
 :مقدمة
 

تعد العالقات البناءة بين المدرسة واألسرة عامالً حاسماً في ضمان تقديم خبرات تعليمية فعالة للطلبة مرتكزة على توفـير التنشـئة السـليمة 
 .ومن مصلحة المدرسة واألسرة أن تكون هذه العالقات البناءة مستندة إلى أحكام وشروط واضحة في صيغة عقد يلتزم به الطرفين. لهم
 

إضافة إلى هذا العقد، ينبغي على المدرسة تطبيق إجراءات فاعلة لمعالجة شكاوي أولياء األمور وتحفظـاتهم، كمـا ينبغـي علـى أوليـاء األمـور 
 .في الوقت عينه احترام هذه اإلجراءات والتعامل معها كأداة مهمة في توفير خبرات تعليمية فاعلة ألبنائهم

 
ولضمان حصول جميع األطراف على معرفة واضحة بمسوؤلياتها وواجباتها، نشجع األسر على قراءة هذه الوثيقة بدقة، وعدم الموافقة والتوقيـع 

 .عليها إال بعد حصولهم على إجابات وافية من المدرسة على جميع استفساراتهم وتساؤالتهم
 

تعد األحكام والشروط المنصوص عليها في هذا العقد مرجعاً لتسوية المنازعات، وسـتتقيد هيئـة المعرفـة باالتفـاق المنصـوص عليـه فـي هـذا 
 .العقد أثناء مناقشة وإقرار الحاالت التي تصلها من أحد الطرفين

 
 :تعاريف مهمة

 
 .هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ":الهيئة"
الذين يتم قبول التحاقهم بالمدرسة لتلقي تعليمهم فيها، والمذكورة أسـماؤهم بصـراحة فـي هـذا ) في أي عمر(الطفل أو األطفال  ":الطفل"

 .العقد
 .هذه الوثيقة الموقعة بين المدرسة وولي األمر ":العقد"
 . جميع الخدمات التي تقدمها المدرسة لدعم تعلم الطلبة وتطورهم ":الخدمات التعليمية"
 .والدي الطفل الذين يتمتعان بحق الوصاية القانونية الدائمة على الطفل أو الشخص الذي لديه حق الوصاية بقرار من المحكمة ":ولي األمر"
أو القواعد المُعتمدة في المدرسة، والتي تسعى المدرسة إلى تعميمها علـى جميـع األطـراف المعنيـة /المفاهيم والمبادئ و ":السياسات"

وقد تكون هذه األهداف ذات صلة بأي من الجوانب المتعلقة بعمل المدرسة، مثل الجانب األكاديمي أو الجوانب . من أجل تحقيق أهداف محددة
 .المتعلقة بالصحة أو السالمة أو سلوك الطلبة

 مدرسة ابتاون": المدرسة"
أي مبلغ مالي مستحق للمدرسة لقاء انضمام الطفل للمدرسـة وحصـوله علـى خـدمات التعليـم ومشـاركته باألنشـطة  ":الرسوم الدراسية"

 .ويجب اإلفصاح عن هذه الرسوم بشكل واضح ومباشر،وأن يتم عرضها بوضوح في هذا العقد. التي تقام بالمدرسة
 .سنة دراسية/ جميع من يتم قبول التحاقهم وتسجيلهم في المدرسة لتلقي التعليم في أي صف  )":الطلبة(الطالب "
 .مزود آخر مستقل عن المدرسة يقدم خدمات محددة للطلبة من خالل المدرسة ":الطرف الثالث"

 .هو جيد) 2016-2015(تقييم جهاز الرقابة المدرسية ل مدرسة ابتاون

 :قبول التحاق الطالب بالمدرسة. 1
 

  784200509090856 و الحامل لبطاقة الهوية اإلماراتية رقم نحن إدارة مدرسة مدرسة ابتاون يسرنا قبول التحاق الطالب روهان الل شوب
  .2017-2016للعام الدراسي  GRADE 5السنة الدراسية / في الصف

 :االحتياجات الخاصة
  

 :الجوانب التالية  تتضمن مسؤوليات ولي األمر

n ،تزويد المدرسة بنسخ عن جميع التقييمات أو التقارير الطبية أو النفسية أو التعليمية الخاصة المتعلقة بالطالب قبل التحاقـه بالمدرسـة
ويجدر التأكيـد علـى أن عـدم . وتعد هذه المستندات شرطاً أساسياً في تمكين المدرسة من تقديم أفضل خدمات تعليمية لهؤالء الطلبة

 .الكشف عن هذه المعلومات أو حجبها بشكل متعمد قد يؤدي إلى عدم تمكن هؤالء الطلبة من تحقيق التقدم المتوقع في المدرسة

n يعانون ) أو أيٌ من أقرباء الطالب من الدرجة األولى(تقديم إشعار خطي لمدير المدرسة يوضحون فيه بأنهم يدركون أو يشكون بأن أبناءهم
وفـي . من صعوبات في التعلم، وينبغي على أولياء األمور تزويد المدرسة بنسخ عن جميع التقارير الخطية وجميع المعلومـات ذات الصـلة

حال شكّت المدرسة أن أولياء األمور قد أخفوا عمداً هذه المعلومات المهمة عنها، سـيتم الطلـب مـن أوليـاء األمـور سـحب أبنـائهم مـن 
 ). إن أمكن(يتخذه مدير المدرسة ومعلم الطالب وبعد التشاور مع أولياء األمور والطالب   المدرسة، من خالل قرار

n للحصول على تفاصيل كاملة في هذ الجانب" االحتياجات التعليمية الخاصة"االطالع على سياسة المدرسة في. 

 :المناهج والبرامج التعليمية. 2

يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على معلومات مفصلة حول جميع المناهج والبرامج التعليمية المطبقة في المدرسة، ويوضح الجـدول 
أيضاً المجالس والمنظمات التي حصلت منها المدرسة على االعتماد األكاديمي أو التصاريح التعليميـة، مـع ذكـر المواقـع اإللكترونيـة الرسـمية 

 .ليستفيد منها أولياء األمور الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات حول المناهج والبرامج التعليمية المطبقة في المدرسة

  

 :وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجب االلتزام بما يلي: المواد الدراسية اإللزامية.1

عقد ولي األمر والمدرسة

الحلقة/المرحلة  

  

البرنامج التعليمي/ المنهاج التصاريح/ االعتماد األكاديمي    
 التعليمية

ماقبل( الحلقة األولى   
)الصف الخامس -الروضة  

 مرحلة السنوات االبتدائية
 للبكالوريا الدولية

WWW. IBO.ORG 

الصف( الحلقة الثانية   
)الصف العاشر -السادس  

 مرحلة السنوات المتوسطة
 للبكالوريا الدولية

WWW. IBO.ORG 

الصف الحادي( الحلقة الثالثة   
)الصف الثاني عشر -عشر  

 WWW. IBO.ORG مرحلة الدبلوما البكالوريا الدولية
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 .ضمناً 12إلى الصف  1تدريس مادة التربية اإلسالمية لجميع الطلبة المسلمين بدءاً من الصف .1

بدءاً ) الذين تقدموا بجوازات سفر عربية عند تسجيلهم في المدرسة(تدريس مادة اللغة العربية للناطقين بها لجميع الطلبة العرب .2
 .ضمناً 12إلى الصف  1من الصف 

إلى  1تدريس مادة اللغة العربية كلغة إضافية لغير الناطقين بها لجميع الطلبة الذين ال يحملون جوازات سفر عربية بدءاً من الصف .3
 .ضمناً  9الصف 

 :المواد الدراسية التي يتم تدريسها. أ     
   

 :الفروع الدراسية المتاحة في المدرسة. ب 

 ج 

 :سياسة التقييم

الرجاء العودة إلى سياسة المدرسة الخاصة في كتيب . هناك عدد من بروتوكالت التقييم المطبقة اعتمادا على المرحلة المسجل بها الطالب
التقييم : إلى الصف الخامس ومنها –األساسية في المدرسة االبتدائية من ما قبل الروضة   يتم اعتماد عدد من التقييمات.  ولي األمر

.  هذه التقييمات تأخذ أشكاال مختلفة معتمدة على المادة وهدف التقييم. التكويني، التقييم النهائي، والتقييم التشخيصي باللغة والرياضيات
الصف ( تجرى بالمرحلة المتوسطة .  اللغة اإلنجليزية والرياضيات  يتم إجراء تقييم المعاييرالخارجية سنويا بالمراحل االبتدائية العليا بمادتي

عدد من التقييمات القائمة على المعايير، ويتم استخدام أدوات قياس متنوعة، ويتم إجراء تقييم المعاييرالخارجية ) الصف العاشر -السادس
 .سنويا بمادة اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم

 )كل المراحل االبتدائية، المتوسطة( في كل جوانب المنهج 

 .يجرى من قبل جميع المعلمين لتقييم معارف الطلبة وخبراتهم السابقة قبل االنتقال لخبرات تعلم جديدة: االختبار القبلي

يرتبط التقييم التكويني . تجرى تقييمات مستمرة ودروية طوال عملية التعلم لتخطر الطالب والمعلمين عن تطور التعلم: التقييم التكويني
 .بالتدريس ارتباطا مباشرا وذلك باستخدام أساليب متنوعة

بحيث يتيح للطلبة إظهار   يصمم التقييم. يجرى التقييم التجميعي في نهاية عملية التدريس والتعلم ويتم تخطيطه مسبقا: التقييم النهائي
 .تكمل جميع التقييمات التجميعية داخل المدرسة. فهمهم بسياق واقعي وذلك بطرق مرنة وجديدة

 %100أكثرها   و% 50  عالمة النجاح أقلها) أ و ب(اللغة العربية 

 %100أكثرها   و% 50  عالمة النجاح أقلها) أ و ب ( التربية االسالمية 

 )إلى صف تاسع% ( 100أكثرها   و% 50  الدراسات االجتماعيّة عالمة النجاح أقلها

 
  
 . د

 :سياسات النجاح وإعادة السنة الدراسية

بصفة عامة ال تقوم المدرسة في مرحلة السـنوات االبتدائيـة بعـدم ترفيـع الطالـب إلـى المرحلـة المتوسـطة إال إذا كـان هنـاك فائـدة أكاديميـة 
 . قد يكون عدم التزام الطالب بالحضور للمدرسة عامال التخاذ هذا القرار. وجدوى من إبقائة في المرحلة ذاتها

 
وذلك في أكثر مـن  3يتم إخطار الطلبة بتحذير من خطر الرسوب للطلبة الذين حصلوا على مستوى أقل من : في المرحلة المتوسطة والدبلوما

إن ترتبت فائدة تعليمية للطالب مـن . قد يتطلب األمر إجراء اختبار إعادة. تعمل المدرسة مع هؤالء الطالب من أجل تطوير آدائهم. مواد دراسية 3
 .جراء إبقائه بالصف ذاته، فإن للمدرسة الحق بتنفيذ هذا القرار

 
 %100أكثرها   و% 50  عالمة النجاح أقلها) أ و ب(اللغة العربية 

 المواد الحلقة

 الحلقة األولى

الروضة  -الروضة األولى -ماقبل الروضة( 
 )الثانية

الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، الوحدة البحثية، 
الموسيقى، التربية ) أ أو ب( اللغة العربية 

 .الرياضية، المكتبة

 الحلقة الثانية

 )الصف الخامس –الصف األول ( 

الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، الوحدة البحثية، 
التربية اإلسالمية، ) أ أو ب( اللغة العربية 

الموسيقى، التربية الرياضية، المكتبة، اللغة 
 الفرنسية، التربية الفنية، الدراسات االجتماعية

 الحلقة الثالثة

 )الصف العاشر -الصف السادس( 

، العلوم، )أ أو ب( الرياضيات، اللغة اإلنجليزية 
دراما اللغة ) موسيقى مرئية( التصميم، الفنون، 

 اللغة الفرنسية، اللغة العربية 

، التربية اإلسالمية، الدراسات )أ، ب( 
 )الجغرافيا/ التاريخ(االجتماعية، العلوم اإلنسانية 

 الحلقة الرابعة

 )الصف الثاني عشر -الصف الحادي عشر( 

، (A/B)الرياضيات، الدراسات الرياضية، اإلنجليزية
، التربية اإلسالمية، العلوم، )أ و ب(اللغة العربية

إدارة أعمال، علم األحياء، علم الكيمياء، علم 
الفيزياء، اللغة الفرنسية البسيطة، الجغرافيا، 

التاريخ، علم التكنولوجيا، أنظمة البيئة والمجتمع، 
 .فنون مرئية



 %100أكثرها   و% 50  التربية االسالمية عالمة النجاح أقلها

 إلى % ( 100أكثرها   و% 50  الدراسات االجتماعيّة عالمة النجاح أقلها

 ال

 )صف التاسع

  
 . ه

 :األنشطة الالصفية واالحتفاالت

وتتوفـر الفرصـة للطـالب للمشـاركة بنشـاطات .  توفر المدرسة األنشطة الالصفية من الصف األول إلى الصف الحادي عشـر علـى مـدار السـنة
 تشمل الفنون و الرياضة واألشياء التعليمية واهتمامات أخرى

  تتطلب بعض األنشـطة دفـع مبلـغ مـن المـال وذلـك  فقد.  المعلومات المتعلّقة بذلك والتي تأتي قبل تسجيل األهل  ينصح األهل بالتحقق من
يوفـر آي سـبورت للمدرسـة بعـض األنشـطة مدفوعـة األجـر علـى مـدار .من تغطية نفقات النشاط االستهالكية، بينما تعد بقية النفقات مجانيـة

  . منشورات إي سبورت  لمزيد من المعلومات ينصح األهالي بتصفح. بعد الساعة الرابعة  األسبوع
   

  

  

 : في أبتاوناالحتفاالت
   

  

  

 و 

 :متطلبات التخرج

في المواد الدراسيّة   منها محققة12  نقطةعلى أن يكون 45نقطة من أصل  24صف الثاني عشر ، يجب على الطالب الوصول إلى   في
 .و في حالة الحصول على درجتين في هذه المواد ستكون النتيجة الرسوب. األساسية العليا

  

  التي تقدم للطلبة في المدرسةاالنشطة

 الفصل األول الفصل الثاني الفصل الثالث

 كرة الطاولة  نادي اللغة األم  كرة السلة 

 الدراما العربية  الخياطة الكتابة االبداعية

األلعاب األولمبية للبنين و 
 البنات 

 الكتابة البداعية  كرة القدم للبنين والبنات 

 كرة القدم للبنات و البنين  كرة الشبكة  كرة القدم

 نادي القراءة  كرة السلة  تعلم الخط باللغة اإلنجليزية 

 الخط العربي  الكمان الخط العربي 

 اللغة األلمانية  اللغة األلمانية  اللغة األلمانية 

 التجويد التجويد التجويد

 موسيقى الزومبا الحرف و األشغال اليدوية  التطريز 

نادي لعبة الكلمات باللغة 
 اإلنجليزية 

 نادي اللغة األم  نادي القراءة 

 نادي الشطرنج  نادي الشطرنج  نادي الشطرنج

 اإلحتفاالت و المناسبات

احتفاالت بقيام اتحاد دولة اإلمارات  2016ديسمبر 
معارض و عادات / العربية المتحدة 
 )الطعام(وتقاليد 

 يوم االتحاد

االحتفال بواحد وثمانيين جنسية في  2017مارس 
 مدرسة أبتاون 

 من خالل معارض و عروض و ألعاب

 اليوم العالمي

يحتفل ماقبل الروضة والروضة آولى و  2017ابريل 
الثانية مع األهل و المعلمين بماذا 

 تعلموا خالل السنة

 معرض الفن

 عشاء الرياضة التعرف على مجهود للفرق الرياضيّة 2017مايو 

يشكل الطالب معرضًا لالحتفال بذروة   2017 يونيو
 التعلّم

 افتتاح المعرض

توزيع الجوائز على الطالب لجميع  2017يونيو 
 أعمال السنة

توزيع الجوائز على 
 الطالب 

  



 %100أكثرها   و% 50  عالمة النجاح أقلها) أ و ب(اللغة العربية 

 %100أكثرها   و% 50  عالمة النجاح أقلها)أ و ب ( التربية االسالمية 

 
 
 . ز

 :شهادة تخرج

يعتبر برنامج الدبلوما للبكالوريا الدولية متساويًا للمؤهالت التي تتيح للطالب البحـث والتسـجيل فـي الجامعـات حـول العـالم باالضـافة إلـى أن 
 .الشهادة معادلة و معترف بها في دولة االمارات

  

ال بدّ من اجراء معادلة لدخول الجامعة ، أما اذا قرر األهل عـدم ) لغير العرب( أو اللغة العربية ب ) الطالب العرب(العربية أ   اذا اختار الطالب اللغة
 .الحصول على معادلة يجب أن يوقعوا رسالة تعهد دللتأكد أنهم على دراية بهذه المعلومة

 :الرسوم. 3
 

إن الرسوم المنصوص عليها في هذا العقد وأية زيادات متوافقة مع إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة لدى 
   .هيئة المعرفة والتنمية البشرية

a.االسمالجهة المعتمدة لدفع األقساط المدرسية  :Richard Stewart Chubb. 
     

b. باستثناء  2017-2016–نحن مدرسة مدرسة ابتاون نتعهد بأننا لن نفرض أية رسوم إضافية إلزامية على أولياء األمور خالل العام الدراسي
 .الرسوم الدراسية المنصوص عليها في هذا العقد

     
c. 2017-2016يوضح الجدول التالي هيكلية الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة في مدرسة مدرسة ابتاون للعام الدراسي: 

d. 2017-2016  المستحقة خالل العام الدراسيااللزاميةيوضح الجدول التالي الرسوم اإلضافية. 
    

 
يمكن للمدرسة إضافة رسوم اختيارية أيضاً، ويمكن للمدرسة حذف هذا الجدول من العقد في حال عدم وجود رسوم إضافية : مالحظة
 . إلزامية

         
e. 2017-2016  المستحقة خالل العام الدراسياإلختياريةيوضح الجدول التالي الرسوم اإلضافية. 

 

             
f. السنوات الموضحة في الجدول /  تبعاً للصفوف اإللزاميةيتم تطبيق الرسوم اإلضافية التالية المستحقة إلجراء االمتحانات الخارجية

 :التالي
 

         
g.في المواعيد المحددة في الجدول أدناه 2على  تمت الموافقة على دفع الرسوم المدرسية. 

 

)درهم إماراتي(الرسوم المدرسية السنوية القسمالصف الدراسي 

54703-مدرسة لعب

54703-روضة أولى

54703-روضة ثانية

65644-الصف األول

65644-الصف الثاني 

65644-الصف الثالث

65644-الصف الرابع

65644-الصف الخامس√

76584-الصف السادس

76584-الصف السابع

76584-الصف الثامن

76584-الصف التاسع

76584-الصف العاشر

83852-الصف الحادي عشر 

0علميالصف الحادي عشر 

0تجاريالصف الحادي عشر 

0-الصف الثاني عشر 

0علميالصف الثاني عشر 

0تجاريالصف الثاني عشر 

إضافة إلى الدفعات)سنة/شهر/يوم(تاريخ االستحقاق )درهم إماراتي ( الرسومبنود الرسوم اإللزامية

Registration (new students only(500

إضافة إلى الدفعاتمالحظات)سنة/شهر/يوم(تاريخ االستحقاق )درهم إماراتي ( الرسومبنود الرسوم اإلضافيةاختيار

مالحظات) سنة/شهر/يوم(تاريخ االستحقاق )درهم إماراتي ( الرسوم  اإلختبار
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h.مجموع الرسوم المدرسية : 
    

 
  .االتفاقات الخاصة بين المدرسة وبعض العائالت حول تسهيل دفعات الرسوم المدرسية، هي اتفاقات دائمة وليست عرضة للتغيير من سنة ألخرى

 أقساط مدرسة أبتاون 

  

أي  أضاع حال في التكاليف بدفع الطالب يكلف ، االعدادية و االبتدائية المرحلة في للطلبة القرطاسية و الكتب بتزويد " ابتاون " مدرسة تقوم
 سيدفعها اضافية اقساط اي يوضح الطالب عقد . اختياري السنوي الكتاب قسط .المكتب من استعارها التي الكتب و المفكرة و الكتب من
 ظهر ان أما . الدراسي العام بداية قبل المواد احد في اضافي لدعم يحتاج انه على تم تشخيصه حال في المساعدة للمعلمة الطالب ذوي
 خارج اضافي عقد على االتفاق يتم الحالة هذه في الطالب لعقد االهل توقيع بعد المواد أحد لدعم في بحاجة الطالب ان الدراسي العام خالل

 خارج المدرسة بين و بينها باالتفاق يتم المساعدة المعلمة قسط ذلك حول شكوك اي لتجنب . في المدرسة توقيعه تم الذي العقد صالحيات
 . االهل و بين المدرسة توقيعه تم الذي العقد اطار

 معايرة االمتحانات تخص رسوم اية دفع يتم ان يجب . المدرسة خارج مزودين من الطالب لجميع الزامي الرياضة مالبس و المدرسي الزي شراء
 رسوم.المشرفة الهيئة قبل من عنها االعالم و تحديدها تم التي الدراسية المواد عدد حسب آلخر صف من يختلف هذا و المدرسة خارج

 للمزيد . مزودين خارجيين من الزامي الدبلوما مرحلة في الطالب كتب شراء . متنوعة و اختيارية ISCO-ICTالتقييمات  و المختلفة الشهادات
 .التمهيدي الدليل الى العودة ارجو المعلومات من

بعد  على تعتمد و آلخر صف من تختلف المواصالت تكاليف . المدرسة خارج من مزودين قبل من ومتاح اختياري المدرسية المواصالت استخدام
ما  أنشطة . الرحالت منظمي قبل من مختلفة تكاليف خصم يحتمل بعضها ، اختيارية الرحالت انشطة و الرحالت . الحافلة مسار و المسافة

توفر  . المدرسة خارج من االنشطة هذه مزودي كان حال في االقساط و التكاليف بعض لدفع بعضها يحتاج ربما و اختيارية الدراسي اليوم بعد
الصور  . االطعمة اسعار اختالف مع اختيارياً  منه االطعمة شراء . خارجيين مزودين قبل من االطعمة تقدم ، المدرسة في مقصفاً  أبتاون مدرسة

الدليل  الى العودة ارجو المعلومات من للمزيد . االسعار اختالف مع ذلك بتوفير المدرسة خارج من تصوير فريق يقوم و اختيارية المدرسية
 التمهيدي

 
 

 :الطلبة المسجلون في المدرسة

n بالنسبة للطلبة المسجلين في المدرسة، وتبعاً إلطار عمل ضبط الرسوم المدرسية السـنوية المعتمـدة لـدى الهيئـة، يمكـن للمدرسـة
 :  في الموعد الذي حددته المدرسةعمن إجمالي الرسوم المدرسية، على أن تدف% 10فرض رسوم إعادة تسجيل ال تتعدى 

l هذه الرسوم غير مستردة، وال يمكن المطالبة باستردادها عند إلغاء تسجيل الطالب في المدرسة، إال في حالة انتقال أسرة
 .الطالب للسكن خارج إمارة دبي قبل بدء العام الدراسي

l تحتفظ المدرسة بحق طلب إثبات يؤكد انتقال األسرة للعيش خارج إمارة دبي، مثل تقديم أوراق تثبت مدرسة أخرى خارج إمارة
 .دبي بالتحاق الطالب بها

lيتم خصم هذه الرسوم في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي. 

 :الطلبة المستجدون

)سنة/شهر/يوم( تاريخ االستحقاق)درهم إماراتي(المبلغ النقدي النسبة المئوية األقساط

28500%50القسط األول 

28500%50القسط الثاني 

%القسط الثالث 

%القسط الرابع

%القسط الخامس 

%القسط السادس

%القسط السابع

%القسط الثامن 

%القسط التاسع

%القسط العاشر

%القسط الحادي عشر 

%القسط الثاني عشر

 رسم إعادة التسجيل
 خصم من القسط األول 

خصم من جميع األقساط√ 

 %خصم األخوة

 %خصم كادر تعليمي

8644 الخصومات األخرى
 خصم من القسط األول 

خصم من جميع األقساط√ 

 خصم الفترة

الرسوم الدراسية 
)درهم إماراتي(

مجموع المستحقات المالية 
)درهم إماراتي(

المبالغ المقتطعة 
)درهم إماراتي(

مجموع الخصومات 
)درهم إماراتي(

  المجموع الصافي
)درهم إماراتي(

656445000864457500



n بالنسبة للطلبة المستجدين، وتبعاً إلطار عمل ضبط الرسوم المدرسية السـنوية المعتمـدة لـدى الهيئـة، يحـق للمدرسـة تتقاضـى مـن
مـن إصـدار المدرسـة رسـالة بقبـول ) عدد األيام (10من إجمال الرسوم المدرسية خالل فترة ال تتجاوز % 30أولياء األمور نسبة ال تتعدى 

 .التحاق الطالب فيها

n هذه الرسوم غير مستردة، وال يمكن المطالبة باستردادها عند إلغاء تسجيل الطالب في المدرسـة، إال فـي حالـة انتقـال أسـرة الطالـب
 .للسكن خارج إمارة دبي قبل بدء العام الدراسي

nيتم خصم هذه الرسوم في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي. 

  

 :استرداد الرسوم المدرسية

n ،في حال انتقال الطالب من المدرسة خالل العام الدراسي، سيتم خصم الرسوم المدرسية وفقاً إلطار عمل ضبط الرسوم المدرسية
 :كما يلي

nمن قيمة الرسوم المدرسية  إذا داوم الطالب لمدة أسبوعين أو أقل، يتم احتساب شهر. 

nإذا داوم الطالب لفترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم المدرسية. 

nمن قيمة الرسوم المدرسية  إذا داوم الطالب أكثر من شهر، يتم احتساب ثالثة أشهر. 

تحتفظ المدرسة بحقها بعدم قبول التحاق الطالب فيها للعام الدراسي التالي، في حاالت تكرار تأخر دفع رسوم الرسوم في مواعيدها، وعلى 
 . المدرسة توثيق حاالت التأخر في الدفع من خالل إصدار رسائل تنبيه لولي األمر

لهيئة   وتحتفظ المدرسة في هذه الحالة أيضاً بحق عدم إصدار تقرير عن التقدم الدراسي لهذا الطالب أو شهادة اإلنتقال، وإحالة هذا الموضوع
 .المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 :التواصل لبناء عالقات شراكة فاعلة. 4

وعلـى . خـبرات تعلـم الطلبـة  يعد التواصل الفعال ركيزة أساسية فـي بنـاء عالقـات شـراكة بيـن المدرسـة وأوليـاء األمـور، تسـاهم فـي تعزيـز
موقع المدرسة اإللكتروني علـى شـبكة ويـب، : المدرسة أن تسعى إلى استخدام وسائل وأساليب متنوعة في التواصل مع أولياء األمور، مثل

وعلى جميع المدارس اعتماد لغة التـدريس واللغـة اإلضـافية . أو النشرات الدورية على نحو يتيح التواصل مع جميع أولياء األمور/ والمنشورات و
 .األكثر مالئمة لمجتمع المدرسة ضمن اللغات التي تتواصل بها المدرسة مع أولياء أمور الطلبة

 :وتتضمن مسؤوليات المدرسة الجوانب التالية

nإطالع أولياء األمور على جميع السياسات المطبقة والتغييرات المحتملة واإلعالنات المباشرة. 

nاستخدام جميع عناوين االتصال التي قدمها أولياء األمور الطالعهم على القضايا المهمة. 

nتحديث جميع المعلومات المتعلقة بسياسات المدرسة وتوقعاتها وبرامجها وكادرها وأي معلومات تعتبرها المدرسة ضرورية. 

n وينبغـي علـى المدرسـة أن . وعقد االجتماعات معهم) 2عدد(إبالغ أولياء األمور بمستويات تقدم أبنائهم من خالل إرسال تقارير دورية لهم
 .تقدم ألولياء األمور تقييمات عادلة وموضوعية وشفافة وذات مصداقية

nإتاحة الفرص ألولياء األمور لمشاهدة ومراجعة جميع أعمال وتقييمات أبنائهم في المدرسة. 

 : تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية

n   تزويد المدرسة بعناوين اتصال صحيحة ومحدثة، بما في ذلك أرقام هاتف المنزل والهاتف المتحرك، وعنوان البريد اإللكتروني وعنوان
  .المنزل

nالمدرسة بأي تغيير في معلومات االتصال  إبالغ. 

nالمواظبة على استخدام وسائل التواصل المعتمدة في االطالع على أحدث المعلومات حول المدرسة. 

nالتعامل بشكل الئق مع كادر المدرسة عند االستفسار عن أبنائهم. 

n حضور جميع االجتماعات والمراجعات المتعلقة بتقدم أبنائهم وأدائهم، وقد يؤدي عدم حضـورهم هـذه الفعاليـات إلـى التـأثير سـلباً علـى
وعلى أولياء األمور أن يدركوا أن مستويات مشاركتهم وتدخلهم في تعلم أبنائهم وقـدرتهم علـى . تقدم أبنائهم الدراسي وخبرات تعلمهم

 .تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب، سيكون لها دور في تعزيز أو تقليل فرص تسجيل أبنائهم في العام الدراسي القادم

n علمـا . الطالبة مع بطاقة واحد من أولياء االمور قبل بـدء العـام الدراسـي /للطالب) سارية المقعول(تزويد المدرسة ببطاقة الهوية االصلية
 .يوم 30بأن الطلبة القادمين من دول اخرى سيتم منحهم مدة اضافية ال تتجاوز 

nفي حال إن سجّل الطالب متأخرًا يجب احضار جميع األوراق والمستندات المهمّة . 

nالتالي الدراسي للعام الطالب تسجيل رفض للمدرسة يحق المطلوبة، والمستندات األوراق استكمال عدم حال في. 

n أشهر وذلك بموجب قانون الدولة  6تقع على مسؤولية أولياء األمور ابراز المستندات صالحة التاريخ للتأشيرات و جوازات السفر أقلها. 

 :الحضور والمواظبة على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية .:5
 



 :اإلجراءات اليومية المعتادة

 :أوقات ومواعيد اليوم المدرسي
   

  

تؤثر حاالت غياب الطلبة وتأخرهم سلباً على قدرة المدرسة فـي توفـير خـدمات تعليميـة فعالـة، كمـا تؤثـر سـلباً علـى إنجـازات الطلبـة الذيـن 
 . يتغيبون ويتأخرون باستمرار، وتؤدي كذلك إلى التشويش على خبرات تعلم الطلبة اآلخرين

وعلى المدرسـة . وبالمثل، فإن حضور المعلمين أمر ألزامي واساسي لضمان استمرارية وتقدم خبرات التعلم لدى جميع الطلبة في المدرسة
 .حضور المعلمين في جميع األوقات، وعدم ترك الطلبة بدون معلم مؤهل لفترة طويلة تزيد عن األسبوع  أن تضمن

 على الطلبة وأولياء األمور والمدرسة أن يعملوا سوية على تعزيز معدالت حضور عالية والمحافظة عليها 

أوالدهم من المدرسة في الوقت المحـدد وحيـث ال يمكـن مراقبتـم   يتوقع من األهل اصطحاب. صباحًا  7:30قبل الساعة   المراقبة غير متوفرة
 .في المالعب بعد الساعة الثالثة والنصف

 :تتضمن مسؤولية المدرسة الجوانب التالية

n اإلعالن عن السياسة التي تطبقها المدرسة في إدارة حضور الطلبة ومواظبتهم على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية، بحيث تؤكـد
 .هذه السياسة على الزامية حضور الطلبة إلى المدرسة في جميع أيام الدوام المعلنة

n على المدرسة أن تقدم ألولياء األمور والطلبة تعريفاً واضحاً ومفصالً لليوم المدرسي، وبداية عملية تسـجيل الحضـور الصـباحي، وتوقعـات
المدرسة المتعلقة بمواظبة الطلبة على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية طوال اليوم المدرسي، باإلضافة إلى تعريف الغياب وتقديم 

 . الئحة توضح أعذار الغياب المقبولة وغير المقبولة

 :تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية

n قراءة سياسة المدرسة في إدارة حضور الطلبة ومواظبتهم على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية والموافقـة علـى هـذه السياسـة
 .وتطبيقها

nتعزيز معدالت نسبة حضور أبنائهم والتقيد بمواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي المحدد من قبل المدرسة. 

n ًفهم وتأييد سياسة المدرسة التي تنص على اتخاذ إجراءات صارمة لحاالت التأخر والغياب المستمرة عن المدرسـة وبأنهـا سـتؤثر سـلبا
 .على فرص الطلبة في التسجيل للعام الدراسي القادم

 :اإلجراءات المتبعة في معالجة حاالت التأخر والغياب المتكرر واإلجراءات العالجية

اليوم الدراسي 
األول 

اليوم الدراسي 
األخير

إجازة الفصل الدراسي 
األول 

إجازة الفصل الدراسي 
الثاني 

إجازة الفصل الدراسي 
الثالث 

22/08/201622/06/201718/12/2016 to 
01/01/2017

26/03/2017 to 06/04/2017Not applicable

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
7:45 –  

 ما فبل الروضة  = 2:00

 الروضة األولى  = 02:00

 الروضة الثاني  = 02:30

  

7:45 – 02:30  7:45 – 03:00 7:45 – 03:00 

 اإلجراءات العالجية  تكرار ارتكاب المخالفة المخالفة

  

  

  

  

  

  

وصول الطالب متأخراً إلى : التأخر
المدرسة في بداية اليوم الدراسي 
والتأخر عن دخول الحصص الدراسية 

 .خالل اليوم الدراسي

  

حاالت تأخر خالل فترة قصيرة من ) 5(حدوث 
 .الوقت، مثل شهر أو فصل دراسي واحد

وذكر .  ولي أمره مع إخطارإنذار خطي للطالب
 .حاالت التأخر في تقرير التقدم الدراسي للطالب

حاالت تأخر إضافية على ما ) 3(حدوث لغاية 
ذكر أعاله خالل فترة قصيرة من الوقت، مثل 

 .شهر

استدعاء الطالب وولي أمره لمقابلة مدير 
 .  أو من يفوضه المديرالمدرسة

يوقع ولي األمر والطالب على تعهد خطي بعدم 
 .تكرار ارتكاب المخالفة

ذكر حاالت التأخر في تقرير التقدم الدراسي 
 .للطالب

بناءً على تقدير المدرسة، يمكن اتخاذ واحد أو  .أي حاالت تأخر إضافية على ما ذكر أعاله
 :أكثر من اإلجراءات التالية

l ساعات خدمة مجتمعية داخل المدرسة أو
  .خارجها

l إبقاءالطالب أثناء وقت الفسحة أو بعد انتهاء
الدوام المدرسي إلستكمال مافاته من 
  .دروس و تدريبات

l أيام، وتكون  3فصل مؤقت عن الدوام لغاية
في أي امتحان خالل ) صفر(درجة الطالب 



  

ستصادق هيئة المعرفة والتنمية البشرية على هذه القرارات وستدعم الهيئة تطبيق العواقب المترتبة على حاالت التأخر والغياب 
 .المستمرة

 :المواقف والسلوكيات. 6

على المدرسة أن تسعى جاهدة لتوفر لطلبتها بيئة تعلم خالية من المخاطر وآمنة نفسياً، على النحـو الـذي يتيـح للطلبـة تحقيـق أقصـى مـا 
علـى الطلبـة وال تقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف على عاتق المدرسة فقط، بل . بوسعهم على صعيدي التقدم الدراسي والتطور الشخصي
 :وأولياء أمورهم تحمل مسؤولياتهم في الجوانب التالية

lااللتزام بسياسة السلوكيات المعتمدة في المدرسة والمرفقة مع هذا العقد. 

lأي مخالفة لقواعد السلوك المطبقة  التأكد من أن الطالب يدرك توقعات المدرسة والعواقب المحتملة التي قد تنشأ عن. 

واإليـذاء المتعمـد هـو التهديـد المقصـود والمتعمـد الموجـه . تعتمد المدرسة سياسة عدم التهاون مع حوادث اإليذاء المتعمـد بجميـع أشـكالها
و قـد تصـل عاقبـة حـاالت اإليـذاء المتعمـد المثبتـة للفصـل . أو من خالل اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت/لشخص آخر سواءً كان جسدياً أو نفسياً و

 .وسيتم إحالة القضية إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلقرار العقوبة والمصادقة عليها. المؤقت للمعتدي من المدرسة

.  لن تتهاون مع أية حالة من حاالت التشهير أو األذى المتعمد باستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي  باإلضافة إلى ما سبق، فإن المدرسة
ويجب على المدرسة إعداد سياسة واضحة لالستخدام األمثل لوسائل والتواصل االجتماعي أو المنتديات والمشاركة فيها، وإطالع أولياء 

 :كما يجب أن تتضمن هذه السياسة البندين التاليين، وأال تقتصر عليهما. األمور والطلبة عليها

lبمن (السنوات الدراسية أن يظهروا االحترام دائماً لجميع أعضاء مجتمع المدرسة /يجب على أولياء األمور والطلبة في جميع الصفوف
 ).فيهم الطلبة وأعضاء الكادر

lالسنوات الدراسية أن يلتزموا دائماً بعدم انتهاك سرية النقاشات والمشاركات أو /يجب على أولياء األمور والطلبة في جميع الصفوف
 .إفشائها، وعدم التشهير بأي عضو من أعضاء مجتمع المدرسة أو تهديده

 .إن ثبوت ارتكاب أية مخالفات متعمدة لما سبق سيؤدي إلى عقوبات قد تشمل الفصل المؤقت من المدرسة

 :الصحة والسالمة. 7

إن توفير بيئة تعلم آمنة وصحية للطلبـة هـي مسـؤولية المدرسـة وأوليـاء األمـور، وبنـاء عليـه تقـع علـى عـاتق المدرسـة إعـداد وتنفيـذ جميـع 
 .السياسات واإلجراءات الالزمة، في حين يتوقع من أولياء األمور االلتزام بتطبيق سياسيات المدرسة والتأكد من التزام أبنائهم بتطبيقها

 :وتتضمن مسؤوليات المدرسة الجوانب التالية

nتوفير رعاية طبية مالئمة للطلبة وفق القوانين المتبعة. 

nتوفير الظروف التي تتيح تقديم الرعاية واالهتمام الالزمين للطلبة، والتعامل بسرية مع القضايا الطبية المتعلقة بهم. 

n تشجيع الطلبة على اتباع أساليب الحياة الصحية وتعزيز وعيهم بهـذا الجانـب، بمـا فـي ذلـك تنـاول الطعـام الصـحي وممارسـة التماريـن
 .الرياضية

  .أيام الفصل المؤقت
l إخطار خطي يتضمن رفض تسجيل الطالب

  .في المدرسة للعام الدراسي القادم

 اإلجراءات العالجية  تكرار ارتكاب المخالفة المخالفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هو الغياب المتكرر أو المعتاد عن : الغياب
المدرسة أو عن الحصص الدراسية من 

 .دون تقديم عذر طبي أو عائلي

حاالت غياب خالل فترة قصيرة ) 4(حدوث 
من الوقت، مثل شهر أو فصل دراسي 

 .واحد

وذكر أيام . إنذار خطي للطالب مع إخطار ولي األمر
 .الغياب في تقرير التقدم الدراسي للطالب

حاالت غياب إضافية على ) 3(حدوث لغاية 
 .ما ذكر أعاله خالل فترة قصيرة من الوقت

استدعاء الطالب وولي أمره لمقابلة مدير 
 . المدرسة أو من يفوضه المدير

  

يوقع ولي األمر والطالب على تعهد خطي بعدم 
  .تكرار المخالفة

ذكر أيام الغياب في تقرير التقدم الدراسي 
 .للطالب

بناءً على تقدير المدرسة، يمكن اتخاذ واحد أو  .أي حاالت غياب إضافية على ما ذكر أعاله
 :أكثر من اإلجراءات التالية

l ساعات خدمة مجتمعية داخل المدرسة أو
  .خارجها

l إبقاء الطالب بعد الدوام المدرسي
  .إلستكمال ما فاته من دروس و تدريبات

l أيام، وتكون  3فصل مؤقت عن الدوام لغاية
في أي امتحان خالل ) صفر(درجة الطالب 

  .أيام الفصل المؤقت
l إخطار خطي يتضمن رفض تسجيل الطالب

  .في المدرسة في العام الدراسي القادم



 :تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية

nإبالغ المدرسة بجميع المعلومات المتعلقة بالظروف الطبية ألبنائهم وسيرتهم المرضية. 

nالعمل على ضمان أن تكون وجبات الطعام التي يقدمونها ألبنائهم متماشية مع سياسات وإرشادات المدرسة في هذا الجانب. 

nتأييد قرار المدرسة بمصادرة أصناف الطعام والشراب التي تتعارض مع معايير المدرسة في هذا الجانب. 

 :المواصالت. 8

المدرسة مسؤولة عن المحافظة على سالمة الطلبة في الحافالت المدرسية، سواء تولت المدرسـة إدارة الحـافالت أو تمـت إدارتهـا مـن قبـل 
وباإلضافة إلى تطبيق إجراءات سالمة حازمة ودقيقة كما هو منصوص عليه في سياسة المدرسة في هذا الشأن، على المدرسـة . طرف ثالث

 .أيضاً تطبيق جميع إرشادات وتوجيهات هيئة الطرق والمواصالت في دبي المتعلقة بهذا الشأن

 :توقعات المدرسة من أولياء األمور في هذا الجانب

 : المركبات الخاصة.1

n العمل على ضمان توفير السالمة لجميع الطلبة وأولياء األمور الذين يقودون مركباتهم إلى داخـل المدرسـة وتزويـدهم بإرشـادات وخرائـط
 .مفصلة توضح مداخل المدرسة ومخارجها

nعلى أولياء األمور االلتزام باستخدام المداخل والمخارج التي حددتها المدرسة. 

n على أولياء األمور االلتزام بتعليمات كادر المدرسة المكلفين باإلشراف على تنظيم وصول الطلبة وانصرافهم. 

  

 : الحافالت المدرسية.1

n ،تحت جميع الظروف وبغض النظر عن المقاصد واألهداف، تُعد الحافالت المدرسية جزءاً من مرافق المدرسـة حـال اسـتخدام الطلبـة لهـا
 .سواء تولت المدرسة إدارتها أو تمت إدارتها من قبل طرف ثالث

n على الطلبة وأولياء األمور االلتزام باتباع جميع شروط السالمة والقواعد السلوكية التي اعتمـدتها المدرسـة فـي المواصـالت المدرسـية
 . والتي يتولى كادر المدرسة تطبيقها

إن عدم االلتزام بأي من قوانين المواصالت المدرسية التي وضعتها المدرسـة سـيؤدي إلـى اتخـاذ إجـراء عقـابي، وسـيؤثر علـى 
 .فرص تسجيل الطالب في المدرسة في األعوام الدراسية القادمة

 :إجراءات فض المنازعات. 9

على كل مدرسة إعداد إجراءات لفض المنازعات لضمان حقوق أولياء األمور والطلبة في الوصول إلى قرارات عادلة ومنصفة فيما يتعلـق بخـبرات 
وال ريب أن أفضل وسيلة لحل هذه المشكالت هي من خالل اللقاءات والمناقشات غير الرسمية، إال أن بعـض . الطلبة التعليمية في المدرسة

 .المشكالت والشكاوى قد تحتاج إلى مزيد من اإلجراءات التي يمكن ألولياء األمور اللجوء إليها لحل أي نزاع داخل المدرسة

 .يتوقع من أولياء األمور الرجوع إلى هذه الخطوات لتسوية أية منازعات داخل المدرسة

ولي األمر يشكك في صحة قرار اتخذته المدرسة على أي مستوى، ينبغي عندها على ولي األمـر االجتمـاع بالشـخص / إذا كان الطالب.1
 .المعني مباشرةً باتخاذ هذا القرار مثل المعلم أو المشرف

 .في حال استمرار عدم رضا ولي األمر، ينبغي عليه االجتماع برئيس القسم كرئيس المرحلة االبتدائية أو الثانوية تبعاً للضرورة.2

 .إذا لم يتم حل المشكلة، ينبغي عندها على ولي األمر االجتماع بمدير المدرسة لمحاولة حل المشكلة.3

سـيتولى . في حال لم يتم حل المشكلة بعد االجتماع بالمدير، ينبغي عندها على ولي األمر كتابة رسالة رسمية إلـى مجلـس األمنـاء.4
مجلس األمناء إنشاء لجنـة لدراسـة المشـكلة أو الشـكوى ومعالجتهـا، علـى أن تتكـون دائمـاً مـن معلـم وولـي أمـر وأحـد أعضـاء قيـادة 
المدرسة وأحد أعضاء مجلس األمناء، مع ضمان عدم وجود أي صلة مباشـرة أو غـير مباشـرة بيـن أعضـاء اللجنـة والمشـكلة أو الشـكوى 

أيام عمل وإرسـاله إلـى مـدير المدرسـة وولـي ) 10(يجب على اللجنة دراسة المسألة ومن ثم إصدار تقرير خطي في غضون . الرئيسية
 .األمر المعني

وفي حال استمرار عدم رضا ولي األمر، عندها يجب إحالة المشكلة . أيام عمل) 5(مدة خمسة ) ج-أ(يجب أن ال تتجاوز أي من الخطوات .5
: علــى العنــوان التــالياإللــتزام و ضــبط المســؤوليات إلــى هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية مــن خــالل التواصــل مــع لجنــة 
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وتكون قراراتها النهائية ملزمة للطـرفين المدرسـة . تمتلك هيئة المعرفة والتنمية البشرية حق تأييد أو رفض أي قرار أو جميع القرارات المتخذة
 .وولي األمر

 ويلغـي.  هذا العقد هو المرجع األساسي والوحيد لهيئة المعرفة والتنمية البشـرية لفـض النزاعـات بيـن المدرسـة وأوليـاء األمـور
  سياسات المدرسة، التي قد تتعارض مع بنود هذا العقد جميع االتفاقات والتفاهمات السابقة والالحقة بين الطرفين بما في ذلك 

 :إقــــرار
 
  روهان الل شوب: وصي الطالب/ نحن ولي أمر/أنا

نوافـق علـى /وأوافـق. نوافق على االلتزام بهـا/ قرأنا السياسات الواردة أعاله وجميع سياسات المدرسة ذات الصلة وأوافق/أننا قرأت/أصرح أني
وأقر بصحة جميع المعلومات الـواردة . ابنتنا/ ابنتنا وتأييد العقوبات التي المناسبة البننا/ دعم المدرسة في جميع الجوانب المتعلقة بتعليم ابننا

 . في العقد بما فيها معلومات اإلتصال التي طلبتها المدرسة
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 .هو جيد) 2016-2015(تقييم جهاز الرقابة المدرسية ل مدرسة ابتاون

 
الوصـي علـى جميـع السياسـات الـواردة أعـاله /يرجى مالحظة أن توقيع هذا العقد وإعادته للمدرسة يعني الموافقـة الكاملـة مـن ولـي األمـر 

  .وجميع السياسات المدرسية المرفقة

الطالبالمنسقالوصيوالدة الطالبوالد الطالبالمدير
:االسم:االسم:المسؤول البديل:االسم:االسم:االسم

 روهان الل شوب كوبريكارد ستيفارد
:رقم الهوية اإلماراتية:رقم الهوية اإلماراتية:رقم الهوية اإلماراتية:رقم الهوية اإلماراتية

 784197559053182 784200509090856
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