
 مدرسة الخلیل الدولیة الخاصة
 الكرام، أ�مور ٔأولیاء

 وبعد طیبة حتیة

 حول علوماتزید من امل م�ىل للحصولإاللكرتوين  املدرسة موقع ز�رة اجلدید، الر�اء ا�رايس للعام حبرضا�مك الرتحيب �رس�

 املدرسة

 .تعاونمك وحسن دمعمك لمك شا�ر�ن .الطلبة ٔ�بنائنا �لن�اح ملكل بعام متنیاتنا أٔطیب مع

 املدرسة ٕادارة

 

 معلومات عامة ألولياء األمور
 المدرسي الدوام

جمیع الطلبة االلتزام بحضور الطابور الصباحي  ىصباحا وعل 7:40الصباحي یومیا في تمام الساعة  یبدأ الطابور     
ظھراً لجمیع المراحل التعلیمیة من الصف  1:40ینتھي الدوام في تمام الساعة و  جزء ھام من الدوام الدراسي هباعتبار

 ول الي الصف الثاني عشراأل
 ظھراً  12:30صباحاً وینتھي في تمام الساعة  7:30یبدأ من الساعة  ساعات الدوام لقسم الروضھ

: ال تعتبر المدرسة مسئولة عن الطلبة الذین یتأخر أولیاء أمورھم عن إستالمھم أكثر من نصف ساعة بعد جرس مالحظة
 إنصراف الطلبة

 التأخير عن الدوام:ب سياسة المدرسة الخاصة
 إلى حضر إذا متأخراً  الطالب ویُعتبرص  7:40على جمیع الطلبة المواظبة في الحضور إلى المدرسة في الموعد المحدد 

 لن الوقت ھذا بعد الطالب تأخر فإذا 8:00 الساعة المدرسة بوابة إغالق سیتم وعلیھ اً صباح 7:40 الساعة بعد المدرسة
 .أمره ولي دون المدرسة إلى بالدخول لھ السماح یتم

 تقدم على یؤثرسلبا قد مما الدراسة من ھام جزء ضیاع عن سینتج صباحا المدرسة إلى الحضور في الطلبة تأخر حیث أن
 على التأخیر سیاسة بتطبیق المدرسة تقوم الطلبة، ألبنائنا سلسة وتربویة تعلیمیة عملیة ضمان أجل منواألكادیمي  الطالب

 :التالي النحو
 یتم رصد التأخیر الصباحي وتدوینھ في السجالت المدرسیة  -
 حصھ من حصص األنشطةیتم حرمان الطالب من حضور  -
 سیتم احتسابة غیاب یوم أیام  في حالة تكرار التأخیر لمدة خمسة -
 لوك المتعلق باإلنتظام في الحضوریتم خصم درجات من الس -

 في المدرسة إلى أبنائھم حضور على التأكید األمور أولیاء من نرجو الطلبة مصلحة على منا حرصا
 .أعاله المذكورة المواعید
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 اإلستئذان :
،  شخاص مخولین بخروجھ معھمأال في الحاالت الطارئة ومع إیمنع مغادرة الطالب نھائیا قبل انتھاء الدوام المدرسي       

الرسمیة الخاصة بذلك لقسم الطبیة ولن یسمح بأخذ األذونات إال في حال وجود موعد طبي، على أن یتم إبراز اإلستمارة 
 مغادرة بعد الدوام الدراسي حفظاً على مصلحة الطالبویرجى جعل المراجعات الطبیة أو الاإلستقبال 
 الغياب:

وبناًء علیھ یتلقى ولي األمر رسالة نصیة من    esisوتحمیل بیانات الغیاب على نظام ال یتم متابعة غیاب الطلبة یومیاً      
في حال تغیب الطالب ألكثر من یوم علیھ إحضار إشعار من األھل یبرر سبب غیابھ، أو تقریر  و مجلس أبوظبي للتعلیم

اذا اضطر ولي األمر لسبب طارئ تغییب ومور لمعرفة سبب الغیاب ، ولیاء األأتصال بویتم اإلطبي إذا اضطر األمر، 
غیاب وتسلیمھ لنائب علیمي ) ألخذ إذن خطي بالابنھ لفترة معینة علیھ الرجوع إلى مجلس أبوظبي للتعلیم ( مكتب العین الت

 كما أنھ من المتوقع أن یدرك ولي األمر ما یسببھ ھذا األمر ، وعلیھ ستتم الموافقة من قبل إدارة المدرسة . مدیر المدرسة
 
 

الدراسیة من تعطیل لدراسة الطالب وفي تلك الحالة سوف تحاول المدرسة تزوید الطالب بقدر معقول من الواجبات 
 لتعویض ما فاتھ من دروس أثناء غیابھ

 الفسحة (بين الحصص):
 قیقةد 20ا مدتھ محددة واحدة فسحة فلھا األخرى لصفوفا أما .دقیقة أربعون فسحة كل مدة فسحتان الروضة لصفوف     

 الطالب یعطى بأن وننصح .والمشروبات الخفیفة الوجبات ببیع یقوم المدرسة داخل مقصف یوجد .الدراسي الیوم خالل
 قبل صحیة إفطار وجبة بالطال یتناول بأن ونوصي .الدراسي الیوم أثناء یساعده الذي الصحي والشراب الطعام بعض
جمیع المشروبات المنشطة  و أو الشیبسي.الغازیة المشروبات أو الشوكوالتھ بإحضار بةللطل یسمح  ال .المدرسة إلى مجیئھ
 أنى تمننو تداولھانع تم اإلدارة إنف ذاولھ یتناولھا، من على وعكسیة سلبیة فعل ردود لھا تكون قد أنواعھا اختالاف على

 مع وجدتھا ما إذا وباتالمشرھذه  زجاجة من أي ستتلف فاإلدارة .تناولھا من أبنائكم منع يف زموحا فعال دور لكم یكون
 .الطلبة

 الهواتف المتحركة :األلعاب و 
 االبناء زویدت عدم لأللعاب التي من شأنھا تؤذیھ أو تؤذي زمالئة أو التي تلھیھ أثناء الحصصیمنع إحضار الطالب       

 من الطلبة منع علي ینص والذي 2007 نة) لس40م (رق ارةوزال تعمیم على بناءً  وذلك األسباب تكن أیامتحرك ال بالھاتف
وسوف تصادر الھواتف   98 لسنة  )454/2( رقم اري الو للقرار تبعا المدرسي الحرم داخل المتحركة الھواتف استخدام

 من الطلبة ولن ترد ولال تقبل المراجعة في شأنھا حتى نھایة العام الدراسي 
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 المواصالت :
 باإلمكان محدد رسم مقابل حافلة لكل مشرفة وجود مع مكیفة حافالت في للطلبة خدمة المواصالت المدرسة توفر      

 واإلطالع علي سیاسة الحافالت الخاصة بالمدرسة المدرسة محاسب من المواصالت رسم معرفة
 أو المشرفة یطیعون ال أو السلوك یسیئون الذین والطالب الحافلة، داخل اً  جید الطالب جمیع سلوك یكون أن قعیتو •

 .الخدمة ھذه من سیحرمون الحافلة سائق
 یجب الذي بالوقت إشعاركم یتم سوف الدراسي العام بدایة في تحركھا وأوقات الحافلة سیر خطوط تستقر عندما •

 مكنتی كي العكس ولیس وصولھا، ارانتظ يف یكونوا أن الطلبة جمیع على ویجب .الصباح في الحافلة انتظار فیھ
 .المحدد الوقت في موجود غیر طالب أي السائق ینتظر لن لذا .الصباح طابور وقت قبل ورالحض نمھ الطلب

 باستعمال لھم یسمح وال لھمازمن الى بالحافالتیعودوا  أن المدرسة فالتاح فى بالنقل المسجلین الطلبة جمیع على •
 .بذلك الخطي األمور أولیاء طلب على بناءً  اإلداري المسؤول موافقة بعد إال العودة فى أخرى نقل وسائل

 غیر باستعمال طالب ألي یسمح لن أنھ كما النقل فى مسجل غیر طالب ألي المدرسیة الحافلة باستعمال یسمح لن •
 .فیھا المسجل الحافلة

 :بالتالي علما نحیطكم النقل، ودائرة للتعلیم أبوظبي مجلس شروط في ورد ما بحسب •
 من والتأكد لبةالط بنقل الخاصة المدرسیة الحافالت على الحمالت تكثیف سیتم  
 وعلى التزام الطلبة بالجلوس في مقاعدھم رابطین حزام األمان  العمل في السائقین مزاالت دى 
 تشكل بصورة المركبة قیادة )8( بالمادة مخالفتھم ستتم اإلجراء بھذا بالتقید موازیلت لن الذین السائقین إن 

 حادث في التسبب حال وفي .شھر لمدة المركبة زوحج درھم )1000( وغرامتھا الجمھور على خطراً 
  .المرور نیابة إلى إحالتھ ستتم مروري

 
 الحالة عن مفصل تقریر تحریر فسیتم الطلبة  سالمة على بالمحافظة مزتلت ال التي المشرفة بخصوص أما 

 .المختصة للجھة التقریر وسیرفع والیوم والتاریخ الحافلة ورقم المشرفة وإسم
 المخالفة نتیجة فرضھا یتم التي الغرامة األمر ولي یتحمل سوف الباص، قوانین الطالب خالف حال يف 

 الكتب المقررة واللوازم المدرسية :
 ھو بما أبنائھ ویدزت عن مسؤول األمر ولي الدراسي، العام بدایة في وذلك المدرسة من المقررة الكتب شراء یتم     

 .الدراسیة السنة بدایة في الطالب باحتیاجات األمور أولیاء إشعار وسیتم .والقرطاسیة والملفات الكتابة دفاتر من مطلوب
 ھو المفقود الكتاب كان وإذا .الشحن رسوم إلى إضافة البدیل ثمن األمر ولي یدفع الدراسیة الكتب إتالف أو فقدان حال في
 .الشحن رسوم إلى إضافة كاملة السلسلة ثمن أخذ سیتم بالكامل اءزاألج جمیع استبدال یجب بحیث سلسلة من ءزج

الذي  االمتحان یوم ھو لذلك موعد وآخر. الطالب قبل من استعارتھا تمت والتي بالمدرسة الخاصة الكتب جمیع إعادة یجب
 نظام المدرسة تتبع العالمي، التكنولوجي للتطور مجاراةو.المعني االمتحان لدراسة الكتاب ذلك إلى الطالب فیھ یحتاج
 من قبل الطلبة Tablets أجھزة استخدام یتم حیث اإللكتروني التعلیم
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 التطور األكاديمي وشهادات التقويم للطالب :
 المستمر التقویم جداول یعزتو یتم كما .الواحد الدراسي الفصل خالل المواد كل وفي متواصل بشكل الطالب تقویم یتم      

 عنصر، كل لدرجات بالنسبة أما .دراسي فصل كل بدایة في األمور أولیاء على والمواد المقررة النھائیة واالمتحانات
 /مدرسةمدرس كل قِبل من جمعھا یتم فسوف

 إجتماعات أولياء األمور والمعلمين :
 وكلما .المدرسي التقویم في موضح ھو ما حسب الدراسي العام في مرتین المدرسین مع األمور أولیاء اجتماع یتم     

 جتماعیةاإل خصائیةاإل مع لالجتماع مواعید لترتیب االستقبال بقسم لالتصال األمور بأولیاءنرحب  الحاجة دعت
 والسلوكي األكادیمي الطالب بمستوى تتعلق أمور لمناقشة والمدرسین

 المظهر العام :
 من التأكد ویجب. الشخصیة النظافة على المواظبة على ونحثھم بالنظافة الطلبة جمیع مظھر یتحلى أن المدرسة إدارة تأمل
 الخلف إلى الشعر ربط فیجب للبنات بالنسبة ونظیفاً أما قصیراً  اآلوالد وشعر ونظیفة قصیرة واألظافر نظیفة المالبس كون

 طیلة وجودھن بالمدرسة
 متفرقات مالبس

 ال یسمح بإرتداء الجینز
 ال یسمح بإرتداء السراویل الضیقة

 ال یسمح بإرتداء التنانیر القصیرة أو الضیقة
 ال یسمح بارتداء ألوان ساطعة

 ال یسمح بارتداء صنادل أو كعب عالي
 ال یسمح بارتداء الجزمة ذات الساق العالي

 الضیقة السراویلال یسمح بإرتداء العبایة أو 

 من المجوھرات غیر المسموح بھا نوع آخرى أال یسمح ارتداء 
 ساعة ید) –وھي (أقراط صغیرة 

 بعمل موضات للشعر ال یسمح 
 فر اإلصطناعیةال یسمح بطالء األظافر أو األظا
 نوع ىال یسمح بالمكیاج من أ

 إن أي مخالفة سوف تخصم من درجات السلوك
 

 مالحظات ھامة:
قص الشعر  حذاء ریاضي أسود أو أبیض –جوارب بیضاء  –ارتداء حذاء مدرسي مسطح بلون أسود  على جمیع الطلبة
 واألظافر بإنتظام

 ربط الشعر الطویل برباط مالئم وبسیط في كل األوقات المحجبات إرتداء لون أبیض / كحلي الطالباتجمیع علي 
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 الزي المدرسي:
 ویمكن متوفراً  یكون الذي المدرسي يزبال الطلبة ویدبتز المدرسة وتقوم .للجمیع اميزإل المدرسي يزال ارتداء إن     

 .األسعار لمعرفة المدرسة بمحاسب االتصال ویمكن .الدراسي العام بدایة في شراؤه
 مواصفات الزي المدرسي  

 أوالد بنات
 طلبة ریاض األطفال

 لون وردي بولوتي شیرت 
 تنورة لون كحلي
 جاكیت لون كحلي

 لون لبني بولوتي شیرت 
 بنطلون لون كحلي

 جاكیت لون كحلي
 الصف األول إلى الصف التاسع

 قمیص لون بنفسجي فاتح
 مریول لون كحلي

 جاكیت لون كحلي

 قمیص لون بنفسجي فاتح
 بنطلون لون كحلي
 جاكیت لون كحلي

 الصف العاشر إلي الصف الثاني عشر
 قمیص لون بنفسجي فاتح

 تنورة لون كحلي
 جاكیت لون كحلي

 قمیص لون بنفسجي فاتح
 بنطلون لون كحلي

 جاكیت لون كحلي

 :الزي المدرسي الرياضي
 ي )بنطلون كحلي + تي شیرت  بنفسجي *كحل (: لكل طالب / طالبةمجموعة كاملة 

 
 الرسوم الدراسية :

 إعادة یتم فلن الرسوم دفع عدم وعند .أدناه المحددة المواعید في بالكامل والمستحقات الدراسیة الرسوم جمیع دفع یجب     
 دفع ویتم .مدفوعة المستحقات جمیع كانت إذا إال النقل شھادات تمنح لن كما المقبل العام في بالمدرسة الطالب تسجیل
 على النحو التالي إما دفعة كاملة أو على دفعات خالل العام الدراسي  الدراسیة الرسوم

 تحصل الدفعات خالل شھر قبل بدایة الفصل الدراسي 
 نھایة التحصیل بدایة التحصیل الدفعة

 سبتمبر 10 أغسطس 10 الدفعة األولى
 ینایر 10 دیسمبر 10 الدفعة الثانیة
 إبریل 10 مارس 10 الدفعة الثالثة

 
  اخر موعد لسداد الدفعةیعتبر موعد نھایة التحصیل  •
الدفع بواسطة جھة العمل ( لن یتم اصدار وصل استالم او خطاب استرجاع ألي مبالغ لم یتم تسدیدھا في حالة   •

 تحت اي ظرف كان)
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 عدم دفع الرسوم المدرسیة أو التاخر في دفعھا:تتبع المدرسة إجراءات واضحة وشفافة وسریة إلجراءات  •

  یقاف الطالب عن الدراسة مؤقتا لمدة قد تصل لثالثة ایام بعد انذار ولي امرهإیتم 
 یتم حجب النتیجة عن الطالب واالمتناع عن صرف شھادات االنتقال 
 تسویة الخاصة عن دفع الرسوم بإعادة التسجیل بالمدرسة لحین إجراء ال تأخرینلن یسمح للطالب الم

 بالرسوم
 الهدايا :

عدم إحراجھم حتى ال  من سیاسة المدرسة أال یقبل المدرسون أو الموظفون أي ھدایا لذا نرجو من أولیاء األمور     
 یضطروا إلرجاعھا

 األنشطة الالصفية :
 األنشطة ھذه نوعیة عن خاللھ أو دراسي فصل كل بدایة في إشعاركم یتم وسوف الحقة مواعید في عنھا یعلن     

 بھا الخاصة والمواعید
 

 قواعد النظام والسلوك:
من الضروري على األھل والطلبة التقیید بدقة بقواعد النظام والسلوك التي وضعتھا المدرسة بالتنسیق مع الجھات      

 في المدرسة )المعنیة ( الرجاء مراجعة ھذه القواعد والتأكد من التوقیع علي التعھد الخاص بقواعد السلوك 
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