٌاضة ( جوارب بٌضاء ، حذاء أسود

قمٌص رٌاضً أبٌض ٌحمل شعار المدرسة ، بنطلون واسع رٌاضً أزرق ؼامق :) فقط وٌتكون من 

 .(بخط ابٌض على الجوانب ، حذاء رٌاضً مناسب

o ٌ منع وضع طبلء األظافرٌتوجب على الطالبات عدم التبرج و. 

o   ٌتوجب على الطالبات ترتٌب الشعر بصورة راقٌة وٌمنع صبػ الشعر أو عمل قصات شعر ؼٌر

 .مناسبة

o ٌتوجب على الطالبات استخدام االكسسوارات المناسبة للشعر واستخدام اللونٌن األبٌض واألزرق فقط. 

o دات وتقالٌد دولة اإلمارات العربٌة ٌتوجب على الطالبات لبس المبلبس المحتشمة المتماشٌة مع عا

 .المتحدة أثناء أٌام االحتفاالت والمناسبات الرسمٌة

o  بدون قبعة الرأس ( الجاكٌت)ٌلزم لبس سترة المدرسة(Hoodie.) 

 للطبلب المدرسً الزي: 

o قمٌص مدرسً مع شعار المدرسة 

o  بنطال أزرق 

o حذاء أسود 

o ًقمٌص أبٌض وبنطال )خبلل حصص الرٌاضة الزي المدرسً الذي ٌجب ارتداإه : الزي الرٌاض

 (حذاء رٌاضً/ أزرق واسع مع حذاء أبٌض للجري

o  (بإطالة الشعر ال ٌسمح)ٌجب قص الشعر 

  (أبٌض أو كحلً أو رمادي أو أسود)ٌُسمح للطبلب من كافة المراحل ارتداء سترة سادة 

 نٌةٌجب على الطبلب من كافة المراحل ارتداء زي موحد خبلل الرحبلت المٌدا. 

 

 :فً حال مخالفة القواعد المذكورة أعاله، سٌتم اتخاذ اإلجراءات التالٌة

 إنذار شفوي 

 سٌتم اعطاء الطالب إنذار خطً ٌتم حفظه . بعد توجٌه اإلنذار الشفوي، سٌتم إخطار أولٌاء األمور عن المخالفة

 .ٌاسات دابرة التعلٌم والمعرفةتصاعدٌة وذلك بناء على س ٌسفر عن تكرار المخالفة اتخاذ إجراءات.  فً ملفه

 

 

 

 مفقودات وجدت
 

ٌّمة فً المنزل، ٌمكن تجّنب فقدان . فً منطقة االستقبال لكل قسم" المفقودات"توضع صنادٌق  بترك األشٌاء الق

  .على جمٌع المستلزماتطالب كتابة اسم الوكذلك ٌرجى . التجهٌزات والمبلبس
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 المٌدانٌة/ الرحالت الترفٌهٌة
 

إن الرحبلت . الرحبلت المٌدانٌة التربوٌة عنصراً هاماً للؽاٌة فً مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبًتعتبر 
فالرحبلت المٌدانٌة تعزز عملٌة . المٌدانٌة المخططة بعناٌة تتٌح للطبلب الربط بٌن المنهاج المخطط وخبراتهم الٌومٌة

 . التعلم فً سٌاق واقعً

د الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً على إتاحة هذه الفرصة لؤلطفال لٌستكشفوا وٌبحثوا، وأن ٌجدوا ٌركز فرٌق مدرسة االتحا
وسوؾ ٌكون هناك العدٌد من الزٌارات التً ٌمكن . ار المواد التً تدخل ضمن بٌبة الحٌاة الواقعٌةٌالحلول من خبلل اخت

 .القٌام بها طوال العام الدراسً
ببلغ أولٌاء األمور عن إمن المكان المقصود، تقوم منسقة االنشطة ب لتعلٌم والمعرفةدابرة ابمجرد الحصول على موافقة 

ورسالة موافقة ولً االمر ( بالمناهج الدراسٌة ارتباطها)سوؾ تتضمن هذه الرسالة معلومات عن الرحلة . طرٌق الرسابل
ن قبل ثبلثة اٌام مدرسٌة على األقل من أن ترسل هذه الرسالة إلى الوالدٌالشخص المعنً وٌتوقع اذن ٌجب إعادتها إلى 

 .موعد الرحلة
أما  .سلموا موافقات اإلذن الموقعة من قبل أولٌاء امورهم على الزٌارة ولن ٌسمح بالذهاب الى الرحلة إال للطبلب الذٌن

أولٌاء  او التواصل مع أولبك الذٌن ال ٌستطٌعون الحضور سٌتم وضعهم فً أٌة أنشطة أخرى فً المدرسة لهذا الٌوم
   .امورهم الصطحابهم الى المنزل

 

 

 سٌاسة التغذٌة 
 

على الطبلبونزودهم بمعلومات حول الخٌارات الؽذابٌة الجٌدة ونشجع الطبلبنعلّم و نحاول تعزٌز موقؾ صحً تجاه الطعام
دات الؽذابٌة الجٌدة ونحن نطلب من أولٌاء األمور االنضمام إلى جهودنا الرامٌة إلى تعزٌز العا. استكشاؾ مذاقات جدٌدة

 .والخٌارات الؽذابٌة الجٌدة مع أي طعام ٌؤتً إلى المدرسة
تحظر " حماٌة الطبلب التً لدٌهم او قد تكون لدٌهم الحساسٌة"مدرسة االتحاد الوطنٌة الخاصة فً ابوظبً لدٌها سٌاسة 

زبدة الفول السودانً أو  انً أوٌرجى تجنب ارسال الفول السود .جمٌع المواد الؽذابٌة التً تحتوي على المكسرات
ٌجب على أولٌاء األمور التواصل مع الموظفٌن بشؤن مخاوؾ أو متطلبات  .منتجات تحتوي على زٌت الفول السودانً

 / الذٌن ٌخضعون لحمٌة خاصة تقدٌم رسالة من طبٌبالطبلبٌجب على أسر  .ٌتناولها طفلهم خاصة لوجبة الطعام التً
 .الة أو الحساسٌةاختصاصً تؽذٌة ٌحدد الح

 .ٌرجى منكم عدم إرسال الحلوٌات والكعك والرقابق والمشروبات الؽازٌة، وؼٌرها من أجل أي من أوقات الوجبات
 .طوال الٌوم وجبتٌن أي الوجبة الخفٌفة والؽداءالطبلبسوؾ ٌتناول 

 

 األنظمة والقوانٌن فً المطعم

 .الدخول والخروج فً طابور منتظم من المطعم .1

 . الشرب داخل المطعم فقطاألكل و .2

 .االلتزام بآداب الطعام .3

 .احترام العامبلت والبعد عن األلفاظ النابٌة .4

 .مؽادرة المطعم بعد التؤكد من نظافة المكان وترتٌبه .5

 .ؼسل الٌدٌن بعد الطعام .6
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 ّوعـالتط
 

أو إذا كانت لدٌك  .إذا كان لدٌك بضع ساعات فراغ أسبوعٌة كانت أو شهرٌة، ٌرجى التفكٌر فً العمل التطوعً

فنحن نستطٌع أن تستثمر مواهبك لمساعدة المدرسة فً عدد من   .مواهب خاصة أو هواٌات، ٌرجى االتصال بنا

سوؾ نستخدم هذه المعلومات لجدولة . وإعادتها إلى المدرسة( توزع الحقاً )ٌرجى ملء استمارة تطوع  .الطرق

 .األم قدر اإلمكان /األنشطة وفقا لرؼبات األب 

 

 (المرحلة المتوسطة والعلٌا)المخالفات السلوكٌة للطلبة واإلجراءات المترتبة تجاهها (: أ)ق ـملحال
 

ى
تو

س
لم

ا
 

 المخالفة
عند 

صم ارتكابها
خ
ال

 

 التكرار األول

صم
خ
ال

 

 التكرار الثانً

صم
خ
ال

 

 التكرار الثالث

صم
خ
ال

 

ول
أل
ا

 

سوء استخدام األجهزة اإللكترونٌة ووضع . 1
 السماعات فً الصف

تنبٌه 
 شفوي

0 

فتح ملؾ . 1
وتوثٌق 
 المخالفة

إببلغ . 2
ولً األمر 

 خطٌاً 

0 

حسم نصؾ . 1
 .الدرجة

استدعاء ولً .2
 .األمر

إصدار إنذار . 3
خطً أول 

للمتعلم وتوقٌع 
 .ولً أمره بالعلم

-2 

استدعاء . 1
 .ولً األمر

إصدار إنذار . 2
خطً نهابً 
للمتعلم وولً 
أمره فً حالة 
 .عدم االستجابة

حسم درجة  .3
 .المخالفة كاملة

دراسة . 4
الحالة من قبل 

األخصابً 
 .االجتماعً

تنفٌذ . 5
مجموعة من 

االستراتٌجٌات 
للحد من السلوك 

 .السلبً
تحوٌل . 6

المخالفة للدرجة 
 .الثانٌة

-4 

 التأخر عن الطابور الصباحً. 2

 (التغٌب عن حضور تحٌة العلم) التأخٌر الصباحى. 3

 التأخٌر عن الحصة  .4

 الخروج منه بدون استئذان/الدخول إلى الفصل .5

 النوم أثناء الحصة. 6

 تناول الطعام أثناء الحصص. 7

 عدم حضور الحصة الدراسٌة أو األنشطة المدرسٌة. 8

 إهمال الواجبات المدرسٌة .9

 فً الوقت المحدد عدم االلتزام بتسلٌم الواجبات .10

 عدم إحضار المستلزمات المدرسٌة .11

 مخالفة الزي المدرسى. 12

 عدم االنضباط والتشوٌش داخل الصف أو خارجه. 13

 عدم شحن الكمبٌوتر اللوحى. 14

 نسٌان الكمبٌوتر اللوحً. 15
 

ى
تو

س
لم

ا
 المخالفة 

 عند
 ارتكابها

خ
ال

 صم

التكرار 
 األول

خ
ال

خ التكرار الثانً صم
ال

خ التكرار الثالث صم
ال

 صم

ً
ان
لث
ا

 

الخروج من المدرسة دون إذن أو الهروب منها أثناء . 1
 .الٌوم الدراسً

استدعاء 
ولً األمر 

وتوقٌع 
ولً األمر 

والطالب 
على التعهد 
بعدم تكرار 

المخالفة 
وحسم 
نصؾ 
 الدرجة

-4 

حسم الدرجة 
املة وتوقٌع ك

الطالب وولً 
أمره على 
إنذار ، أو 

باإلٌقاؾ من 
ٌوم إلى ثبلثة 

أٌام داخل 
 المدرسة

-8 

إٌقاؾ الطالب من ٌوم 
إلى ثبلثة أٌام فً 

المدرسة مع تكلٌفه 
بواجبات دراسٌة 
 واإلنذار النهابً

0 

نقل الطالب إلى 
شعبة أخرى 

ودراسة الحالة 
من قبل 

األخصابً 
االجتماعً 
لى وتحوٌلها إ
لجنة إدارة 

السلوك لتنفٌذ 
مجموعة من 

اإلجراءات تسهم 
فً الحد من 

السلوك وتحوٌل 
المخالفة إلى 
 الدرجة الثالثة

0 

التحرٌض على الشجار أو تهدٌد أوتخوٌؾ أي من . 2
 .الزمبلء فً المدرسة

 استخدام مساحٌق التجمٌل. 3

 سلوكٌات منافٌة للحٌاء العام. 4

الكتابة على الجدران المدرسٌة وتخرٌب األثاث . 5
 المدرسً والحافبلت المدرسٌة

تصوٌر أو نشر صور العاملٌن بالمدرسة والطلبة دون . 6
 إذن منهم

 االعتداء اللفظى. 7

التؽٌب عن المدرسة قبل وبعد اإلجازات ونهاٌة . 8
 الفصلٌة االسبوع وقبل االمتحانات

 تحدي القرارات اإلدارٌة. 9

 التدخٌن داخل الحرم المدرسً وحٌازة أدواته. 10
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ى
تو

س
لم

ا
 

 المخالفة
عند 

 ارتكابها

صم
خ
ال

صم التكرار األول 
خ
ال

صم التكرار الثانً 
خ
ال

 

التكرار 
 الثالث

صم
خ
ال

 

ث
ثال

ال
 

 ة للحٌاء العاممنافٌ إحضار وتروٌج مواد مادٌة وإلكترونٌة

انعقاد 
فوري للجنة 

التربوٌة 
التخاذ قرار 

واستدعاء 
فوري لولً 

األمر 
وتوقٌعه 

على القرار 
وحسم 

الدرجة 
 كاملة

-12 

العرض على 
لجنة االنضباط 

السلوكً 
التخاذ قرار 

اإلٌقاؾ 
وإٌقاؾ الطالب 

عن الدراسة 
وتحوٌله للجهة 

المختصة 
لتلقً برنامج 

متخصص 
لتعدٌل السلوك 

لفترة ما  وذلك
بٌن أسبوع إلى 

أسبوعٌن 
وحسم الدرجة 

 كاملة

-12 

إصدار قرار من 
لجنة إدارة 

السلوك بتوقٌؾ 
الطالب وإنذار 

ولً األمر 
بالسعً إلى نقله 
لمدرسة أخرى 
وفً حال عدم 

تنفٌذ ولً األمر 
لئلنذار ٌنقل 

الطالب بقرار من 
الوكٌل المساعد 

للعملٌات 
 المدرسٌة

0 

قرار لجنة 
االنضباط 
السلوكً 
بتحوٌل 

المخالفة إلى 
الدرجة 

الرابعة ثم 
اإلٌقاؾ 

النهابً من 
 المدرسة

0 

التشهٌر بالزمالء والعاملٌن بالمدرسة فً وسائل التواصل 
 االجتماعً

 جلب وحٌازة األسلحة البٌضاء

 التحرش الجنسً داخل المدرسة

لعاملٌن بالمدرسة االعتداء الجسدي على الزمالء أو ا
 (التنمر)

 السرقة أو التستر علٌها

إتالف أو تخرٌب أجهزة وأدوات المدرسة ومرافقها 
 واالستٌالء علٌها

 اإلساءة إلى األدٌان السماوٌة أو إثارة الفتن الطائفٌة

العبث والتخرٌب وإتالف الحافالت المدرسٌة وإٌذاء 
 مً الطرٌقمستخد

 محاوالت الغش فى االمتحانات/الغش

 

ى
تو

س
لم

ا
 

 عند ارتكابها المخالفة

 
 الخصم

بع
را

ال
 

 جلب وحٌازة أو استخدام األسلحة النارٌة أو البٌضاء داخل المدرسة. 1

 استدعاء فوري لولً األمر. 1
اتخاذ اإلجراءات الفورٌة حٌال المخالفة باالستعانة . 2 

 هات المعنٌةبالج
انعقاد لجنة االنضباط السلوكً إلصدار قرارها وإعالم . 3

 .إدارة اإلرشاد الطالبً إلجراء الالزم 
 .إٌقاف الطالب لحٌن اكتمال التحقٌق. 4
تحمٌل الطالب وولً أمره كافة المسؤولٌة عن أٌة . 5

 .أضرار ناتجة عن المخالفة
ار من وكٌل تحوٌل الطالب لبرامج التأهٌل المعتمدة بقر. 6

 .الوزارة للشؤون األكادٌمٌة فً المؤسسات التخصصٌة
إٌقاف قٌد الطالب من المدارس والحرمان الكامل من . 7

االلتحاق بالمدارس واالنتقال إلى التعلٌم المستمر 
 .والمنازل

اإلٌقاف التام عن الدراسة فً حال استنفاذ كل وسائل . 8
 .لوك وعالجهالعالج، وتحوٌله لجهة مختصة لتعدٌل الس

 .الفصل النهائً فً حالة نفاذ كل وسائل العالج. 9

-20 

 االعتداء الجنسً داخل المدرسة. 2

 االعتداء الجسدي المؤدي الى إصابة الزمالء او العاملٌن بالمدرسة. 3

 تسرٌب أسئلة االمتحانات أو المشاركة فٌه بأي شكل من األشكال. 4

 حرائق داخل حرم المدرسةالتسبب فً إشعال ال. 5

 انتحال صفة غٌره فً المعامالت المدرسٌة أو تزوٌر الوثائق الخاصة بالمدرسة. 6

 التعرض باإلساءة للرموز السٌاسٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة بالدولة. 7

 حٌازة وجلب وتروٌج أو تعاطً المخدرات والعقاقٌر الطبٌة المخدرة أو المؤثرات العقلٌة. 8
 داخل المدرسة أو الظهور تحت تأثٌر المخدر داخل المدرسة

بث أو تروٌج أفكار أو معتقدات متطرفة أو تكفٌرٌة أو إلحادٌة مناهضة لنظم المجتمع . 9
 السٌاسٌة واالجتماعٌة

من  إحضار الهاتف النقال إلى المدرسة سٌؤدي إلى مصادرته حتى نهاٌة العام الدراسً وخصم درجات : مالحظة

 .درجات  8السلوك قد تصل  إلى 
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 أٌام 3 المخالفة
درجات 
 الحسم

 أٌام 6
درجات 
 الحسم

 اٌام 9
درجات 
 الحسم

 ٌوم 12
درجات 
 الحسم

 ٌوم 15

 الغٌاب دون عذر

 
 إشعار . 1
 تعهد. 2

-2 

 
 إشعار .1
 . إنذار أول. 2
استدعاء . 3

 .ولً األمر

-4 

 
 إشعار  .1
 إنذار ثانً. 2
استدعاء . 3

 مرولً األ

-8 
 إشعار.1
 إنذار نهائً. 2

-12 
عدم .1

 تسجٌل

 

 

 3تعدٌل سلوك  2تعدٌل سلوك  1تعدٌل سلوك  مالحظة

 8+ 4+ 2+ عند تعدٌل أي سلوك أخذ الطالب علٌه مخالفة من قبل
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 (المرحلة االبتدائٌة)المخالفات السلوكٌة للطلبة واإلجراءات المترتبة تجاهها  (:ب)الملحق 
 

 صباحًالتأخر ال

 توجٌه الطالب بشكل فردي  المرة األولى 

 حصص الرٌادة -توجٌه جمعً للطالب من خالل الطابور الصباحً المرة الثانٌة 

 .والتركٌز على تكرٌم الطالب الملتزمٌن

 االتصال بولً أمر الطالب المرة الثالثة                       

 االتصال بولً أمر الطالب+ وي أول انذار شف المرة الرابعة                  

 كتابة فً المفكرة المدرسٌة+ انذار خطً أول  المرة الخامسة                       

 االجتماع بولً أمرالطالب+ انذار خطً ثانً  المرة السادسة                    

 اعادة الطالب الى البٌت مباشرة  المرة السابعة 

 

 الغٌاب عن المدرسة

 .على ولً أمر الطالب تقدٌم عذر طبً أو خطً مقبول لتوضٌح سبب الغٌاب

 .احضار تقرٌر طبً معتمد: فً حالة المرض

 .فً حالة هناك أسباب أخرى نفسٌة ٌتم تحوٌل لألخصائً االجتماعً للمتابعة

 .المدرسة الحق فً رفضها أو قبولها إعالم إدارة المدرسة مسبقا برسالة خطٌة موضحا سبب الغٌاب ومدته وإلدارة: فً حالة السفر

 .المدرسة غٌر مسؤولة عن تعوٌض الدروس فً حال الغٌاب بدون عذر مقبول

 . اٌام من دون عذر طبً وضع برنامج للمتابعة له من قبل األخصائً لمعرفة األسباب 6فً حال تكرار غٌاب الطالب أكثر من 

 انذار خطً أول فً حال التكرار 

 ماع مع ولً األمر فً حال التكرار انذار خطً واالجت

 .دائرة التعلٌم والمعرفةٌوم متصلة سٌتم اتباع قوانٌن  15فً حالة الغٌاب أكثر من 

 

 اإلخالل باألنظمة الصفٌة 

 تنبٌه شفوي داخل الصف من قبل معلم الفصل  المرة األولى                        

 الكتابة فً المفكرة المدرسٌة+ ر شفوي من قبل المشرف االداري انذا المرة الثانٌة                     

 .االتصال بولً األمر والتحوٌل للمتابعة من قبل األخصائً + انذار خطً من قبل المشرف االداري  المرة الثالثة                        

ووضع برنامج للطالب فً حال احتاج واذا لم تحتاج ٌعطى االجتماع بولً أمر الطالب الطالعه على اإلجراء المقرر  المرة الرابعة  

 .استراتٌجٌات للتشجٌع
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 عدم احترام ممتلكات المدرسة واآلخرٌن 

 توجٌه الطالب بشكل فردي المرة األولى 

 االتصال بولً أمر الطالب+ إنذار شفوي أول من قبل مشرف اإلداري  المرة الثانٌة  

 االتصال بولً األمر وتحوٌل للمتابعة من قبل اإلخصائً + من قبل المشرف االداري انذار خطً  المرة الثالثة 

 االجتماع بولً أمر الطالب إلطالعه على اإلجراء المقرر المرة الرابعة  

 

 

 التقصٌر فً إنجاز الواجبات وإحضار المستلزمات المدرسٌة ٌومٌا 

 المدرسٌة من قبل معلم المادة  الكتابة فً المفكرة+ تنبٌه شفوي من قبل المعلمة  

 توجٌه الطالب بشكل فردي من قبل المشرف اإلداري  المرة األولى  

 الكتابة فً المفكرة المدرسٌة من قبل المشرف اإلداري + تنبٌه شفوي من قبل المشرف اإلداري  المرة الثانٌة                         

تحوٌل الى اإلخصائً + االتصال بولً األمر + الكتابة فً المفكرة المدرسٌة + انذار خطً من قبل المشرف اإلداري  المرة الثالثة                       

 االجتماعً 

 االجتماع بولً أمر الطالب لمعرفة األسباب  المرة الرابعة                         

 بٌت التعهد بإنجاز جمٌع الواجبات المطلوبة فً ال المرة الخامسة   

 

 (الصف، الملعب ، المطعم ، المختبرات ، دورات المٌاه )عدم المحافظة على نظافة المدرسة 

 توجٌه فردي للطالب   المرة األولى

 تكرٌم الطالب الملتزمٌن ٌومٌا فً الترتٌب   المرة الثانٌة

 تنبٌه شفوي من قبل المعلمة  المرة الثالثة

 الكتابة فً المفكرة المدرسٌة+ ي انذار شفوي من قبل المشرف اإلدار 

 االجتماع بولً أمر الطالب+ إنذار خطً  

 

 استعمال األلفاظ النابٌة فً المدرسة

 االعتذار لمن أساء إلٌهم+ إنذار شفهً   المرة األولى 

 االتصال بولً أمر الطالب+ إنذار خطً   المرة الثانٌة

 طالعه على اإلجراء المقرراالجتماع بولً أمر الطالب إل  المرة الثالثة
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 اإلعتداء على الزمالء فً المدرسة

 االتصال بولً أمر الطالب+ الكتابة فً المفكرة المدرسٌة + إنذار شفوي  المرة األولى                 

 االجتماع بولً  أمر الطالب+ إنذار خطً  المرة الثانٌة                 

 كتابة تعهد من قبل ولً أمر الطالب      المرة الثالثة             

 فصل داخلً للطالب المرة الرابعة

 فصل الطالب لمدة ٌوم واحد  المرة الخامسة 

 

 

 إهمال النظافة الشخصٌة

 االتصال بولً إمر الطالب المرة األولى 

 الكتابة فً المفكرة المدرسٌة+ إنذار شفوي  المرة الثانٌة 

 اع بولً أمر الطالباالجتم المرة الثالثة 

 كتابة تعهد من قبل ولً أمر الطالب المرة الرابعة 

 االجتماع بولً أمر الطالب إلطالعه على اإلجراء المقرر المرة الخامسة 

 

 عدم االلتزام بالزي المدرسً  

 بولً أمر الطالب لتصااال+ تنبٌه شفوي  المرة األولى                   

 تصال بولً األمر إلحضار الزي المدرسًاال               المرة الثانٌة     

 إحضار الزي المدرسً+ إنذار خطً  المرة الثالثة                    

 فصل داخلً حتى إحضار الزي المدرسً  المرة الرابعة                  

 


