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 ترحیب مدیرة المدرسة
،  موراأل ولیاءأاآلباء و انأعزائ  

  الفرصة   لي  تتاح  أن  یشرفني    .الدولیة  إعداد  أكادیمیة  في  المدیرة  بصفتي  ھذه  التقدیم  رسالة  إلیكم  أكتب  أنلسرور  وا  الفخر  دواعي  لمن  إنھ

  مجموعة   مع  عملت  لقد     .سنة  وعشرین  خمسة  من  ألكثر  التعلیم  مجال  في   نفسي  كرست  لقد  ،   التعلیم  من   غني  تقلید  ذات  مدرسة  لقیادة

  معكم   العمل  على  وحریصة  متحمسة  أنا  .الثانویة  المرحلة  وحتى  األطفال  ریاض  من   عراقواأل  األعمار  بمختلف  الطالب  من  متنوعة

  .ممكن تعلیم أفضل لھم لنوفر معًا نعمل أن یجب. بنائكمأ نجاح لضمان التعلیم فية كشریك

 الحرمي   عبدالرحمن  الدكتورو  أحمد  یوسف ستاذ  األ  أنشأه  الذي  النجاح  إرث   لمواصلة  والموظفین،  المعلمین  مع  جنب  إلى  اجنبً   بجد  سأعمل

 والمھارات   الشخصیة   التعلیم  مبادرات  على  سنركز    .المجتمع  في  والشركاء  والطالب  األمور  أولیاء  مع   قویة  عالقات  بناء  خاللمن  

  االستمرار من نتمكن حتى دقیقة  بطریقة الدراسیة  مناھجلل المتسق التنفیذ وتوفیر التدریس لتوجیھ البیانات واستخدام  المشتركة األساسیة

   .الطالب تحصیل زیادة في

 

  حیث ,  امدھشً   العام  ھذا  سیكون.  اإلطالق  على  عام  أفضل  یكون  بأن  یعد  ما  لبدء  ومتلھفین  متحمسون  الدولیة  إعداد  أكادیمیة  في  كلنا

.  الحقیقي  العالم مع    اتصالھم  أثناء  عالقات  لبناء  والمساعدة  والمالءمة  بالصالبة  تتسم  والتي  لطالبنا  كادیمیةاأل  خبراتال  تقدیم  سنواصل

 متحمسین  –  األمور  أولیاء  وأ  الطالب  وأ  المعلمینسواء    –  أبوابنا  یتقدم من خالل  من   كل  یكون  أن  لي  بالنسبة  المھم  من  ،المدیرة  بصفتي

وا  تتردد  ال  دائما؛  مفتوح  بابي.  راعیةبیئة  و  وممتعة  إیجابیة  بیئة  في  األكادیمي  التمیز  تحدیات  مواجھةه الطریقة  ھذ  لنا  یحتت  ،الوجودھم ھن

 م اھتماماتك.  موراأل  ولیاء أل  االستشاري  المجلس  في  المشاركة  أو  المدرسة  في  التطوع  إما عن طریق  المدرسیة  الحیاة  في  بالمشاركة  أبدًا

 .الدراسي العام  طوال لدیكم مخاوف أي لمناقشة بي باالتصال تترددوا ال. لنا بالنسبة مھمین ودعمكمتكم ا حمقترو

 !ناجحة دراسیة  سنة  على  والحصول أھدافھم  تحقیق على عداد الدولیةأكادیمیة إ في طالب كل لمساعدة واحد كفریق معكم للعمل أتطلع

 

 مع أطیب التحیات، 

 

أوستریا  .ھـ جوسلین /السیدة  

 مدیرة المدرسة      
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 1. اإللتزام التعلیمي 
 

 احتیاجات  تلبیة  في   اآلخر   منھم  كل  ویدعم  التدریس  مھنة  معاییر  بأعلى  الدولیة  إعداد   أكادیمیة  في ن  والمعلمی  نكل من المسؤولی  یلتزم
 الدولیة  إعداد  أكادیمیة مجتمع  أعضاء  جمیع   قبل  منوالتماسك    سقنا والت  المفتوح  التواصل  نقدر  نحن.  المدرسي  والمجتمع  الطالب
 لتحسینواحد    عمل  كفریق  معًادارایین  ین اإلوالمسؤول  األمور  وأولیاء ة الدولی  إعداد  أكادیمیة  معلمو  یعمل.  المحسنة  التعلیم  تجارب  لتعزیز
 .المدرسة مجتمع داخل التعلیمي التمیز

 

 القبول  
 

  إجراءات إكمال الطالب جمیع من  یُطلب. بإنصاف المتقدمین جمیع معاملة لضمان شفافة  قبول سیاسة الدولیة   إعداد أكادیمیة لدى
 .لھم مكانوفیر ت یتم أن قبل بنا الخاصة التقییم
 وفیرت سیتم. الحالیین الطالب ألشقاء األولویة الدولیة  إعداد أكادیمیة عطيت . بالتقدیم ھمب مرحب الجنسیات  جمیع من األطفال  •

  جمیع في النظر یتم المدرسة، في مكان توفر عند. االنتظار قائمة في سیبقون أوالقبول  اختبار واجتازا الذین للمتقدمین مكان
 قائمة االنتظار. في المرشحین

 . القادم  الدراسي  العام حتى تقییمھ إعادة یتم فلن  القبول، تقییم فيالب الط ینجح لم  إذا 
 تقدیم األسرة:  •

لن یتم ضمان  .  یضمن قبولھ إلى اجتیاز التقییم أو المقابلة حتى  إذا كان طلبك ألكثر من طالب واحد، فسوف یحتاج كل طالب 
  .أماكن لجمیع أفراد األسرة

   : یرالمعلوماتتوف •
، بما في ذلك تفاصیل في طلبھم    للطالبصلة  الالتأكد من أنھم قدموا جمیع المعلومات ذات    أولیاء األمور   /اآلباء  یجب على  

عداد الدولیة  ب المعلومات ولم تتمكن أكادیمیة إإذا تم حج.  االجتماعي أو األكادیمي  الدعممثل    الطالب  احتیاجاتأو    السلوك
  لى المدرسة أوطلب للتقدیم إال سحب في ، فإننا نحتفظ بالحقالسلوكیة ألبنائكمأو  من تلبیة االحتیاجات التعلیمیة أو االجتماعیة

 .ةس المكان للطالب في المدر
   : الفئات العمریة •

ة المناسبة حسب العمر وعلى النحو المفصل من خالل نموذج االستفسار األولي یالسن  المرحلةفقط في    سیتم قبول الطالب 
یرجى الرجوع إلى قواعد وزارة التعلیم والتعلیم العالي    یدرس حالیًا في مدرسة في قطر،  إذا كان ابنك/ابنتك  .  عبر اإلنترنت

 .في دولة قطر والخاصة بنقل الطالب
 : طبیة الالسجالت  •

ود  حدیثة  معلومات  الدولیة  إعداد  أكادیمیة  ألبنائكمتطلب  الطبیة  المتطلبات  بشأن  بتحدیث  قیقة  تقوم  وأن  لدى  المعلوم،  ات 
لحساسیة، وسجالت التطعیم عند  ا  العالجات الطبیة السابقة، و   لى سجالتإنحن بحاجة    .الظروف  في حالة تغیر،  المدرسة  
 .التسجیل

 
 

 رؤیة المدرسة
 "تمكین الطالب من التعلم مدى الحیاة "

 

 

المدرسةرسالة   
"خلق بیئة تعلیمیة سعیدة وآمنة ومحفزة تعد 

 أعضاء المدرسة للمستقبل" جمیع
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 : قاریر المدرسة السابقة ت •
مدارس خارج دولة قطر,  فوق وینتقلون من    بتدائیة وماالثانیة للمرحلة اإل  الذین یلتحقون بالسنة  یتعین على جمیع الطالب 

،  ل لمتطلبات وزارة التعلیملالمتثا.  صادرةؤقتة  ، مع أي تقاریر ملنھایة السنة السابقة  الكامل  تقدیم نسخة من تقریر المدرسة
   .یرجى التأكد من أن التقریر یتضمن الختم الرسمي للمدرسة

  . وزارة التعلیملمعادلة  الجدول    بالتزامن معو  المتقدمھ  الصفیةمجموعة  الأو    مجموعة الصفیةالفي نفس    إال  یتم قبول الطالبلن  
عرض    سحب  ، سیتمللطالب  التي ستقبلھا وزارة التعلیم  عمریةبین مجموعة السنة المقدمة والمجموعة ال   في حالة وجود اختالف

 .للطالب في المدرسة المكان
   :قطر دولة   في مدرسة  التحویل من •

 أكادیمیة في القبول بتأكید الحالیة  المدرسة تزوید  قطردولة   داخل أخرى  مدرسة من ینتقلون الذین  الطالب من یُطلب
 مع   تزامنلباو  صفیة المتقدمةال   مجموعةال  أوالصفیة    مجموعةال  نفس  في  فقط  الطالب  قبول  سیتم.  مع رمزنا  الدولیة عدادإ

 .التعلیم  وزارةل معادلةال جدول
   :سلوك ال •

 لجمیع  یكون  أن  ویجب  ممكنة،  تعلیمیة  تجربة  أفضل  تمكین  في   أساسي  أمر  الجید  بالطال  سلوك  أن   الدولیة   إعداد  أكادیمیة  ؤمنت
وا  واحترام  التعلم   تجاه  إیجابي  موقف  المدرسة  في   المسجلین   الطالب المدرسة  داخل  الموظفین  المدرسة حترجمیع    ام حرم 

یا  لفظتعدى علیھ    یشعر بأن طالب آخر عندما  ببین الطلبة ونطلب من كل طال  . نحن ال نقبل بالمشاجراتوالمجتمع المدرسي
 المثل.بوأن ال یعامل زمیلھ  فورا أو جسدیا, بأن یبلغ المعلم المسؤول

   :یةالصف سعةال •
 .استثنائیة ظروف في إال, المدرسة بقیةفي  أو ألولىمراحل الدراسیة ا ال في طالبًا 23 الدراسیة  الفصول تتجاوز لن

   :جنس ال •
  الصبیان   فصل  یتم.  بتدائيإلا   الصف الثالث  إلى  التمھیديالروضة و  مرحلة  مختلطة من  صفوف  لدیھا  الدولیة  إعداد  أكادیمیة
 بتدائي.وحتى الصف السادس اإل الرابعلصف ا من والبنات

 2. توقعات المدرسة 
  من ،الدولیة عداد إأكادیمیة  فيءة الطالب كفا فرص زیادة  أجل  من. مدرستنا في  الغد قادة لدینا أن نؤمن – األكادیمي التمیز

 .المدرسیة المساعي جمیع في الجھود أقصى بذل الضروري
 ندربھم نحن. األوقات جمیع في الطالب من وغیرھم والموظفین للمعلمین االحترام إظھار الطالب من یُتوقع – المتمیز السلوك

 .نیحترم مو ومحفزین، ،ومساعدین ،مفكرین ،ویتقبلون اآلخرین مھذبین، لیكونوا ونعودھم
 المدرسي  الحرم  في  اإلنجلیزیة  باللغة  التحدث  الطالب  على  یجب  علیھا،  والحفاظ  اإلنجلیزیة  ناطقة باللغة  مدرسة  إنشاء  أجل  من  –  اللغة

 .سالمیةتربیة اإلوال عربیة والفرنسیةال اللغة فصول باستثناء األوقات جمیع في
 قطر  الدوحة،  ،خالد عین: العنوان      :  المدرسة الدوام في وساعات عن االتصال معلومات

 : المدرسةارقام 
 +  44366280 974 :رضياأل خطال  

 97433779863+ :جوال ال رقم

 16655: ب. ص 

 97444364686+ :الفاكسرقم 

    www.eadad.orgاأللكتروني  الموقع

 info@eadad.org البریداإللكتروني

 الخمیس إلى  األحد من ،ظھرا 2.00  –  صباًحا 7.00: العمل ساعات

 ظھرا 12 - صباًحا 6,55:   أوقات فصول الروضة والتمھیدي

http://www.eadad.org/
mailto:info@eadad.org
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 ظھرا  12,35 – صباًحا 6,55 :  بتدائيلى الصف السادس اإلإت الصف األول أوقا
 للمدرسة العامة رسومال

 غیر قابلة لإلسترداد  السادس) إلى لصف األولمن ا(فقط    التقییم الختبار قطري لایر 250 •

 ) ستردادلإل  ةقابل غیر(  للتسجیل قطري لایر 1000 •

 من العام المقبل مارس 3 بحلولالدفع   .طالب غیر القطریین)ل(ل السنوي مقعدال حجز رسوم قطري لایر 2500 •
 )الدراسیة  رسومال من خصمھا سیتم(

 الدراسیة  بللكت 1500 •

تي  ( زي الریاضيال واحدة من مجموعة ،تنانیر/بنطال  2, بولو قمصان من قطع 3 { للزي المدرسي 1000 •
 }  )وسروال سترة ،شیرت

 المدرسیة رسوم الحافالت

 في منطقة عین خالد   - في السنة . لایر قطري4,500  •

 خالد  عین منطقة خارج – السنة  في. قطري لایر 5,400 •

  ةة للمدرسیالرسوم التعلیم

 . بالتقسیط الدفع أو التسجیل عند  بالكامل السنویة الرسوم دفع یتم: المدرسیة  الرسوم دفع طرق حول األكادیمیة السیاسة یلي فیما

ً  الدفع مؤجلة شیكات إصدار یجب الدفع بالتقسیط، حالة  في  األمر لولي المالیة للقدرة نظراً  وذلك.  الدفع  وتاریخ علیھ المتفق للمبلغ وفقا
 . صيالو أو

 : التالیة الدفع   طرق إحدى باستخدام الدراسیة  الرسوم دفع یتم

 نقدا الدفع . 
 شیك. 
 ئتمانالا بطاقة. 
 بنكي تحویل. 
 فقط): (للقطریین القسیمة خالل من 

لل التعلیمیة  القسائم  استخدام  القطریینیتم  الدراسیة والكتب ماعدا رسومالتي  و  ،طالب  الرسوم  التقییم  تشمل   اختبار 
ا یفید  خطابً   ایقدمن  أ م)  ا األمر(األب واألولی  ، وللحصول على ھذه القسائم یجب علىالتسجیل ورسوم الزي المدرسي و

   .یتلقى أي بدل تعلیم من مكان عملھ بأنھ ال 

 تفاصیل الدفع: 

 21,500والتمھیديالروضة 

 للسنة األولى فقط )لالسترداد  ةغیر قابل(  لایر قطري للتسجیل 1000 •

 للكتب الدراسیة  1500 •

تي (زي الریاضي مجموعة واحدة من ال  ،مریول/بنطال  2قطع من قمصان بولو,  3 {للزي المدرسي  1000 •
 ) } بنطلون، سترة وشیرت

 الرسوم الدراسیة  قطري لایر 18000 •
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 27,500 بتدائيالصف األول اإلبتدائي إلى الصف السادس اإل

 للسنة األولى فقط )لالسترداد  ةغیر قابل(  لایر قطري للتسجیل 1000 •

 للكتب الدراسیة  1500 •

تي  (زي الریاضي مجموعة واحدة من ال تنانیر،/بنطال  2قطع من قمصان بولو,  3 {للزي المدرسي  1000 •
 ) } بنطلون، سترة وشیرت

 الرسوم الدراسیة .  قطري لایر  24000 •

        خصمال
 شقیقین% لل5 •

 من األشقاء 3 ـل  ٪  10 •

 من األشقاء 4 ـل   ٪ 15 •

 من األشقاء 5 ـل  ٪  20 •

 
 االمتحانات، العطالت واإلجازات الفصول الدراسیة، تواریخ 

 ) شامل( 2021 مبردیس  16الى الخمیس  2021  اغسطس من 29 االحدصل الدراسي األول: الف

نوفمبر  2021 30 21 لىإ  نوفمبر   : االمتحانات النھائیة للفصل األول  

  2021أكتوبر   –21  17 :الفصل األول إجازة 

  2021 16  دیسمبر     الیوم الوطني القطري: 

دیسمبر  2021   30  – 19 : إجازة الشتاء    
 

 ) (شامل 2022 مارس 17الى  2022 ینایر  2الفصل الدراسي الثاني: األحد 

    2022 فبرایر    8 :  الیوم الریاضي    

   2022 مارس    10-1 االمتحانات النھائیة للفصل الثاني:    

   2022 17  مارس  لىإ   13 : عطلة الربیع    
 

 ) (شامل 2022یونیو   9 الخمیسالى  2022 مارس 20الفصل الدراسي الثالث: األحد 

) قابلة للتعدیل(   2022 5 مایو  2  لىإ  عطلة عید الفطر:    

   2022 یونیو   لىإ  9  1 :  االمتحانات النھائیة للفصل الثالث    

      2022 أغسطس   16 لغایة   یونیو  2022   9 :  العطلة الصیفیة   

)للتعدیلقابل (  2022 16  یونیو    یوم التخرج: 
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 3. برنامج المدرسة األكادیمي والسیاسات 
 میثاق شرف المدرسة   

 ،األوقات جمیع في أتحلى بحسن الخلق و ،بالثقة جدیرةمشرفة و بطریقة سأقوم بالتصرف  ، الدولیة  إعداد أكادیمیة في طالبوني ك
 .اآلخرین ملكیة وسأحترم األكادیمیة، الناحیة من انزیھ وسأكون صادقًا، سأكون ، كادیمیةاألر والقوانین في  معاییال أعلى مع تمشیا

 األكادیمي  الصدق. االقتضاء حسب  المدرسة قیادة فریق أو  الفصل معلم قبل  من المدرسي الشرف میثاق انتھاك عقوبات فرض سیتم 
 .المدرسي عملك  في صادقا تكون أن یعني

 في غش تال االختبار، حول المعلومات  شاركت ال كلماتھ، أو أفكاره أو آخر  شخص عمل سختن ال :أنك یعني األكادیمي  الصدق
  ھ بنفسك.ب تقم لم  الذي العمل  عن الشكر   أخذت ال المنزلي، الواجب نسخ ال ت االمتحانات، بروتوكول كسر ال ت ،والمسابقات االختبارات

  والمجتمع   الطالب  احتیاجات  تلبیة  في  البعض  بعضھم  ویدعمون  التدریس  مھنة  معاییر  بأعلى الدولیة  إعداد  أكادیمیة  ومعلمو  لومسؤ  یلتزم
 التعلم  خبرات  لتعزیز الدولیة  إعداد  أكادیمیة  مجتمع  أعضاء  جمیع  قبل  من  والتناسق والتعاون  المفتوح  التواصل  نقدر  نحن.  المدرسي

داخل   التعلیمي التمیز لتحسین وظیفي كفریق معًافي المدرسة  نوالمسؤولی األمور أولیاءو الدولیة إعداد  أكادیمیة ومعلم یعمل. حسنةالم
 .المدرسة مجتمع

 فلسفة المدرسة   

بغض النظر   الطالب  جمیع  احتیاجات  لتلبیة  ومالئما  اومتوازن  شامالون  یكأن    یجب  الدراسي  ھجنامن  أن  نؤمن  ،عداد الدولیة إ   أكادیمیة  في
لدیھم  أن  التأكد من  ھو   ھدفنا.  إنجلترا  في   الوطنیة  المناھج  من  یتكونالدراسي    منھجنا،   قدراتھمعن    تجارب ال  من  مجموعة  طالبنا 

 :ھي المنھج أھداف. اإلبداعیة مناھجنا خالل من والتعلم التفكیر وتعزز وتحفز تتحدى التي التعلیمیة

 . مجاالتال جمیع في العالیة المعاییر تعزیز •
 . وجدانیةوال االجتماعیة ذلك في  بما المھارات، من  واسعة مجموعة تطویر من الطالب تمكین •
 . تقدمال إلحراز الطالب لجمیع المساواة توفیر •
 .بعنایة التي یتم تدریسھا القیم  خالل من األخالقي الحس تطویر منالطالب  تمكین •
 .راشدینال حیاةوتجارب  مسؤولیاتو لفرص  الطالب إعداد •

أ   .والتقدم  االستمراریةوفر  مما ی  فعال،  بشكل  الدراسیة   المناھج  تخطیط  یتم المدكما  الدراسیة في   بالتعلم   التمتع  عززرسة تن المناھج 
 .المتنوعة و الغنیة األنشطة توفیر خالل من وذلك واإلنجاز بالتعلم وااللتزام

  نھدفو  .المرتبطة ببعضھا البعض  الدراسیة  المناھج  وعبر  عملي   نھج  اعتماد  خالل  من  الحیاة  مدى  التعلم  حب  تعزیز  إلى  نھدف  نحن 
  ومستقلین،   مسؤولین مجتمع  أي  في  كعضو   لیكونوا  المطلوبة  بالمھارات  الطالب  یزودس  الذي  والعشرین  الحادي  القرن  في  تعلیم  تقدیم  إلى

 : الذین

 .ومعتقداتھم قیمھم في واثقینیكونوا  •
 . خریناآل مواحتری •
 .عالميال مجتمعال داخل مسؤولیاتھم دركونی •
 . الشخصیة والھویة والعزم بالقیمة شعور لدیھم •
 . بعد اإلطالع خیارات واتخذی •
 . مشاكلال مع التعامل ھمیمكن •
 وطرح األسئلة.  مھتمة بالتعلم عقوللدیھم  •
 وحذقین. مبتكرینیكونوا  •
 . المشكالت حل في جیدة مھارات لدیھم •
 . مختلفةحیاتیة  مواقف إلى المھارات وانقلیو  یطبقواو واستخدمی •
 .نواثقی ا أفراد یكونوا •
 .جیدة اجتماعیة عالقات وتشكیل خرینآلمع ا التواصل ھمیمكن •
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 .اآلخرین مع بالتعاون وكذلك  مستقل بشكل العمل على قدروای •

 

  سیاسة الدرجات 

. مدارالعام  على والضعف القوة نقاط المعلمون یكتب سوف فصل دراسي.لى أولیاء األمور في كل التقاریر إ یتم ارسال : التقاریر
من  . لى جمیع الطالبإ انجازیة تقاریر تقدیم یتم. مع المعلمین موراأل ولیاءأ اجتماع خالل األمور أولیاء مع التقاریر مناقشة ستتم

 .الطالب أداء عن األمور وأولیاء المعلمین بین التواصلالمتوقع 

 : الھدف

و / أو برنامج ویوفر أساًسا شفافًا للقرارات  مقررع الرسمي على حالة الطالب في تقییم أداء الطالب ھو نشاط أكادیمي یضفي الطاب
نتائج ھذا التقییم  اإلعالن عن المتعلقة بالتمیز والترقیة والمراقبة األكادیمیة واالنسحاب. المدرسة مسؤولة عن تقییم أداء الطالب و

بإنجازات الطالب بطریقة واضحة ومتسقة ومنصفة. الغرض من ھذه السیاسة ھو إنشاء نھج واضح ومتسق ومنصف لالعتراف 
 عنھا. عالنواإل

 : تعریفاتال

  .الممثلة على أساس فصلي أو تراكمي راتالمقراحتساب إجمالي النقاط والوحدات لجمیع  المتوسط العام: 

لتحدید الدرجات المؤھلة لیتم حسابھا في  ماتالكشف العراجع  .(GA) المنقولة في المتوسط العام الوحدات درجاتیتم تضمین 

في حالة عدم تقدیم المنھج الدراسي في المدرسة السابقة ، یجب على الطالب كسب الوحدات خالل العام   .(GA)المتوسط العام
 . الدولیة إعداد  أكادیمیة الدراسي إلكمال المواد التي تتطلبھا

): السجل األكادیمي الدائم لجمیع المواد التي تم أخذھا والدرجات المكتسبة لكل فصل دراسي یحضره 137(نموذج  كشف العالمات
متوسط العام ، الفصل والمعدل العام التراكمي المكتسبة لكل مادة ویتضمنلتقدیرالطالب. یتضمن السجل االعتمادات المؤسسیة ونقاط ا

)GAالمقبولة من قبل المؤسسة بشكل منفصل   الوحداتسي. یتم سرد اعتمادات دیمي لكل فصل درا) جنبًا إلى جنب مع األداء األكا
 .في كشف العالماتتماد التي تم منحھا االع ض برنامج الدراسة للطالب وبیاناتعن الوحدات المؤسسیة. یتم عر 

 : بیان السیاسة

عنھا بشكل شائع ومحترم بین المؤسسات.  رالطالب وإعداد التقاریجیل درجات تدرك أكادیمیة إعداد الدولیة الحاجة إلى نظام لتس
كادیمیة إعداد الدولیة إلستخدام وحدات الدرجات إلى درجة معیاریة من ونتیجة لذلك ، تخضع خبرات التعلم المقدمة تحت إشراف أ

 الحروف ونظام مكافئ من حیث القیمة والتقدیر.

 النسبة المئویة لكل مجال تعلمي :

 المواد األساسیة   اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم والعربیة  15%
 المواد الثانویة   الدراسات  االجتماعیة 10%
اإلسالمیة ، تاریخ قطر ، الفرنسیة ، تكنولوجیا المعلومات   5%

  واالتصاالت ، التربیة البدنیة 

، الفنیة التعلیم الشخصي واالجتماعي والصحي 2.5%  (PSHE)   
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الحروف / درجات الجھدب درجات ال  
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 المتوسط العام: 

Excellent A 90 - 100  ممتاز 
Very Good B 80 - 89.99  جید جدا 
Good C 65 - 79.99 جید 
Satisfactory D 50 - 64.99  مقبول 
Fail E 0 - 49.99 غیر ناجح 

 

: اإلجراءات  

: في كل فصل دراسي ، یجب على المعلمین تقدیم الدرجات النھائیة في المواعید النھائیة المنشورة ، والتي یتم تقدیم الدرجات النھائیة
 . تعیینھا من قبل مكتب الشؤون األكادیمیة بالتشاور مع مدیر المدرسة 

 .والتوقیع علیھا ، تكون الدرجات رسمیةبمجرد االنتھاء من قراءة الدرجات من قبل مكتب األكادیمیین  :تغییرات الدرجات
یمكن إجراء التغییرات خالل مدة القراءة ، وإذا لم یتم التوقیع على ورقة التقدیر بعد ، ولكن ال یمكن إجراء التغییرات إال بناء على 

ات جدیدة لم تكن متاحة في توصیة من المعلم، بموافقة اإلداري المسؤول ، إذا تم تقدیم دلیل یثبت خطأ حسابي أو یتم توفیر معلوم
 الوقت الذي تم فیھ تعیین التقدیر.

 
 : نظام الدرجات

 المناھج الدراسیة والتعلیم والتقییم ھي المكونات األساسیة الثالثة لنظام التعلیم سواء عبر اإلنترنت أو وجھا لوجھ. 
سجالت بدقة وواقعیة ومحدثة حتى في المواقف الحرجة. التعلم عبر اإلنترنت لیس مثل إعداد  للداد الدولیة حفظ عتوفر أكادیمیة إ

 ختبارات االدراسي. یجب علینا تقییم الطالب وفقًا لإلعداد عبر اإلنترنت ، لذلك قررنا تقییم العناصر التالیة مثل: الحضور والصف  ال
 الفصل الدراسي. نھایة تقییم الموضوعیة واختبارات الوحدة و 

 
 

Achievement grades (AG)  
 

A = EXCELLENT – OUTSTANDING 
Is achieving an exceptionally high standard 
in all aspects of the subject. 
B = VERY GOOD- ABOVE AVERAGE  
Is achieving very good standards of work,  
understanding and skills.  
C = GOOD 
Achieving the minimum level expected  
for the age group 
D = SATISFACTORY 
The child's work is below the expected level  
for the age group 
E = FAIL  
The child displays limited understanding and has  
difficulty with all of the work, failing year group 
level 
  
  
  
  

 الدرجات الخاصة بإنجازات الطالب  
   A = ممتاز

 تحقیق مستوى عال للغایة في جمیع الجوانب خالل 
 الفصل 

 
  B = المتوسط فوق جید

جدا من العمل والفھم والمھارات تحقیق مستویات جیدة   
   

 C = متوسط
  

 تحقیق الحد األدنى من المتوقع للفئة العمریة 
  

 D =أقل من المتوسط 
 عمل الطفل أقل من المستوى المتوقع للفئة العمریة  

 
 E = راسب

یعاني الطالب من فھم محدود ولدیھ صعوبة عند القیام بأي  
العمریة. من مستوى الفئة  عمل، أقل  

  



 

                           EADAD INTERNATIONAL ACADEMY         أكادیمیة إعداد  الدولیة             
Vision: “Empower students to learn for life” 

Mission: “To create a happy, secure and stimulating learning environment that prepares all members of the School for the future” 

12 
 

 
 : الحضور

. یمكن للمعلمین مراقبة وعروض البوربوینت الخاصة بكل مادة تعلیمیةالمواد التعلیمیة ، یتم تحمیل خاصة بنالافي منصة كالسیرا 
لھم. إذا كانت لدیھم أسئلة حول المواد ،  ا ھؤالء الطالب الذین شاھدوا مواد الدورة التي تم تحمیلھا. سیعتبر المعلمون ھذا حضور 

 فیمكنھم طرح أسئلة على الفور في ذلك الوقت المحدد.  
 

 : ختبار الموضوعياال
 عبر تقییم شكل  في ھذا یكون أن  یمكن. موضوع كل نھایة في تقییًما المعلم سیقدم ،  الدرسمن  ھدفال  حقق علمالم كان إذا ما لمعرفة

 .یومي مطلب ھذا . (PowerPoint) عرض التقدیميال نھایة في سؤاالً  المعلم یضیف قد أو الكتاب من نشاط أو كالسیرا عبر اإلنترنت
 الشيء ونفس كالسیرا، في الحوار مربع عبر المعلم  إلى وإرسالھا صورة األمورالتقاط أولیاء/  للطالب یمكن الكتاب، نشاط حیث من
 ).PowerPoint( الباویربوینت في األسئلة إجابات مع

 :الوحدة اختبار
 ھو منھ الغرض. أسبوعین كل إجراؤه ویتم عنصر 20 من یتكون  ختبارالا. الطالب إنجازات قیاس عملیات من الوحدة اختبار یعتبر
 .والتعلم التعلیم لعملیة التلخیصي التقییم

 :تقییم نھایة الفصل
 من مكون اختبار عن  عبارة نھإ. معین مستوى على یعملون كانوا الطالب أن  على  أدلھ لتقدیم الدراسي الفصل نھایة  تقییمات تُستخدم

 . دراسي فصل كل نھایة في  إجراؤه ویتم اعنصر 40
 

 
 سیاسة الواجبات  المنزلیة   

 الواجب  أنشطة  تعزز  أن  یمكن.  الدراسة  مھارات  وتعزیز  التعلم  بیئة  توسیع  على  )صفال  خارج(من الناحیة األكادیمیة    نسعى جاھدین
الدولیة في  نحن  .كمتعلم  الطالب  مبادرة  وإظھار  المستقل  البحث  المنزلي إعداد    في   دراستھم  الطالب  یواصل  بأن  توقعن  ، أكادیمیة 
  بمقدار ،  طالبال  ومخطط  اإلخباریة  الرسائل  خالل   من،  األمور  أولیاء  بإخبار  الدراسیة  الصفوف  من  مستوى  كلل  المعلمون  سیقوم.  المنزل

  على   یجب   أیًضا،.  عواقب  إلى  یؤدي  قد  بذلك  القیام  عدم.  المعینة  المنزلیة  الواجبات  إكمال  الطالب  من  یتوقع.  المتوقعة  المنزلیة  الواجبات
 منوذلك   لیلة كل  األقل على  دقیقة  30  لمدة  اإلنجلیزیة باللغةعلى القراءة لھم و  أن یعمل أحد أولیاء األمور  أو  القراءة،  طالبال  جمیع
 مخطط  و  مھامعلى    الطالب  سیحصل.  القراءة  حب  وتنمیة  المناسب  الصف  مستوىعلى    اإلنجلیزیة  اللغة  ھم فيمھارات  على  الحفاظ  أجل

، توزیعھ  قبل  المخطط  ھذا  استخدام  الدراسي  الفصل  معلمو  سیراجع  .االستحقاق  وتواریخ  لدیھم  المنزلیة  الواجبات  وتسجیل  لتخطیط  طالبي
  على  التوقیع  خالل  من  المنزلیة  الواجبات  أنشطة  إكمال  دعم  األمور  ألولیاء  ویمكن  یومیًا  الطالب  منازل  إلى  المخططات  ھذه  ستعود

ن سجل الفصل األسبوعي ھذا ھو إ
سجل المعلمین لوضع جمیع البیانات 

لمدة أسبوع واحد. سیتم تقدیم ذلك 
إلى المنسق كل یوم أحد. والنتیجة  

بعد ذلك في ورقة  وستوضع ھنا 
 .إكسل كدرجة تلخیصیة

على سبیل المثال ، في عمود التقییم 
تقییمات /  10، إذا أعطى المعلم 

وع واحد ،  في أسب ياختبار موضوع
مقسوًما على   50فسیكون اإلجمالي 

) ، یكون  5إجمالي عدد األیام (
النقاط التي یجب ھي  و 10اإلجمالي 

 .الوصول إلیھا في ورقة إكسل
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 األمور   وأولیاء  المعلمین  بین  التواصل  أو  المالحظات  لتسجیل  أیًضا  المخطط  استخدام  یمكن.  الدراسیة  المھام  من  االنتھاء  عند  المخطط
 .والطالب

 سیاسة الغیاب والحضور 
  سیاسة الحضور ألكادیمیة إعداد الدولیة

 شھادة تقدیم یجبفطبیة، ألسباب  غیابأما بالنسبة لل – كغیاب ستحسب الصف عن الطالب فیھا بییغ التي األیام جمیع •
 .طبیة تثبت ذلك

 طویلة لفترات الغیاب ألن األسباب، من سبب ألي الحصص عن التغیب بشأن خاص بشكل حذرین الطالب یكون أن یجب •
 تمی التي النھائیة الدرجات  على النھایة في ستؤثر والتي خذوھا في الصف، التي یأ الجدیدة المفاھیم تعلم علىر یؤث قد

 .علیھا  الحصول
  ھذه خاللفقط  العائلیة للعطالت التخطیط على أولیاء األمور نشجع نحن .العام  بدایة في المدرسیة العطالت مواعیدر نش یتم •

 .التواریخ
 لتعیین خططك ضع  .ذلك إلى وما المبكر، السفر وخطط الطبیة، المواعید لحضور المدرسة  لمغادرة الطالب یخطط أال یجب •

 یجبف منھ، المفر أمًراة عن المدرسة مبكرال مغادرةال إذا كانت  حال في. المدرسي الدوام ساعات خارج والسفر المواعید
 .اصباحفي بدایة الیوم الدراسي   المدرسة   ادارة إلى مكتوبة مذكرة تقدیم, المبكرةفي یوم المغادرة و

 .أوالنشاط الحدث یوم في , المدرسة ترعاه نشاط أو حدث في یشاركون الذین الطالب حضور المتوقع من •
 كیفیة ابالغ المدرسة عن الغیاب  

 

الغیاب  غیر  المخطط  لھ: یجب على أولیاء األمور االتصال بالمعلم أو إرسال برید  إلكتروني إلیھ قبل الساعة 7   صباًحا في  یوم  
سة بذلك. المدر إلشعار الغیاب  
 للغیاب  األول  الیوم من  األقل  على   عینوأسب  قبل   علیھ للموافقة  المدیر  إلى  خطي  طلب  تقدیم  أولیاء األمور على  یجب  لھ:  المخطط  الغیاب

ى معلم الصف لھ إمیي یجب أن یقوم الطالب بتسلالذولھ    المخطط  الغیابیوم    قبل  المنزلیة  الواجباتقوم المدرسة بتوفیر  ست.  لھ  المخطط
الطالب بسبب غیابھ وذلك    ھارحضی  لم   التي  واالمتحانات  االختبارات  جمیع  إجراء  یجب.  المدرسةى  إل  العودة   من  أیام  خمسة   غضون  في
 .المدرسة  إلى العودة من واحد أسبوع غضون في
 ،) موعد شھادة أو طبیة بشھادة( الغیاب إعفاءه من تم إذا ، راسب  أو صفراً  الیوم ذلك في مھیتقی  سیكون ،  الطالب غیاب حالة  في

 .المطلوب العمل تقدیم عند  استبدالھا یتمس٪ 0ال وعالمة فیھ غاب  الذي لیومل واألنشطة  سوبالدر ذلك بعد تزویده فسیتم

.  الثالثة الفصول خالل٪ 80  أدنى بحد  حضوًرا الدولیة   إعداد أكادیمیة تشترط ، واحدًا دراسیًا عاًما الطالب جمیع یجتاز لكي

 ). یوًما 144 ھي السنة في یوًما 180 من٪ 80ـال(
 سیاسة التأخیر   

  7 الساعة تمام في الحصص وتبدأ) الصباحي الطابور( صباًحا  6:45 الساعة الدراسي  الیوم یبدأ ،  الدولیة إعداد أكادیمیة في

 .قانوني شرط وكذلكاإلداریة  العملیة من یتجزأ ال جزء ھو  الحضور تسجیلو ، شدیدة میةأھ لھ بالمواعید االلتزام. صباًحا
  وتجنب ،  الدراسي الفصل في قیًِّما درًسا یفوتوا ال حتى ، المحدد الوقت في الطالب إیصال من التأكد األمور أولیاء من یُطلب لذلك

 الذھاب عن طفلك تأخر إذا ،صباًحا  7تمام الساعة  في المدرسة بوابة  إغالق سیتم. الطالب تأخر بسبب اآلخرین الطالب مقاطعة
 التقاط. (منھ مفر ال السبب أن  على الدلیل تقدیم من والتأكد المدرسة مكتب إبالغ یرجى ، إرادتك عن خارج سبب ألي المدرسة إلى

بعد الساعة السابعة صباحا بدخول الحصة   یأتي طالب ألي یُسمح لن ) الرسمي  المدرسة ھاتف إلى وإرسالھا  الشاشة صورة/ صورة
 ة حتى یتسنى لھ دخول الفصل. ثانیلحین بدء الحصة ال االنتظار مع المعلمة الخاصةرفة  األولى، حیث سیبقى في غ

 .لیوم واحد غائبًا مرات 5 المتأخر الطالب اعتبار في بالحق تحتفظ المدرسة أن مالحظة یرجى

  الساعة)  المدرسة قبل ما مرحلة ( المبكرة للسنوات التأسیسیة المرحلة لطالب ظھًرا 12 الساعة  في لدینا االنصراف أوقات

 .6 إلى 1  من للصفوف ظھًرا 12.30
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  الروتین  في ازعاجا و خلال یسبب ھذا  ، أخرى مرة ، األوقات ھذه قبل  الطالب اصطحاب عدم اآلباء من الدولیة   إعداد أكادیمة تطلب
 .الثمین الدرس وقت الطالب ویفقد الدراسیة للفصول الیومي

  إذا.  مساءً  2 الساعة بعد متأخًرا استالمھم یتم الذین األطفال على  الكافي اإلشراف ضمان یمكنھا ال المدرسة أن  مالحظة یرجى أیًضا
 .الالزمة الترتیبات اتخاذ  یمكن حتى ابنتك،/ابنك  فصل مدرس أو المدرسة بمكتب االتصال فیرجى ، ستتأخر أنك تعلم كنت

 
 الباصات  /  وسائل النقل   

 للطالب  فقط متاحة الخدمة ھذه .الخدمة  ھذه مع ھمرموأولیاء أ یتعاقد الذین للطالب بالحافلة النقلخدمة  أكادیمیة إعداد الدولیة تقدم
 ركوب الدراسي  للعام الحافالت خدمة مقابل یدفعون ال الذین للطالب یجوز ال ,  الدراسي للعام الحافالت  خدمة مقابل یدفعون الذین

 .الحافالت تبدیل والیمكنھم فقط سیركبون الحافلة المسجلین بھا الحافلة في ركوب المسجلین الطالب .الحافالت
تحرص أكادیمیة إعداد الدولیة على تزوید طالبھا بكافة قواعد السلوك الراقي في مختلف المواقف، ولذا فإن القدوم إلى المدرسة  

  والعودة إلى البیت في حافالت المدرسة یتضمن جزءاً من العملیة التعلیمیة، فالتعامل اإلیجابي بین الطلبة ومع سائق الحافلة والمرافقة
م الصحیح للتعلیم والتربیة الحسنة التي نحرص على متابعتھا لدى طالبنا، ولذا یرجى التقیّد التام بالمواعید المحددة  ھو تطبیق للفھ

لصعود الطالب إلى الحافلة صباحاً، والتأكد من جاھزیة الطالب عند نقطة االنتظار عند اتصال السائق بولي األمر قبل الموعد المحدد  
دقائق فقط، وستغادر الحافلة بعدھا، ویقوم األھل باصطحاب  3ر السائق في نقطة االنتظار لمدة لوصول الحافلة، وسوف ینتظ

 .ابنھم/ابنتھم إلى المدرسة في حال عدم لحاقھ بالحافلة في الجولة الصباحیة
  الحافلة ةشرفم. عنھ ینوب من أو  المدرسةر مدیمساعد ل مناسبر غی سلوك عن باإلبالغ سنًا األكبر الطالب أو الموظف سیقوم

 .في المدرسة موظف أي احترام طریقة بنفسالحافلة  ةمشرف احترام ویجب المدرسیة  الحافلة قواعد اتباع من للتأكد ةموجود
  .جراءاتاذ اإلخالتر مدیمساعد ال انتباه  لىإ  الحافلة داخل  في السلوك سوء عرض سیتم

 وستؤدي التصرفات ,ھاتفیة مكالمةعن طریق  مرولي األ الحافلة وسیتم استدعاءاخل  د  التصرف یسيء ألي طالب نذارسیتم توجیھ إ
من   توفیره یتم امتیاز وسائل النقل ألكادیمیة إعداد الدولیة للطالب.  الحافلة امتیازاتوقف  إلى المتكرر السلوك وسوء الئقةال غیر

 .لراحتھم لطالبلى ا المدرسة إ 

 :التالیة  الحافالت بقواعد االلتزام الطالب من یُطلب النقل، أثناء

 .جالسین ویبقون مقاعدھم إلى مباشرة الطالب سیذھب . 1

 .الطالب منزلعند  تماًما الحافلة تتوقف حتى جالس الطالب سیبقى. 2

 .ھمل المجاور الشخص  إلى  ھادئ بصوت الطالب یتحدثس. 3

 ات.األوق جمیع في  الحافلة أوجمیع األشیاء األخرى لدیھم داخل أرجلھم  وأ أذرعھم وأ أیدیھم  وأ رؤوسھم الطالب .أن یبقي4

 .  ن یتعاملوا مع الحافلة باحترامة وأرمي القمامة داخل الحافل ب. لن یقوم الطالب 5

 .عبورالشارع قبل االتجاھین كال في ونینظر و الحذر  الطالب ىتوخسی الحافلة، من  النزول عند. 6
 

 :العواقب التالیةبالطالب ، الذین یختارون عدم االلتزام بقواعد الحافالت ، سیقبلون 
 .األمور أولیاء إخبار یتم ♣ يتحذیرشفھ ♣ األولى المخالفة

  الوالدین   لتوقیع  المنزل إلى  استمارة  إرسال یتمس   ♣ .طالبفي الحافلة لل  مقعد مخصص  تعیین  سیتم  ♣ كتابي  تحذیر  ♣  الثانیة لمخالفةا
 .االتصال بھمسیتم  أو
 .األمور أولیاء إخبار یتم♣  الحافلة الركوب في من یومین لمدة الطالب وقف یتم ♣ الثالثة لمخالفةا

 .األمور أولیاء إخبار یتم ♣ الحافلة ركوب من اربع أیام لمدة الطالبوقف  یتم ♣ الرابعة المخالفة

 .الدراسي الفصل من المتبقیة الفترة طیلة  أكادیمیة إعداد الدولیة  حافلة ركوب من الطالب الةیتم إز ♣ الخامسة المخالفة
 . الدراسي العام من تبقى لما  الحافلة امتیازات  الطالب یفقد ♣ السادسة المخالفة

 .أعاله المذكورة العواقب تسریع یتم قد  السلوك، شدة اعتمادًاعلى** 
 في المدرسة ارتداؤه الواجب اللباس 
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 الرسمي  للزي أكادیمیة إعداد الدولیة سیاسة
 تعلن لم ما ،یومیًا المدرسي  الزي  وارتداء صحیح  للمدرسة بشكل أكادیمیة إعداد الدولیة طالب جمیع تحضیر یتم أن المتوقع من

  داكنالزرق اال باللون البنطلونو المدرسة شعار مع برتقاليال بولوال قمیص من المدرسي الزي  یتكون. خالف ذلك عن  المدرسة
األیام التي یكون لدى الطالب حصة    خالل. المدرسة متجر فيالمتاحة ) بنطلونو وسترة قمیص( الریاضة مالبس ومجموعة تنانیرالو

  لن. لى المدرسة إل صباحا وھم متوجھون منذ خروجھم من المنز بھم الخاص المدرسي  الزي بارتداء للطالب یُسمح ،الریاضةمادة 
 . الدراسیة  الفصول بحضور اللباس لقواعد وفقًا المالبس یرتدون ال الذین للطالب یُسمح
 :ـ ل  الفرصة منحھم سیتم

 . المدرسة متجرمن  الصحیح  المدرسي  الزي شراء •
 .الفور على المدرسة إلى المناسب  الزي ر ااحضطلب و بالمنزلال تصاال •

 البیئة   مع  متوافقة  مدرسةال  فيالطالب    رتدیھای  التي  المالبس  تكون  أن   یجب  ، يالمدرسانتھاء الدوام    بعد  أو  ،غیر الرسمیة  األیام  في
. الئقة  غیر  لغة  أو  الكحول  أو  المخدراتأو یمثل    صورر یشعاأي    على  تحتوي  التي  المالبس  باستخدام  یُسمح  ال  .للمدرسة  األكادیمیة

 .فیھا مرغوب  غیر أو محترمة غیر  شخصیةل صور   ارتداء عدم من الحذر توخ
 

 الھواتف    
 .ألغراض الطوارئ المدرسة دارةإیُسمح للطالب باستخدام ھاتف 

 د حفالت المیال
 .حفالت المیالد غیر مسموح بھا في المدرسة

 الرحالت  المیدانیة 
 بھدف میدانیة رحالت المدرسة  قدمت. المدرسة موقع عن بعیدًا المدرسة ترعاھا رحلة بأنھا التعلیمیة المیدانیة الرحالت تعریف یتم 

لب.الطا مسؤولیة  ھي ةالرحل نفقات. التعلم تعزیز  
 أنشطة جمع التبرعات 

 ألي  یجوز  ال  .المدرسة   إدارة  منمسبق    إذن  على  الطالب  مجموعات  قبل  من  األموال  جمع  تتضمن  التي  األنشطة  جمیع  تحصل  أن  یجب
  عن لإلعالن  المدرسة  اسم  استخدام  یجوز   ال  .اإلدارة  من  مسبق  إذن  دون  الدولیة  ادعدإ  أكادیمیة  تمثل  أن  طالبیة  مجموعةأي    أو  طالب

  المدرسة  إدارة قبل من األموال جمع تتطلب  التي األنشطةدراسة  یتمس  . المدرسة منمسبقة وواضحة  موافقة  دون أنشطة أو مجموعات
 .األموال جمع في والطالب التدریس ھیئة أعضاء  یقضیھ الذي الوقت من معقول توازن على  الحفاظ أجل من

 برنامج التوجیھ  
 الدكتورفي المدرسة    ربويالت  المستشاربإشراف    یناالجتماعی  یناألخصائی  بواسطة  تنفیذه  یتم  المدرسي  لإلرشاد  برنامج  المدرسة  لدى
بناء   وتعلیم  األھداف  تحدید  و  المشكالت،  حل  ومھارات  االجتماعیة،  المھارات  في  ارشادات  البرنامج  ھذا  یوفر  .الحرمي  الرحمن  عبد

 صغیرة  تامجموع  في أو    الدراسیة،   الفصول داخل    خارج المدرسة،   سواء  متنوع  اطار  في. سیتم ذلك  في مختلف الظروف  الشخصیة
 .فردي بشكل وأ

 الخدمات الصحیة  
  إلى  الذھاب  للطالب  یمكن.  للطالب  الصحیة  المشكالت  مع  التعامل  في  خبرة  وذات  مدربة  ممرضة أكادیمیة إعداد الدولیة  في  یوجد

  أن  الدراسي   الوقت  أثناء  العیادة  إلى  یذھبون  الذین   الطالب  على  یجب.  اإلصابة   أو  المرض   عند  الدراسي  الیوم  خالل   وقت  أي   في  العیادة
لى ممرضة  إ  نتھاء من زیارة الطالباإل   بعد.  الطالبمسؤول عن الحصة والتي سیغیب عنھا  ال  المعلم  منمسبق    تصریحى  عل  یحصلوا

 عودة   عند   المعلملى  إمن الممرضة مع توقیعھا علیھ وعلى الطالب تسلیم ھذا التصریح    تصریح علیھ الحصول على    یجبالمدرسة,  
 العیادة   إلى  الطالب  إحالة  یمكن.  العیادة  زیارة  عند  المعلم  من  تصریح  بطاقة  على  دائًما  الطالب  یحصل  أن  یجب.  الفصل  إلى  الطالب

 الطالب  كان   إذا.  بالصحة  المتعلقة  المشكالت  من  غیرھا   أو   الشخصیة  النظافة   أوالنظر    الختبار  المدرسة  موظفي  قبل   من   المدرسیة
  إلى   الطالب  أخذ  منھم  وسیطلب  األمور  أولیاء  إخبار  فسیتم  الدراسیة،  الفصول لى  إحضوره    في  الستمراریمكنھ ا  بحیث ال  جدًا  مریًضا
 .  المنزل

  حاالت   فيتصال بھم  كي یتسنى االدائما،  عالمھم بھا  المدرسة وإ  لھم في  االتصال   أرقام  تحدیث  من  التأكد  أولیاء األمور  على  یجب
 الترتیبات   جراءوإ  المدرسیة  بالعیادة  االتصال  ولي األمر  على  یجب  المدرسة،  في  الدواء  تناول  الطالب  على  یجب  كان  إذا.  الطوارئ
  أدویة  الطالب  لدى  یكونیجب أال  .  فقط  العیادة  خالل  من   تنظم  ولكن على شرط أن  األدویة  تناول  للطالب  یمكن  المدرسة،  داخل   الالزمة

 .حوزتھم في
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 السیاسات الصحیة 
 مرور   مع  بالمرض  یصابون  قد  ولكن  الصباح في  بالراحة  الطالب  یشعر  ما  غالبًا.  جیدة  بصحة وھم    المدرسة إلىبنائكم  أ  إرسال  یرجى
في ذلك    المدرسة  عن  التغیب  بلاالط مصلحة  من  أنھب  أكادیمیة إعداد الدولیة   ممرضة   قررت  إذا  المنزل  إلى  الطالب  إرسال  سیتم.  الیوم

 الیوم.
 كل/ الماء  األ

  أن  من  للتأكدھو صحي ومفید،  او الحلویات واستبدالھا بم ازیةیرجى الحرص على تنوع الوجبة الغذائیة، وعدم إرسال المشروبات الغ
 . متوازنة غذائیة قیمة لدیھم الطالب

 
 لین على رعایة الطلبة ووالمسؤ   أولیاء أالموردور 

یتم  المدرسة  نقدمھا في التي حول الطعام و الشراب الرسائل للتأكد من أن رعایتھم على والقائمین األمور أولیاء مع عن كثب سنعمل
م ااحتر ،مدرستنا إلى أبنائھم یرسلون الذین رعایتھم على والقائمین مور الطلبة  أولیاء أ جمیع من نتوقع .تعزیزھا ودعمھا في المنزل

 ة. المدرس إلى ه معھمإلحضار ألبنائھمیعدوه  الذي   الطعام خالل من، بالكاملودعمھا  المدرسیة الغذائیة سیاستنا

 تحملھ  وعدم  الطعام حساسیة 
  واإلجراءات ، السلبیة الفعل وردود األعراض ھذه توثق .الغذائیة  الحساسیة من یعانون الذینللطالب  فردیة  رعایة خطط وضع یتم

 .الطوارئ حاالت فيأولیاء األمور ب االتصالألرقام  وبیانات الطوارئ حاالت في اتخاذھا یتعین التي
 الغذاء  سالمة

 ضمان وتشمل المعروض الطعام باختالف ھذه تختلف .تخزینھ أو الطعام  إعداد عند  األغذیة لسالمة مناسبةال حتیاطاتاال اتخاذ یتم
ً  یتلقون األغذیة  مجال في العاملین  نإ ؛الكافي غسیلالو تخزینال مرافق ریتوف ً  تدریبا   المناسبة المعدات وأن  األغذیة؛ نظافة على مناسبا

  حول المحلیة البیئیة الصحة  إدارة مع نتشاور. األغذیة سالمةتتعلق ب مخاطر أي ومراقبة تحدید یتم. متوفرة الواقیة والمالبس
 .القانونیة المتطلبات

 المكتبة  

 من الجمیع یتمكن حتى .األقسام جمیع في تدریسھا یتم التي المختلفة المناھج سیاق في معلوماتالو قراءةلل مركزوھي بمثابة 
 :یليما ب الطالب سیقوم منھا، واالستفادة بالمكتبة االستمتاع

 . المحدد الوقت في إعادتھا طریق عن  والموارد المواد مشاركة •
 .تحدید مكان الكتب من اآلخرین الطالب یتمكن حتى االمخصص لھ المكان الى ادة الكتبعإ •
 . اآلخرین الطالب قبل من ستخدامھاال المواد تدوم حتى جیدة  حالة في لموادعلى ا ظافحال •
 . المرافق باستخدام لآلخرین السماح طریق عن المساحة مشاركة •
 . المعلومات على للعثور أو للقراءة آخر شخص حاجة  مع تتداخل ال حتى األصوات من األدنى الحد  على  ظافحال •
 كثیرون  وأنتم قلیلون فھم المكتبة، موظفيمساعدة  •

 :التالیة المعلومات مھارات الطالب یتعلم حیث دراسي صف عن عبارة المكتبة

 .بحثال •
 . تحدیدال •
 . تحلیلال •
 . ترتیبال •
 .مغزى ذات معلومات ولتوصیل •

  الطالب لجمیع یمكن. الكتب وتبادل یةاألدب الكتب  وتقدیر المعلومات مھارات في  دروس على  للحصول المكتبة الطالب یزور
 . المعلم وتصریح من  بإذن الدراسي الیوم خالل وإعادتھا الكتب استعارة

 المفقودات  
علیھا سواء داخل  یتم العثور التي الطالب ممتلكات من  أيداخل المدرسة وھي متوفرة لوضع  االستقبال منطقة في صنادیقتوفیر  یتم

  وأ المدرسیة المالبس قطع جمیعوضع اسم الطالب على  یجب  ،من الفقدان تقلیللل و . المدرسیة  الحافالت في  أو المدرسي الحرم
 الیعود لھم  شئ أي  یعثرون على الذین الطالب على یجب. ذلك إلى ما و الحاسبة اآلالت مثل المدرسیة واللوازم الریاضیة المالبس

 أن یقوموا بتسلی مھ إلى إ دارة األمن في المدرسة. 
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 سیاسة الھواتف المحمولة  
دارة  واضح ومسبق من إ  ال في حالة أخذ إذنإعات المدرسیة ن في المدرسة خالل الساال یمكن استخدام الھواتف المحمولة في أي مكا

   المدرسة أو العیادة الصحیة أو معلم الصف.
 المخالفات.  المدیر أو مساعد المدیر من الھاتف استالم الوالدین  على یجب. السیاسة ھذه ینتھكون الذین لطالبا ھواتف مصادرة تمست

 .الدراسي  العام نھایة حتى الھاتف  إعادة عدم  إلى ستؤدي المتكررة
 
 المدرسیة و  الشخصیة متلكات مال
 ھذه  إحضار الطالب  اختار إذا. المدرسة  إلى نقود أو مجوھرات أو الثمن باھظة مالبس أو ثمینة أشیاء إحضار على الطالب شجعن ال 

 إلى المفقودة األغراض بتسلیم العام  مدار على لدینا المدرسة  أمن موظفو یقوم. العناصر ھذه عن مسؤوالً  ھي/ھو فسیظل العناصر،
 والسترات المعاطف  وخاصة ، المالبس جمیع تسمیة یجب. االستقبال منطقة في الموجود المفقودات صندوق  إلى  أومكتب المدرسة، 

 غیر  في وضعھا تم التي أو المفقودة العناصر إعادةوتسریع  لتسھیل المعلم واسم السنة ومستوى الطالب باسم ،  الصوفیة والسترات
 .محلھا

 
 ي قواعد السلوك التكنولوج

 ھذه الخدمة التكنولوجیة یر  وفلت  للغایة  سعداء   نحن.  الدولیة  إعدادأكادیمیة    في  والمعلمین  طالبكل من الل  اآلن  متاح  اإلنترنتاستخدام  
  الخدمة  ھذه  توفیر  في  ھدفنا.  والمعلمین  الطالب  من  لكل  وعھان  من  وفریدة  ومتنوعة  واسعة  موارد  یوفر  اإلنترنت   أنبونعتقد    مدرستنا  لىإ

 التشغیل   یعتمد.  والتواصل  واالبتكار  للمشاركة   الموارد   تسھیل  خالل  من  مدرستنا  في  التعلیمي  التمیز  تعزیزل  ھو  والطالب  للمعلمین
 إلعالمك   اإلرشادات  ھذه  توفیر  یتمس.  صارمةال  رشاداتاإلب  االلتزام   علیھ  یجب  الذي لھا و    ستخدمللم  السلوك الصحیح  على   للشبكة  السلس

أكادیمیة   لدى. الشبكة لموارد وقانونیًا  وأخالقیًا فعاالً  استخداًما ذلك یتطلب عام،  بشكل. المدرسة  في اإلنترنت استخدام عند بمسؤولیاتك
  ،اطالقا  بھ  مقبول  غیر   أمرھو    المسیئة  اللغة   أو  المضایقات  استخدام  أن  من  الطالب  تحذر التكنولوجي والتي    سلوكلل  قواعد إعداد الدولیة 

الحصول على خدمة   امتیازات  إنھاء یتم  فقد  ،والقواعد  األحكام  ھذه  من  أیًا  المستخدم  خالف  إذا.  أي عمل غیر الئق أوغیر مھذب  وكذلك
 . ادة الخدمة لھبخصوص إع المستقبل  في أي طلب من المستخدم رفض یتم وقد بھ  الخاصة نترنتاإل
 

 آداب شبكة اإلنترنت 
  سبیل على( اآلداب ھذه وتشمل. اإلنترنت شبكة آداببخصوص  عموًما المقبولة بالقواعد الطالب جمیع یلتزم أن المتوقع من

: مایلي )الحصر ال المثال  
 

.رسالتك فيلآلخرین  التسيء. مھذبا كن*   
.أو أي لغة أخرى غیر الئقة كلمات مبتذلة ال تشتم أو تستخدم. ستخدم اللغة الالئقةإ*   
.قانونیة غیر أنشطة ةیأب القیام ابات منعا ممنوع*   

 .الزمالء أو الطالب عناوین  أو ھاتفك رقم أو الشخصي عنوانك عن تكشف* ال 
 السلطات إبالغ یتم قد. للطالب اإللكتروني البرید ذلك في بما ،نترنتاإل نظام استخدامات كل إلى  وصوللل  حق لدیھ  ةالمدرس دیرم* 

 .تدعمھا التي أو القانونیة غیر باألنشطة المتعلقة
 .آخرین مستخدمین قبل من الشبكة استخدام لان تعط شأنھا من بطریقة الشبكة تستخدم ال* 

 .ةخاص ملكیةبأنھا  الشبكة عبر إلیھا الوصول یمكن التي والمعلومات االتصاالت  جمیع اعتبار ینبغي* 
 

 ؤولیات أخرى مس
 المستلمة المواد جمیع عن مسؤولیةال تعلیمي كمورد  اإلنترنت  استخدام في امتیازاتھم یمارسون الذین الطالب یتحمل •

 .والمرسلة
  أو األخبار مجموعات مثل)  ذلك غیر أو مجانیةسواء كانت (  اإلنترنت عبر  اشتراك خدمة أي في االشتراك للطالب یجوز ال •

 ھذه اإلنترنت خدمات طلبات جمیع على الموافقة أوال یجب. مسبقة موافقة دون القوائم أو الدوریات أو اإلخباریة الرسائل
 .الخدمةالبدء باستخدام   قبلو ذلك  المدرسة مدیر قبل من تأكیدھا ثمومن  المناسب المكتبة أمین  أو المعلم قبل من

 .والنشر الطبع لحقوق انتھاكات ارتكاب عدم مسؤولیة الطالب یتحمل •
 المعلم موافقة الموافقة ھذه تشمل أن یجب .مسبقة موافقة دون اإلنترنت عبر الملفات استقبال أو إرسال للطالب الیجوز •

 .المواد ھذه استقبال أو رسالإ قبل المكتبة أمین أو المسؤول



 

                           EADAD INTERNATIONAL ACADEMY         أكادیمیة إعداد  الدولیة             
Vision: “Empower students to learn for life” 

Mission: “To create a happy, secure and stimulating learning environment that prepares all members of the School for the future” 

18 
 

  عن اإلبالغ واجب المسؤولیة ھذه تتضمن . الخاص اإللكتروني البرید نظام سالمة على الحفاظ مسؤولیة الطالب یتحمل •
 .الخصوصیة انتھاكات جمیع

 یتحمل أیًضا. اإلنترنت عبر اإللكتروني البرید إرسال قبل المناسب المعلم من مسبق إذن  على الطالب یحصل أن یجب •
 .إلنترنتم لاستخدامھ أثناء المرسلة أو / و المستلمة البرید رسائل جمیع مسؤولیة الطالب

 .تعلیمیة مردود ونتیجة الحصول على لغرض فقط االتصاالت إجراء مسؤولیة الطالب یتحمل •

 .فیروسات على تحتوي ملفات أو مناسبة غیر معلومات أو إباحیة مواد  إرسال أو تلقي للطالب یجوز ال •
 

 إجراءات تأدیبیة النتھاك السیاسة  المقبولة  ل لمستخدم   
 فعل یرتكب الذي المستخدم یخضعوعلیھ قد . فقط وتوضیحیة تمثیلیة ولكنھا شاملة، لیست السابقة الصفحات  في المبادىء التوجیھیة

  الموظفین تدخالت وأ ب،الطال مع المعلم اجتماع مثل الموظفین تدخل استراتیجیات. غیر مدرج، إلجراءات تأدیبیة سلوك، سوء
 یجوز. المستخدم سیاسة انتھاك حاالت في  یتم إجراؤھا التي األمور أولیاء و المعلمما بین  االتصاالت وأ ب،الطالمع  المساعدین
 . التالیة التأدیبیة واإلجراءات التدخل استراتیجیات كل أو من أي  استخدام للمسؤولین

 :ھي كاآلتي اإلنترنت  استخدام أخالقیاتن وللتذكیر فإ

 . السریة المرور وكلمات المستخدم ھویة مشاركة یحظر •
 . ةیصخصوو سریةب غیر الخاصة بھم ملفاتال مع والتعامل اآلخرین، خصوصیة  احترام المستخدمین جمیع على یجب •
 .المشتركة مواردنا في اآلخرین حقوق احترام المستخدمین جمیع على یجب •
 سب آلي. اجھاز ح أي على البرامج نسخ یحظر •
 .والبرمجیات األنظمة تإعداد  في والعبث التعدیل یُحظر  •
 .الئقة غیر  مواد طباعة أو عرض أونترنت من اإل تحمیل عدم المستخدمین على یجب •
 .احتیالي أو قانوني غیر نشاط بأي للقیامأجھزة الحاسب اآللي  استخدام للمستخدمین یجوز ال •

 
 األنشطة الیومیة ما بعد الدوام المدرسي: 

وتشمل  ظھرا،    1.30إلى الساعة   12.40أوقات الدوام من الساعة نوفر في أكادیمیة إعداد الدولیة بعض األنشطة الالصفیة، حیث تكون خارج 
 واالنجلیزیة. ، باإلضافة إلى التقویة في اللغة العربیة النورانیةالقاعدة القرآن وكرة القدم والجمباز، الفنون  والرسم، االشغال الیدیة، 

 دناه: نشطة كما ھو موضح أن في األسبوع لحضور األحیث یخصص لكل صف دراسي یوم معی 
 یوم األحد: الصف األول 

 الثانيیوم االثنین: الصف 
 یوم الثالثاء: الصف الثالث 

 یوم األربعاء: الصف الرابع
 یوم الخمیس: الصف الخامس و السادس. 

 وعلى الوالدین تحمل مسؤولیة توصیلھم إلى المنزل. وبالنسبة للطالب المسجلین في الحافلة المدرسیة، بإمكانھم االشتراك في األنشطة  
 
 

   مور األ ولیاءأ  واجتماعات  والضیوف  الزوار 
 الدراسیة   الفصول زیارة  للوالدین  یجوز ال. المدرسة إلى حضورلل  )رمواأل ولیاءأ  ذلك يف بما ( نرحب بزوار أكادیمیة إعداد الدولیة

  جمیع على یجب. المدرسي الیوم خالل الممرات في موراأل ولیاءأیتواجد  أال یجب . المدرسةدارة إ  من صریحخطي  إشعار دون
. الوصول عند االستقبال فظمو لدى التسجیل الزوار  

 
 اجتماعات أولیاء األمور  

 ي ھاتفال  االتصال   طریق   عن  وأ  المعلم  إلى  مباشرة  إلكتروني  برید  إرسال  طریق  عنوذلك    معلمال  مع   موعد  تحدیدل  أولیاء األمور نرحب ب
" المدرسة  داخل  القصیرة  زیارةال"  أو   رسمیةال  غیر  االجتماعات.  قبل ذلك  ساعة  24  في غضون  )اإلدارة  من  ألي  موعد(  المدرسةب

 .مناسبة لیست الرسمیة غیر االجتماعات فإن ،اإلدارةو معلمینلل عملال  یوم جداولل نظًرا  .مقبولة غیر
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 إلى المنزل  لمغادرةا
 .أدناه التوقیت  من أبكر  وقت في  الطالب بأخذ ألولیاء األمور یسمح  ال

 ظھرا  ۱۲ – صباًحا 6:45 التمھیديو   وقت الروضة

 ظھرا۱۲.۳٥  – صباًحا 6:45 توقیت الصف األول إلى السادس 
 موعد/  أمر طارىء بسبب مبكر  وقت في المنزل إلى العودة
 للحصول ( السفارة أو المستشفى من الموعد إثبات تقدیم یجب. فقط وجیھة ألسباب ، مبكًرا الطالب  بأخذ ولي األمر/  للوالدین یسمح
، والتوقیع على تصریح خاص بالخروج المبكر من المدرسة في االستقبال موظف إلى وتقدیمھ) السفر جواز أو التأشیرة على

 المدرسة. 
 

 معروف  غیر شخص   قبل من النقل
غیر   الشخص كان إذا على الفور  المدرسة  إخبار األمور أولیاء على یجب.  الدولیة إعداد  ألكادیمیة قصوى  أھمیة ذات   ھي الطالب سالمة

 . آخر  أمر  ولي  إلى  أو مجھول لشخص الطالب  بتسلیم المدرسة تقوم لن حیث   ، الطالب سیأخذالمعروف لدینا ھو من  
 :المدرسة  بإخطار األمور أولیاء قیام  عدم   حالة في
  أو   األقارب   غیر  أو   األقارب   أو  األشقاء  أو   الوالدین  أحد (  الشخص   ذلك  كان  سواء  ،   الموظفین  لدى   معروفًا   الطفل  یستلم  الذي   الشخص  یكن  لم   إذا

  معروف   الشخص   یكن  لم   إذا .  الطالب   بأخذ  مخول   الشخص   ھذا  كان   إذا   ما  لتحدید  اآلخرین   الموظفین  مع   الموظف   سیتشاور   ،)  السائق   أو   المربیة
  بطاقة   من  نسخة   منھ  وسنطلب  الشخص،  اسم  عن  بحثًا  الطفل  ملف   من  نتحقق  باالنتظارحتى  بلطف   الشخص  من  نطلب   فسوف  ،  نالموظفی   لدى

 متاحین،   غیر  الوالدان  كان  إذا.  اإلذن  على  للحصول   نبالوالدی   االتصال  فیجب  الطالب،  باصطحاب  لھ  مصرح  غیر  المجھول  الشخص  كان  إذا .  الھویة
 . بھ المصرح غیر الشخص  مع  بالمغادرة للطالب  السماح  یمكن فال
 

   من المدرسة سحب الطالب
  یتمكن المدیر من تحریر أي أن قبل الطالب سحب نموذج یمأل أن الدراسي العام خالل المدرسة من ینسحب طالب كل على یجب

 جمیع وتسویة الرسوم جمیعدفع  بمجرد  النموذج توقیع سیتم. یكمل مكتب المدرسة استمارة االنسحاب .وكشوف للعالمات سجالت
 .المدرسیة االلتزامات

  4. سیاسة االنضباط  في أكادیمیة إعداد الدولیة 

  أداة إنھا. التالیة  السیاسة وثیقة فریقنا أنشأ البیئة، ھذه لدعم . للجمیع ومثمرة آمنة وتعلم عمل بیئة خلق إلى السیاسة ھذه تھدف
 إلجراءات أكادیمیة إعداد الدولیة طالب جمیع سیخضع. الطالب بسلوك یتعلق فیما عادلة  قرارات التخاذ  جمیع الموظفین یستخدمھا

  على ذلك  في بما وقت، أي في تحدث والتي الحضور  أو المدرسة بنشاط تتعلق األفعال كانت إذا معینة،  فعالبأ یتعلق فیما تأدیبیة
 :یلي مما اأی  الحصر، ال المثال سبیل

 . المدرسة داخل في الطالب وجود أثناء •
 . بالمدرسة متعلقة أنشطة في  أو مدرسیةال  حافلةال أو میدانیة رحالت في الطالب یكونأن  •

 المخالفة  الطالب  ولي األمر 
الشفوي  حذیرالت  -  األولى  

 الثانیة  كتابة تعھد  یتم إبالغ ولي األمر 

 الثالثة  كتابة تعھد  یتم إبالغ ولي األمر 

 یتم إبالغ ولي األمر 
الوالدین یتم إرسال نسخة من الرسالة إلى   

 الرابعة  رسالة تحذیریة 

تصال على ولي األمر لعقد اجتماعاال اء في المدرسة ق الب   
االجتماعیة        ةداخل مكتب األخصائی  

 الخامسة 
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)عب فیھا اإلستراحة  األولى (لن  یل یتم إبالغ ولي األمر   السادسة   

ستراحة األولى و الثانیة  اال یتم إبالغ ولي األمر   
 (لن یلعب فیھم )

 لن یدرج في الرحلة المیدانیة 
 

 السابعة 

 سیبقى في المدرسة  یتم إبالغ ولي األمر 
 بعد ساعات الدوام المدرسي 

 (ساعة واحدة)
 االستشارة الفردیة 

 الثامنة 
 

 

 

 
 اإلتصال على ولي األمر لعقد اجتماع

 
 التاسع  التعلیق عن الدراسة 

المخالفات األولى التي ستؤدي إلى التعلیق  

 :الفوري

 أو تلمیذ آخر. الموظفین االعتداء على أحد  •

 حیازة مواد غیر قانونیة  •

(أي السجائر) ، أو سالح ھجومي (أي   •

السكاكین) أو أي شيء آخر یمكن أن یكون  

 خطًرا

االعتداء الجسدي أو غیر الالئق على زمالئھ   •

 التالمیذ. 

لمستمر (الترھیب المستمر أو اإلیذاء  التنمر ا  •

الجسدي أو العاطفي أو اللفظي ضد التالمیذ  

 اآلخرین). 

رفض التعاون مع الموظفین عندما یكون   •

تعلیم أو رعایة التالمیذ أو غیرھم من الطالب  

 في خطر. 

التسبب في أضرار جسیمة لممتلكات المدرسة   •
 أو مبنى المدرسة. 
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 مخطط مرجعي سریع لسیاسة االنضباط
 المخالفة  التعریف 

  غیر   أو مھذبالغیر السلوك  . آخر شخص ل شخص   منالمواقف والسلوكیات والتصرفات السلبیة 
 .المحترم 

 أكادیمیة إعداد الدولیة أو غیر المناسب لممتلكات  التخریبياالستخدام 
 

أكادیمیة  ممتلكات استخدام  إساءة 
  االستخدام أو إعداد الدولیة

  المناسب غیر   أو التخریبي 
  أكادیمیة إعداد الدولیة  . لملكیة
1،2،3 

و في حالة ال یمكن تخفیف  أعدواني مع لغة الجسد العدوانیة. التحریض أو المشاركة المطولة في الجدال اللفظي ال
 . أو ایقاف الجدل بسھولة ومن ثم یتصاعد إلى العنف الجسدي

 اللفظي  الجدال 

غیر  انھ أو النمیمة أو أي شيء یجعل الشخص یشعر بالضعف أو لتھمیش ا و الفعل البدني ب التخویف بالكلمات أو 
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أو عبر وسائل التواصل االجتماعي أو أي   و المضایقة  آمن. یمكن أن یكون التنمر 

 وسیلة أخرى. 

 التنمر 

 . لسھوبما في ذلك الكذب عن طریق اأي تصریحات غیر صادقة بقصد التضلیل، 
 

 الكذب 

باللغة اإلنجلیزیة أو العربیة للطالب   مثیرةأو مصطلحات مؤذیة أو ُمھینة أو عنصریة أو  أو لفظي  كتابي  استخدام 
 أو الموظفین. 

استخدام كلمات غیر الئقة باللغة  
 العربیة و االنجلیزیة 

إزعاج أي من أقرانھ   أو التقلیل من شأن أو   غضاب و اأي سلوك یھدف إلى قلب أو تشویش أو تشتیت أو إرباك أ 
 نھ قرامن أة أو مجموع

  وتكرارا  مرارا  المتاعب تحریض 
 .األقران بین

متحان أو الواجب المنزلي أو في إنجاز نشاط أو مشروع بقصد تقدیم  إلختبار أو ا اثناء اإل أي سلوك غیر مناسب
 عمل الیخصھ. 

 الغش 

 إذن  دون  الصف من الخروج عن الصف دون علم المعلم أو موافقتھ.   االبتعاد
نحت أو وضع عالمة على أي ممتلكات ال تعود الى الطالب المعني, سواء كانت ھذه األفعال  الكتابة أو الرسم أو ال

 بقصد أو بدون نیة اإلیذاء. 
 .الجدران  على الكتابة 

 .الغیر   ممتلكات على التعدي  . التجول في المناطق غیر المسموح بھا 
 . االمتثال لقواعد اللباساالنتھاك المتكرر لسیاسة اللباس المدرسي وعدم 

 
 .ارتداؤه الواجب اللباس 

وعدم االمتثال   ل ا خ والجداوالصر تنمر ال الرد المستمر و قد تشمل ھذه السلوكیات، على سبیل المثال ال الحصر،
 . للتعلیمات

  الموظفین احترام  بعدم االستمرار
 .المدرسة  في

 تخصك. تلقي أو أخذ أو مساعدة شخص آخر في أخذ أشیاء ال 
 

 السرقة 

 تزویر ال . توقیع أو كتابة الرسائل بقصد تمثیل شخص آخر 
 . أي عنف جسدي أو االعتداء على شخص آخر بضرر جسدي خطیر

 
 المشاجرات 

 . إحضار أشیاء خطیرة إلى المدرسة بنیة أو بدون نیة إیذاء 
 

 األسلحة 

. استخدام أي شيء كسالح بنیة اإلیذاء  .كأسلحة االشیاء  استخدام  
 بالتھدیدات  التلفظ   . التھدیدات اللفظیة بقصد التخویف أو التسبب في ضرر

. تعلیمیة  استخدام أجھزة الكمبیوتر و اإلنترنت ألغراض أخرى غیر   إساءة استخدام التكنولوجیا  
إذن  اإلستخدام ب، باستثناء ظھرا۱۲.۳٥صباًحا و  6:00استخدام الھاتف المحمول في أي وقت بین الساعة  

 . یتم استرداد الھواتف المصادرة من قبل الوالدین فقط. المدرسة المعلم أو إدارة
  خالل  المحمول  الھاتف  استخدام 
 الدراسة  ساعات 

 
 أخر . أعالهأي أنواع من سوء السلوك الغیر مذكور 

 

 .المساعدة على   للحصول بالمدرسة االتصال یرجى السیاسة،  ھذه بخصوص أسئلة  أي لدیك  كان إذا
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 للمدرسة  يالسلوك  اإلشراف سیاسة. 5
 اآلثار المترتبة

 بالسلوك المتعلقةالمشاكل  كانت إذا . الدراسي الفصل داخل الطالب سلوك مع تنشأ التي مشكالتال مع التعامل یتم قد  عادة،

  سلوك استمر إذا. دارة المدرسةإلإحالة المسألة ضروري ال من كونسیف تتصاعد, أو تستمر  قد أو مباشرة، طبیعة ذات

  الطالب سلوك مراقبة ستشمل. السلوكي شرافاإل تحت الطالب  لى وضعالمدرسة إ  إدارة ستقرر ،التدھور  في الطالب

 :التالیة الخطوات

  )المتكررة( السلوك مخالفاتب یتعلق ما فيدارة المدرسة إ  إلى ابنھم/ابنتھم  إحالة تم قد بأنھ ا إلبالغھم بالوالدین  لااالتص. 1

 .العواقب توضیح مع

فترة اإلشراف   في الوقوع تجنب على لمساعدتھ وسیلةك ھ مع الطالبمعلم أو القیادة المدرسیة فریق خطة مناقشة تتم. 2

 .السلوكي

 یفي ال السلوك كان  إذا. الطالب  حالة بمراجعةة یالمدرس القیادة فریق یقوم األمور، أولیاء مع األولي  التواصل بعد. 3

 .سلوكال بشأن رسمي تحذیر على  الطالب فسیحصل  ،عداد الدولیةأكادیمیة إ بتوقعات

  وضع فسیتم ،  عداد الدولیةأكادیمیة إ بتوقعات الیفي السلوك كان  إذا.  الطالب  حالة بمراجعةة یالمدرسالقیادة  فریق یقوم. 4

 .السلوكياإلشراف   تحت الطالب

 الطالب وضع فسیتم ، داد الدولیةأكادیمیة إع بمعاییر یفي ال  السلوك كان إذا . الطالب حالةبمراجعة  االنضباط لجنة تقوم. 5

 .النھائي السلوكي اإلشراف في

 ب الطال  تسجیل  إیقاف  یتم  فقد  ،   عداد الدولیة أكادیمیة إ  بمعاییر  یفي  ال  السلوك   كان   وإذا   أخرى   مرة  الطالب  حالة   مراجعة  تتم.  6

   .درسةموفصلھ من ال
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 میثاق المدرسة
 

األوصیاء، /موراألولیاء أل   

 

 ________________________________________________________________:ولي األمراسم 

 .ابني/ابنتي معكامال  وناقشتھألولیاء امور الطلبة  أكادیمیة إعداد الدولیة دلیل  قرأت لقد

 الدولیة . أكادیمیة إعداد   في ابني/ابنتي تسجیل أثناء المتوقعة وعواقبھ ة /المطلوب من الطالب سلوكوافق على الوأ أفھم

 

________________________________________________________________ 

  
بوضوح)  مطبوعاسم الطالب (  

 

 الصف الدراسي ______________
 

 
 

 
 .إعادة ھذه الورقة إلى مدرس الفصل، في غضون أسبوع واحد ابنك/ابنتكیرجى أن تطلب من 
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