عقد ولي األمر والمدرسة
مدرسة الشارقة األمريكية الدولية الخاصة
مقدمة:
تعد العالقات البناءة بين المدرسة واألسرة عامال ً حاسماً في ضمان تقديم خبرات
تعليمية فعالة للطلبة مرتكزة على توفير التنشئة السليمة لهم .ومن مصلحة
المدرسة واألسرة أن تكون هذه العالقات البناءة مستندة إلى أحكام وشروط واضحة
في صيغة عقد يلتزم به الطرفين.إضافة إلى هذا العقد ،ينبغي على المدرسة
تطبيق إجراءات فاعلة لمعالجة شكاوي أولياء األمور وتحفظاتهم ،كما ينبغي على
أولياء األمور 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 والتوقيع عليها إال بعد حصولهم على إجابات وافية من المدرسة على جميع
استفساراتهم وتساؤالتهم .تعد األحكام والشروط المنصوص عليها في هذا العقد
مرجعاً لتسوية المنازعات ،وستتقيد هيئة المعرفة باالتفاق المنصوص عليه في هذا
العقد أثناء مناقشة وإقرار الحاالت التي تصلها من أحد الطرفين.
تعاريف مهمة:
"الهيئة" :هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
"الطفل" :الطفل أو األطفال (في أي عمر) الذين يتم قبول التحاقهم بالمدرسة
لتلقي تعليمهم فيها ،والمذكورة أسماؤهم بصراحة في هذا العقد.
"العقد" :هذه الوثيقة الموقعة بين المدرسة وولي األمر.
"الخدمات التعليمية" :جميع الخدمات التي تقدمها المدرسة لدعم تعلم الطلبة
وتطورهم.
"ولي األمر" :والدي الطفل الذين يتمتعان بحق الوصاية القانونية الدائمة على
الطفل أو الشخص الذي لديه حق الوصاية بقرار من المحكمة.
"السياسات" :المفاهيم والمبادئ و/أو القواعد ال ُ
معتمدة في المدرسة ،والتي
تسعى المدرسة إلى تعميمها على جميع األطراف المعنية من أجل تحقيق أهداف
محددة .وقد تكون هذه األهداف ذات صلة بأي من الجوانب المتعلقة بعمل المدرسة،
مثل الجانب األكاديمي أو الجوانب المتعلقة بالصحة أو السالمة أو سلوك الطلبة.
"المدرسة":
"الرسوم الدراسية" :أي مبلغ مالي مستحق للمدرسة لقاء انضمام الطفل
للمدرسة وحصوله على خدمات التعليم ومشاركته باألنشطة التي تقام بالمدرسة.

ويجب اإلفصاح عن هذه الرسوم بشكل واضح ومباشر ،وأن يتم عرضها بوضوح في
هذا العقد.
"الطالب (الطلبة)" :جميع من يتم قبول التحاقهم وتسجيلهم في المدرسة
لتلقي التعليم في أي صف  /سنة دراسية.
"الطرف الثالث" :مزود آخر مستقل عن المدرسة يقدم خدمات محددة للطلبة من
خالل المدرسة.
الطلبة أصحاب الهمم :الطلبة الذين يعانون إعاق ًة جسدية أو عقلية أو ذهنية أو
حسيّة طويلة األمد والتي ،تُضاف إلى ما قد يواجهون من معوقات أخرى ،لتعيق
قدرتهم على المشاركة الكاملة والفاعلة في التعلّم أسوة بأقرانهم من العمر نفسه.
سياسة "ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة" :تشمل سياسة المدرسة حول
"ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة"" ،الطلبة أصحاب الهمم" و"الطلبة ذوي
احتياجات التعلم الخاصة".
التعلّم وجهاً لوجه :التعليم والتعلّم عندما يكون الطلبة والمعلّمون معاً داخل مبنى
المدرسة.
التعلّم عن بعد :التعليم والتعلّم عن ُبعد باستخدام الوسائل الرقمية .ويمكن تقديم
التعلّم عن ُبعد لجميع الطلبة في وقت واحد (تعليم متزامن/حصص مباشرة) أو في
أوقات مختلفة (تعليم غير متزامن /مواد ُمسجلة).
التعلّم ال ُ
مدمج :التعليم والتعلّم عبر ال ّ
دمج بين نوعي التعلّم وجهاً لوجه والتعلم
عن بعد.
النموذج التعليمي :طريقة التعليم والتعلّم التي تقدمها المدرسة .وفي هذا
السياق يقصد "بالنموذج التعليمي" التعلّم وجهاً لوجه ،أو التعلّم المدمج ،أو التعلّم
عن بعد.
إجراءات إعادة فتح المدارس :إجراءات الصحة والسالمة الكاملة التي يجب على
المدارس اتباعها وااللتزام بها من أجل إعادة الفتح في العام الدراسي .2022/2021
 .آخر تقييم معلن لجهاز الرقابة المدرسية ل هو
 .1قبول التحاق الطالب بالمدرسة:نحن إدارة مدرسة يسرنا قبول التحاق
الطالب و الحامل لبطاقة الهوية اإلماراتية رقم في الصف /السنة الدراسية للعام
 .الدراسي
ال ّ
دعم الخاص للطالب
لضمان تجربة تعليمية مثمرة لجميع الطلبة ،بمن فيهم أصحاب الهمم ،البد من توافر
شراكة في العمل بين األسرة والمدرسة .ويح ّ
دد ذلك من خالل توقعات معينة من
كال الطرفين لوضع آلية عمل ناجحة لتحديد هوية ودعم الطالب.

تتضمن مسؤوليات ولي األمر الجوانب التالية:






تزويد المدرسة بنسخ عن جميع الفحوصات أو التقارير الطبية أو النفسية أو
التعليمية الخاصة المتعلقة بالطالب قبل التحاقه بالمدرسة ،وتعد هذه
المستندات شرطاً أساسياً في تمكين المدرسة من تقييم حالة ابنك/ابنتك،
وتعزيز قدرتها على وضع الخطط المناسبة وتلبية االحتياجات التعليمية لهؤالء
الطلبة .ونود التأكيد هنا على أ ّ
ن عدم الكشف عن هذه المعلومات أو حجبها
بشكل متعمد ،قد يؤدي إلى عدم تمكن هؤالء الطلبة من تحقيق التقدم
المتوقع في المدرسة
تقديم إشعار خطي لمدير المدرسة يوضح فيه بأنه على دراية أو لديه شك
بأن ابنه/ابنته (أو أ ٌ
ي من أقرباء الطالب من الدرجة األولى) يعاني من صعوبات
في التعلم ،وينبغي على أولياء األمور تزويد المدرسة بنسخ عن جميع
التقارير الخطية وجميع المعلومات ذات الصلة .وفي حال شكّت المدرسة أنّ
ولي األمر قد أخفى عمداً هذه المعلومات المهمة عن االحتياجات الخاصة
للطالب ،س ُيطلب من ولي األمر سحب ابنه/ابنته من المدرسة ،من خالل
قرار يتخذه مدير المدرسة ومعلمو الطالب وبعد التشاور مع ولي األمر
والطالب (إن أمكن) ،وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة المعرفة.
االطالع على سياسة المدرسة في "االحتياجات التعليمية الخاصة" للحصول
على تفاصيل كاملة في هذ الجانب.

إذا كان الطالب مسجل وقد تم تحديد انه من الطلبة ذوي الهمم نتيجة لتطوير سلوك
غير عادي أو باالعتماد على تحليل بيانات التقييم ،سيتم الطلب من ولي األمر
تقديم تقييم نفسي تربوي إلى قسم خدمات دعم الطالب خالل فترة زمنية تتراوح
بين اسبوعين الى اربعة اسابيع .في حالة عدم قيام ولي األمر بتقديم هذا التقرير
على الرغم من التذكير المستمر ،سوف تستمر المدرسة بدعم الطالب بنا ًء على
نتائج تقييم الخاصة بالمدرسة ،لكن سيتم وقف تسجيل الطالب للعام الدراسي
المقبل.
 .2المناهج والبرامج التعليمي
أ .المواد الدراسية اإللزامية :وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يجب االلتزام بما يلي:







تدريس مادة التربية اإلسالمية لجميع الطلبة المسلمين بدءاً من الصف – 1
 / 12السنة الدراسية  13 - 2ضمناً.
تدريس مادة اللغة العربية للناطقين بها لجميع الطلبة العرب (الذين تقدموا
بجوازات سفر عربية عند تسجيلهم في المدرسة) بدءاً من الصف / 12 – 1
السنة الدراسية  13 - 2ضمناً
تدريس مادة اللغة العربية كلغة إضافية لغير الناطقين بها لجميع الطلبة الذين
ال يحملون جوازات سفر عربية بدءاً من الصف  / 9 – 1السنة الدراسية - 2
 10ضمنا ً.
تعتبر مادة التربية االخالقية إلزامية لجميع الطلبة بدءاً من الصف / 12 - 1
السنة الدراسية  13 - 2ضمناً ويمكن تدريسها باللغة العربية أو اإلنجليزية.




تعتبر مادة الدراسات االجتماعية إلزامية لجميع الطلبة بدءاً من الصف/ 9 - 1
السنة الدراسية  10 - 2ضمناً.
تصدر القرارات والتعديالت الخاصة بالمواد اإللزامية من وزارة التربية والتعليم.

يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على معلومات مفصلة حول جميع المناهج
والبرامج التعليمية المطبقة في المدرسة ،ويوضح الجدول أيضاً المجالس والمنظمات
التي حصلت منها المدرسة على االعتماد األكاديمي أو التصاريح التعليمية ،مع ذكر
المواقع اإللكترونية الرسمية ليستفيد منها أولياء األمور الراغبين بالحصول على مزيد
من المعلومات حول المناهج والبرامج التعليمية المطبقة في المدرسة.
المرحلة و
الصفوف

المنهج التعليمي و البرنامج االعتماد األكاديمي و التصاريح
منهاج أمريكي

Cognia

الروضة  -الصف
منهاج والية كاليفورنيا المستند
12
معتمد أكاديميًا
علىCCSSوNGSS
معتمد أكاديميًا
منهاج أمريكي
الروضة  -الصف
منهاج والية كاليفورنيا المستند New England Association Of Schools and
12
Colleges NEASCwww.neasc.org
علىCCSSوNGSS
ب .المواد الدراسية التي يتم تدريسها:
المرحلة و
الصفوف
من الصف األول
الى الصف
الخامس

من الصف
السادس الى
الصف الثامن

المواد التى يتم تدريسها:
منهاج وزارة التربية و التعليمArabic Language ,Islamic Studies, :
Arabic Social Studies, Moral Education
EnglishLanguage ,Mathematics, Science, English Social Studies (as
STEM, French Language, Music, &per theCalifornia standards), ICT
.Art, andPhysical Education
المواد االساسية:
منهاج وزارة التربية و التعليمArabic Language ,Islamic Studies, :
Arabic Social Studies, Moral Education
English Language, Mathematics, Science, Physical Education (PE),
English Social Studies (as per the California standards) & STEM
المواداالختيارية:
TED ,Young Journalists, French Language, Mathletics, Art , Music

Model United , ,)W 100&Writing (R&Reading,Talks
Innovation in ,Creative Writing,sustainability&Science,Nation
&Quran
Cyber Security and Engineering, Coding,Sunnah


)الصف التاسع (المبتدئين
:المواد االساسية
English 9, Integrated Math I, Moral Education, Islamic studies, Biology, Arabic language,
Physical Education, and Geography, UAE Social Studies
:المواد االختيارية
English Language: Reading and Writing 101
English Literature: Creative Writing 101
Health and ,Space Science&Environmental Science, Earth
Nutrition Science, Immunology
Introduction to Business, Introduction to Marketing
Tolerance in Islam
Programming 1: Python
ICT Web Development
Visual Arts:Design & Technology: (Painting & Sketching
Graphic Design, Illustrating Fashion Design)
Performing Arts:Choir, Keyboarding, Guitar &
Instrumental Skills,Vocal Techniques

اللغة االنجليزية
آداب اللغة االنجليزية
العلوم
ادارة االعمال
التربية االسالمية
علم الكمبيوتر

الفنون



الصف العاشر
:المواد االساسية
English 10, Integrated Math II, Moral Education, Islamic studies, Chemistry or
Biology, Arabic language, Physical Education, andWorld History
:المواد االختيارية
English Language: Research and Approaches to CriticismJournalism
اللغة االنجليزية
English Language: Reading and Writing 101

English Literature: Creative Writing 101
English Literature: World Literature

آداب اللغة االنجليزية

Space Science,Nutrition & Environmental Science, Earth
and Health Science, Immunology

العلوم

Tolerance in Islam

التربية االسالمية

Intro to Business Marketing, ,Business Management
Accounting and Personal Finance

ادارة االعمال

Programming 1: Python
CS Artificial Intelligence 1
ICT Web Development
Visual Arts:Design & Technology: (Painting & Sketching,
Graphic Design, Illustration Fashion Design)
Performing Arts:Choir, Keyboarding, Guitar &
Instrumental Skills

التقنيات الرقمية

الفنون

الصف الحادي عشر
:المواد االساسية
English 11, Integrated Math III, College Algebra, Physics/AP Physics 1, Islamic Studies,
Physical Education ,Arabic language orFrench (for non-Arabs)
:المواد االختيارية
English Language: Journalism
English Language: Research and Approaches to Criticism
AP Language and Composition
Honors Language and Composition
French
Biomedical ,Human Anatomy,Honors Biology,AP Biology
Science
Honors ,Organic Chemistry, Chemistry, AP Chemistry
Chemistry, Forensic Science
AP Physics 1, Honors Physics, Physics,Mechanics,
Electromagnetism
Psychology, Sociology, Advanced Psychology, AP
Psychology, Honors Psychology, Psychology 1, Psychology 2,
,Economics, Microeconomics, Macroeconomics

اللغة االنجليزية

اللغات العالمية
علم األحياء
علم الكيمياء
علم الفيزياء
علوم اجتماعية

Ethical Business Leadership,Intro to Business, ,Accounting
ادارة االعمال
Intro to Marketing, International Law
Football, Volleyball, Basketball, Swimming,and Badminton
التربية البدنية
Artificial Intelligence 2, Programming and Coding ,
التقنيات الرقمية
Computer Science Principles
Visual Arts:Design & Technology: (Painting & Sketching,
الفنون
Advanced Art,Graphic Design 2,Applied Art, Interior Design
الصف الثاني عشر (الطلبة الخريجين
English 12, Islamic Studies, Arabic Language or French (For Non-Arabs), Moral
Education and Physical Education, Math (Statistics &Probability 1,AP Calculus
AB/,Honors Calculus,College Algebra, Advanced Calculus, Mathematics for Business)
Science (AP Physics C1, AP Physics C2, Environmental Science, AP Chemistry, Honors
Chemistry)
English Language: Reading and Writing 102
English Language: Journalism
English Language: Public Speaking and Debate
English Language: Research and Approaches to Criticism

اللغة االنجليزية

English Language: Introduction to Linguistics
AP Language and Composition
Honors Language and Composition
English Literature: Creative Writing 102, English
Literature: World Literature, Honors Literature and
Composition & Composition, AP Literature
French
Honors Biology,Human ,AP Biology, Biomedical Science
Anatomy
Forensic Science, Organic Chemistry
Mechanics, Electromagnetism
Psychology, Sociology, Advanced Psychology, AP
Psychology, Economics, Macroeconomics, Microeconomics,
Psychology 1, Psychology 2
Ethical Business Leadership, International Law ,
Football, Volleyball, Basketball, Swimming and Badminton
CS Artificial Intelligence 2, Programming and Coding,
Computer Science Principles
Visual Arts:Design & Technology: (Painting & Sketching,
Advanced Art,Graphic Design 2,Applied Art, Interior Design

آداباللغة االنجليزية
اللغات العالمية
علم األحياء
علم الكيمياء
علم الفيزياء
الدراسات االجتماعية
ادارة االعمال
التربية البدنية
التقنيات الرقمية
الفنون

مالحظة  :تخضع جميع الدورات االختيارية المذكورة أعاله للتغيير استنا ًدا إلى
تسجيل الطالب وتقدير المدير
ج .الفروع الدراسية المتاحة في المدرسة:
برنامج  Advanced Placementأو مقررات اختيارية متقدمة هو برنامج يتم تنفيذه من
قبل  College Board Organizationيسمح لطلبة المرحلة الثانوية االلتحاق بدورات
تمكنهم من الحصول على اعتمادات جامعية و /أو تأهيلهم لصفوف أكثر تقد ًما عندما
تبدأ دراستهم الجامعية.
يحتسب  1.25ساعة لمواد  APبشرط أن يجتاز الطالب امتحان Collage Board
واستيعاب تكلفة الموارد المطلوبة وقيمة اإلمتحان .College Board
Organizationمواد هي مواد اختيارية و على جميع الطالب المسجلين فيها التقدم
لالمتحان AP
● AP Biology
● AP Chemistry
● AP Physics 1
● AP Physics 2
● AP Physics C1
● AP Physics C2
● AP Calculus AB
● AP Psychology
● AP English Language and Composition
● AP English Literature and Composition

يمكن برنامج  APالطالب/ة من متابعة المقررات بمستويات جامعية مع استمراره
في استكمال برامجه المدرسية المعتادة و تسعى المدرسة من خالل طرح هذه
المقررات  APالى إعداد الطلبة أكاديمياً و ذلك للحصول على ساعات جامعية
معتمدة او القبول في تخصصات متقدمة.

تشكل امتحانات المقررات المتقدمة الجزء األساسي في هذه التجربة بحيث يتيح
للطالب اثبات قدرتهم في اجتياز مواد على مستوى الكليات .أكثر من  %90من
الكليات الجامعيه و الجامعات في الواليات المتحدة تمنح الطالب افضلية او قبول او
كليهما في حالة النجاح في امتحانات المقررات المتقدمة .و تعترف الجامعات في
أكثر من  60دولة بنتائج امتحان المستوى المتقدم في عملية القبول او تقديم
افضلية في القبول في حالة النتائج المتقدمة .يرجى الدخول على الرابط التالي
لالطالع على سياسات القبول و االفضلية للمستوى المتقدم في أكثر من 1000
كلية أو جامعهwww.collegeboard.org/ap/creditpolicy :


د.سياسة التقييم:

الهدف الرئيسي من التقيم لدينا هو تعزيز عملية تعليم الطلبة وتقديم مالحظات
منتظمة و دقيقة على عملية التعلم و اإلحتياجات الفردية للطالب واآلباء والمعلمين
واإلدارة .يتم تقييم العملية التعليمية (التراكمي) وكذلك (المستمر) وفق المعايير
التالية:
من الروضة إلى الصف الثاني  ،يتم استخدام تقييم مستمر يعتمد على المعايير  ،و
تحدد المعايير ما يجب أن يعرفه الطالب و يكونوا قادرين على القيام به .لذلك  ،يجب
أن تعكس درجات المعرفة  CONTENT KNOWLEDGEالتي تحدد أداء الطالب في
المعايير فقط .يتم استخدام كال من التقييمين المستمر و التراكمي لتحسين تحديد
مدى فهم الطالب .و يتم كتابة و مراقبة النتائج وبيانات المراقبة و األدلة التقدمية
لكل طالب و الحفاظ عليها في ملفات تعلم الطالب و رحالت التعلم  ،حيث يتم قياس
أداء الطالب وتمييزه وف ًقا للمعايير  /األهداف التعليمية المحددة لتلك المرحلة المعينة
.
من الصف الثالث إلى الصف الثاني عشر  ،يعتمد نظام المعلومات اإلدارية المتكامل
النهج المستمر و التراكمي للتقييم ؛ يتم تقييم الطالب بانتظام على مهارات التعلم
المختلفة في كل مجال دراسي  ،ويطلب من الطالب أي ً
ضا أخذ امتحان  MAPفي
المقررات المخصصة (فصل الخريف  ،الشتاء و الربيع) .و من خالل الماب يتم قياس
مدى تقدم الطالب و تقدمهم و من ثم مقارنتهم باتجاهات التقدم التي حددها
التقييم الختامي الداخلي (نهاية امتحانات الفصل الدراسي).
( امتحان نهاية الفصل).
امتحانات
دولية اخرى

التقييمات الداخلية

الصفوف/
المرحلة

معايير الدرجات األساسية
من
التقييم المحدد للمهارات من  0إلى 4
الروضة
MAP, CAT4,
األولى
 المشاريع القائمة على التعلم  ،أنشطة
WIDA- APT/
الى
الطلبة  ،الدفاتر الدراسية  ،تدقيق
DRDP
الصف
التحسن األكاديمي  ،الرحالت التعليمية ،
الثاني
اختبارات  ،امتحانات فصلية.

التقييم النهائي و المؤشرات-،+،+++++،
•الواجبات المدرسية  ،األعمال الصفية  ،اإلذن
بالمغادرة  ،مشاركة الزمالء في الصف  ،األنشطة
 ،االستبيانات  ،االختبارات القصيرة ،التلخيصات.
معايير الدرجات التراكمية %70
امتحان نهاية الفصل
االمتحان
%30...................................................
امتحان نصف الفصل
%20 ....................................



%10معدل تراكمي ( 1يوم)1
%10معدل تراكمي ( 2يوم ،2إن وجد)

MAP, CAT4,
من الصف
 SAT, PSAT,تقييمات مختلفة %20 .........
الثالث
AP Exams,
إلى
االختبارات القصيرة (تقييم ،)DOK1-3مشاريع ،
WIDAالصف 12
 APT/EmSATمقاالت  ،نقاشات  ،تمثيل أدوار  ،اختبارات ،
بحوث.
معايير الدرجات التكوينية %30
أعمال صفية
%15-10 ..............................................
واجب منزلي
%10-5.............................................
اختبارات تقييمية
%10 ........................................
ه .سياسات النجاح وإعادة السنة الدراسية:
سياسة النجاح وإعادة السنة الدراسية تعكس تفانينا لتشجيع التفوق األكاديمي ،و
لتنفيذ بيئة تعليمية تقبل جميع مستويات الطالب حسب احتياجاتهم وبناء شخصيات
تناسب مهارات التعلم في القرن الواحد والعشرين.
يعتمد ترفيع الطالب/ة من صف الى الصف الذي يليه على نجاح الطالب/ة في بناء
المهارات وإدراك المعلومات المحددة بنا ًء على أهداف التعليم و معايير المنهاج في
مختلف المراحل و في مختلف المواد  .إن أهداف التعليم مستمدة من المعايير
األكاديمية التي تم على أساسها تطوير المناهج الدراسية .يتم تحديد مستويات

األداء المتوقع بنا ًء على توقعات المناهج الدراسية و كذلك يتم تحديد عالمات النجاح
بناء على هذه المستويات.
 .1الطالب في الصفوف من الروضة الى الصف الثاني :سياسة النجاح في المدرسة
تنص على نجاح الطالب/ة تلقائياً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين األهل و المدرسة
بإعادة الطالب/ة للسنة الدراسية و ذلك بهدف تحقيق مصلحة الطالب  .القرار
النهائي في هذه الحالة خاضع لموافقة هيئة المعرفة و التنمية البشرية.
 .2طالب الصفوف ( : )12-1عالمة النجاح في هذه الصفوف هي  100/60لجميع
المواد الدراسية.
 .3يحق للطالب/ة في الصفوف ( )12-3إعادة االمتحان في حالة عدم النجاح في
مادة أو مادتين أو ثالث مواد .و في حالة عدم النجاح في امتحان اإلعادة يتوجب
على الطالب/ة إعادة السنة الدراسية كاملة.
ف متطلبات النجاح وف ًقا
في الصفوف)  ، (2-1س ُيطلب من الطالب الذي لم يستو ِ
ً
لمعايير الكفاءة المعمول بها لدينا إعادة السنة الدراسية كاملة وفقا للتفاهم
واالتفاق المتبادلين بين والد الطالب/ة والمدرسة .يمكن ان يخضع الطالب/ة لبرامج
معينة للمساعدة في الوصول إلى المستوى المطلوب.
يتوجب على الطالب/ة في حالة عدم النجاح بأكثر من ثالث مواد إعادة السنة
الدراسية كاملة أو قد يخضع لفترة أكاديمية تجريبية ينتج عنها االلتحاق بمواد إضافية
للتقوية
Scale 4.0
Percent Grade Letter Grade
4.0
100-97
+A
4.0
96-93
A
3.7
92-90
-A
3.3
89-87
+B
3.0
86-83
B
2.7
82-80
-B
2.3
79-77
+C
2.0
76-73
C
1.7
72-70
-C
1.3
69-67
+D
1.0
66-65
D
0.5
Below 65
-D
0.0
Below 60
E/F
An addition of 0.25 to the standard weighting AP/IB Courses
برنامج تعويض الوحدات الدراسية في المرحلة الثانوية
استنا ًدا إلى نتيجة الفصل الدراسي األول  ،في حالة عدم النجاح في 0.5
وحدة دراسية أو وحدة دراسية واحدة ،وهي مادة أساسية لمواد أخرى (مثال :اللغة

اإلنجليزية واللغة العربية والدراسات اإلسالمية والرياضيات المتكاملة  1والرياضيات
المتكاملة ... 2الخ) .هناك خياران متاحان للطالب لبدء برنامج تعويض الوحدات
الدراسية
الخيار األول( الفصل األول/خيار )1
عندما تعادل المادة  0.5وحدة
عندماتعادل المادة  1وحدة دراسية
دراسية
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد سيضطر الطالب إلى إكمال برنامج تعويض الوحدات
المدرسة هو أن يقوم الطالب بإكمال الدراسية
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد
المدرسة لمدة  30ساعة من الوقت بعد المدرسة لمدة  30ساعة من الوقت التعليمي
مع مدرس و  30ساعة من الوقت التعليمي كدراسة
التعليمي كدراسة ذاتية
ذاتية بعد الفصل الدراسي  .1سيتم التركيز على
المواد المقدمة وتقييمها في الفصل الدراسي األول
فقط.
سيتقدم الطالب الى مجموعة متنوعة من االختبارات التقييمية المستمرة خالل
ً
وفقا لدورة التقييم في المدرسة
الفصل الدراسي وتقييم المهارات)
الخيار الثاني(الفصل األول/خيار )2
عندما تعادل المادة  0.5وحدة
عندماتعاداللمادة  1وحدة دراسية
دراسية
يستطيع الطالب استكمال المادة مع مدرسة معتمدة منNEASCأو منظمة تعليمية و
تخضع لموافقة مسبقة منSAIS-Dوالتي تتطلب؛
 .1مراجعة واعتماد وصف المادة وخطة التقييم
 .2سيتم استكمال جميع االختبارات بما في ذلك االختبارات التقييمية و تقييم
المهارات من قبل المدرسة او المنظمة المضيفة ،ويجب مشاركة تقارير التقدم
والتحصيل الرسمية بشكل منتظم مع.SAIS-D
 .3تحتفظSAIS-Dبالحق في تقييم التحصيل الدراسي للطالب بالتوافق مع التقارير
المستلمة
سيقوم الطالب بإكمال التقييمات المستمرة خالل الفصل الدراسي التالي من
خالاللمدرسة /المنظمة المضيفة (يجب مشاركة البيانات مع المدرسة بشكل
دوري  4-2أسابيع).
استنا ًدا إلى نتيجة نهاية العام الدراسي  ،في حالة عدم النجاح في مادة
دراسية ذات  0.5وحدة دراسية أو  1وحدة دراسية  ،وهي مادة أساسية لمواد
أخرى (مثال :اللغة اإلنجليزية واللغة العربية والدراسات اإلسالمية والرياضيات
المتكاملة  1والرياضيات المتكاملة ... 2الخ) .هناك  3خيارات متاحة للطالب
الخيار األول (الفصل الثاني/خيار )1
عندماتعاداللمادة  1وحدة دراسية
عندما تعادل المادة  0.5وحدة دراسية
من خالاللبرنامج الصيفي لتعويض
من خالاللبرنامج الصيفي لتعويض
الوحدات الدراسيةالذي سيلتحق الطالب الوحدات الدراسيةالذي سيلتحق

الطالب من خالله ب  60ساعة من
من خالله ب  45ساعة من البرنامج
التعليمي الصيفي للمدرسة الصيفية مع البرنامج التعليمي الصيفي للمدرسة
 15ساعة من الوقت التعليمي كدراسة الصيفية مع  60ساعة من الوقت
التعليمي كدراسة ذاتية( .مدة
ذاتية( .مدة البرنامج الصيفي في
البرنامج الصيفي في المدرسة 20
المدرسة  15يوم حضور من الساعة
يوم حضور من الساعة  8:30صباحاً
 8:30صبا ً
حا إلى  2:30مسا ًء):
إلى  2:30مسا ًء):
6 .1ساعات تعليمية في اليوم
6 .1ساعات تعليمية في
الواحد()x15=906
اليومالواحد()x20=1206
 .2يمكن للطالب "تعويض" كحد
 .2يمكن للطالب
أقصىثالثمواد ذات  0.5وحدة
"تعويض"مادتينذات  1وحدة
دراسية.
دراسية باستخدام هذا الخيار
بالذات.
سيخضع الطالب لالختبارات التقييميةولتقييم المهارات بشكل مستمر خالل
البرنامج
الخيار الثاني (الفصل الثاني/خيار )2
عندماتعاداللمادة  1وحدة دراسية
عندما تعادل المادة  0.5وحدة دراسية
يستطيع الطالب استكمال المادة مع مدرسةمعتمدة من
SAIS-D
أو منظمة تعليمية خالل العطلة الصيفية وتخضع لموافقة مسبقة منNEASC
هذا الخيار متاح لجميع الطالب الذين تم تحديد حالتهم ب"CRP-
."Promotedعلى الرغم من أنه يوصى به للطالب الذين تم تحديد حالتهم ب
""CRP-Promotedفي أكثر من مادة أساسية واحدة (وحدة دراسية .)1
ستوافقSAIS-D
على خطة تعويض الوحدات الدراسية لطالب يخضع للمتطلبات التالية:
 .1مراجعة واعتماد وصف المادة وخطة التقييم
 .2سيتم استكمال جميع االختبارات بما في ذلك االختبارات التقييمية وتقييم
المهارات من قبل المدرسة او المنظمة المضيفة ،ويجب مشاركة تقارير
التقدم والتحصيل الرسمية بشكل منتظم مع.SAIS-D
 .3تحتفظSAIS-Dبالحق في تقييم التحصيل الدراسي للطالب بالتوافق مع
التقارير المستلمة قبل االلتحاق مرة أخرى في المدرسة في سبتمبر.
على الطالب استكمال جميع متطلبات التقييماتمن خالاللمدرسة /المنظمة
المضيفة (يجب مشاركة البيانات مع المدرسة بشكل منتظم)
الخيار الثالث (الفصل الثاني/خيار )3

عندماتعاداللمادة  1وحدة دراسية
عندما تعادل المادة  0.5وحدة دراسية
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد
المدرسة()CRPسيتم تقديمه خالل
المدرسة()CRPسيتم تقديمه خالل
الفصل الدراسي األول منالعام الدراسي الفصل الدراسي األول منالعام
التاليوهو أن يقوم الطالب بإكمال مدة  30الدراسي التاليوهو أن يقوم الطالب
بإكمال مدة  60ساعة بعد الدوام
ساعة بعد الدوام المدرسي مع 30
المدرسي مع  60ساعة من الوقت
ساعة من الوقت التعليمي كدراسة
التعليمي كدراسة ذاتية:
ذاتية
4 .1ساعات تعليمية في األسبوع
لكل مادة لمدة  8أسابيع
 .2يمكن للطالب "تعويض" كحد
أقصىمادتيندراسيتين ذات 0.5
وحدةدراسية

8 .1ساعات تعليمية في األسبوع
لكل مادة لمدة  8أسابيع
 .2يمكن للطالب "تعويض" كحد
أقصىمادةدراسية ذات  1وحدة
دراسية باستخدام هذا الخيار
بالذات.

سيتقدم الطالب الى مجموعة متنوعة من االختبارات التقييمية المستمرة خالل
الفصل الدراسي وتقييم المهارات(في نصف الفصل وفي نهاية الفصل
ً
وفقا لدورة التقييم في المدرسة
الدراسي)
في حالة عدم النجاح في مادة دراسية ذات  0.5وحدة دراسية أو  1وحدة دراسية ،
وهي مادة غير أساسية لمواد أخرى (على سبيل المثال :المواد االختيارية  ،علم
األحياء  ،علم الفيزياء  ،علم الكيمياء  ،حساب التفاضل والتكامل  ، 1الرياضيات
لألعمال ...الخ) سيتم تحديد الطالب على أنهم مرفعون الى الصف التالي مع برنامج
تعويض الوحدات الدراسية و Zero-GPAلهذه المادة المحددة الذي يحتاج الطالب
إلى إعادتها في سنوات الدراسة الثانوية القادمة.
في هذه الحالة  ،سيتخرج الطالب بأقل من  26ساعة معتمدة شريطة أن
يلتزموا بالحد األدنى من متطلبات التخرج في المدرسة.
قد يختار الطالب أن يكون لديه مجموعة من الخيارات المذكورة أعاله  ،وقد
تسهل هذه الخيارات خطة تعويض الوحدات الدراسية الخاصة به و  /أو
تدعم خطته الفردية
و.األنشطة الالصفية واالحتفاالت:


يتم ذكر التاريخ لكل حدث في التقويم السنوي للمدرسة.

و يتضمن تقويم المدرسة مجموعة غنية باألنشطة و تشمل :





رحالت مدرسية (الفصلين األول و الثاني)
رحالت دولية خارج الدولة (الفصل األول و الثاني)
األنشطة ما بعد الدوام المدرسي (الفصلين األول و الثاني)
العيد الوطني (الفصل األول)


























اليوم العالمي (الفصل الثاني)
األيام الرياضية (الفصل الثاني)
معرض العلوم (الفصل الثاني)
معرض الرسم (الفصل الثاني)
حفل تخريج الصف ( 12الفصل الثاني)
حفل تخريج الروضة ( 2الفصل الثاني)
حفالت المرحلة االبتدائية و االجتماعات (الفصلين األول و الثاني)
عرض المواهب (الفصل الثاني)
مسابقات المدرسة (الفصلين األول و الثاني)
البيك سيل (الفصلين األول و الثاني)
أولومبياد الرياضيات (الفصل األول)
معرض الرياضيات (الفصل الثاني)
معرض التكنولوجيا و االبداعات (الفصل الثاني)
يوم السالم (الفصل األول)
يوم الصحة (الفصل األول)
معرض الكتاب (الفصل الثاني)
معرض إدارة األعمال (الفصل الثاني)
معرض الجامعات (الفصلين األول و الثاني)
عيد األم (الفصل الثاني)
كراج سيل (الفصلين األول و الثاني)
معرض الثقافة (الفصل األول)
معرض العلوم المتكلم (الفصل الثاني)
يوم اللغة العربية ( الفصل الثاني)
يوم التربية االسالمية (الفصل الثاني)

تواريخ االنشطة المذكورة اعاله سوف تكون مثبتة على التقويم المدرسي
ز .متطلبات التخرج:
يجب على الطالب في المرحلة الثانوية إكمال  26وحدة معتمدة بنجاح من أجل
التخرج مع دبلوم المدرسة الثانوية من .SAID-Dubai
فيما يلي تفاصيل المواد الدراسية والساعات المعتمدة الالزمة للتخرج من مدرسة
الشارقة األمريكية الدولية – دبي:
•  4وحدات معتمدة للغة اإلنجليزية
•  4وحدات من اللغة العربية ( -على األقل  2وحدة دراسية لغير الناطقين
باللغة العربية)
•  4وحدات دراسية للرياضيات
•  4وحدات دراسية للعلوم (الكيمياء  ،الفيزياء  ،األحياء  ،علوم البيئة )
•  2وحدة دراسية للتربية البدنية  /التربية الصحية

•  3وحدة دراسية للعلوم االجتماعية /العلوم االنسانية
•  2وحدة دراسية من الدراسات اإلسالمية ( -إلزامي لجميع الطالب
المسلمين)
•  2.5وحدة دراسية للمواد االختيارية
•  0.5وحدة دراسية للفنون األدائية
يجب على الطالب أي ً
ضا التقدم إلمتحانات الكفاءة في اللغة اإلنجليزية ( TOEFL /
 )IELTSو ( SATالرياضيات) لتلبية متطلبات التخرج من  SAIS-Dوتلبية متطلبات
المعادلة كما حددتها وزارة التربية والتعليم في اإلمارات العربية المتحدة .فيما يلي
قائمة بمتطلبات التخرج وف ًقا لذلك و ستضمن هذه المتطلبات الحصول على دبلوم
المدرسة الثانوية األمريكية .الطالب الذين لم ينجحوا في تحصيل الشروط الخارجية
لمتطلبات التخرج  ،سوف يتخرجون بشهادة الثانوية العامة



 470كحد أدنى لدرجة SATفي الرياضيات



 80كحد أدنى لدرجة TOEFL IBTأو  6.5كحد أدنى لدرجة Academic /
IELTS



 70ساعة من العمل التطوعي او خدمة المجتمع (للصفوف  )12-9مع
شهادة إثبات لذلك.



االنتهاء والنجاح من الصف الثاني عشر.

عالمة النجاح لجميع المواد هي  .60عدم الحصول على  60في أي مادة سؤدي
إلى عدم احتساب الوحدات الدراسية في هذه المادة وسيؤدي إلى تسجيل الطالب
تحت بند اإلنذار األكاديمي
وسيتعين عليه الخضوع لبرنامج تعويض الوحدات الدراسية .سيتم قبول الطالب الذين
ينضمون إلى  SAIS-Dubaiمن مدارس أخرى الغير مستكملين للوحدات الدراسية
المطلوبة أو المواد الدراسية التي قد تؤثر على إكمال متطلبات التخرج على أساس
مشروط وس ُيطلب منهم االنضمام إلى برنامج تعويض الوحدات الدراسية للتأكد من
استيفائهم لمتطلبات التخرج.
برنامج تعويض الوحدات الدراسية في SAIS-Dubai

استنا ًدا إلى نتائج الفصل الدراسي األول  ،في حالة عدم النجاح في  0.5وحدة
دراسية أو وحدة دراسية واحدة ،وهي مادة أساسية لمواد أخرى (مثال :اللغة
اإلنجليزية واللغة العربية والدراسات اإلسالمية والرياضيات المتكاملة  1والرياضيات
المتكاملة ... 2الخ) .هناك خياران متاحان للطالب:

الخيار األول (الفصل األول/خيار )1
عندما تعادل المادة  0.5وحدة
دراسية
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد
المدرسة هو أن يقوم الطالب بإكمال
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد
المدرسة لمدة  30ساعة من الوقت
التعليمي كدراسة ذاتية

عندما تعادل المادة  1وحدة دراسية
سيضطر الطالب إلى إكمال برنامج تعويض
الوحدات الدراسية

بعد المدرسة لمدة  30ساعة من الوقت
التعليمي مع مدرس و 30ساعة من الوقت
التعليمي كدراسة ذاتية بعد الفصل الدراسي .1
سيتم التركيز على المواد المقدمة وتقييمها في
الفصل الدراسي األول فقط.
سيتقدم الطالب الى مجموعة متنوعة من االختبارات التقييمية المستمرة خالل
الفصل الدراسي وتقييم المهارات (في نصف الفصل وفي نهاية الفصل
ً
وفقا لدورة التقييم في المدرسة
الدراسي)
الخيار الثاني (الفصل األول/خيار )2
عندما تعادل المادة  0.5وحدة
عندما تعادل المادة  1وحدة دراسية
دراسية
يستطيع الطالب استكمال المادة مع مدرسة معتمدة منNEASCأو منظمة تعليمية وتخضع
لموافقة مسبقة منSAIS-Dوالتي تتطلب؛
 .1مراجعة واعتماد وصف المادة وخطة التقييم
 .2سيتم استكمال جميع االختبارات بما في ذلك االختبارات التقييمية وتقييم
المهارات من قبل المدرسة او المنظمة المضيفة ،ويجب مشاركة تقارير التقدم
والتحصيل الرسمية بشكل منتظم مع.SAIS-D
 .3تحتفظSAIS-Dبالحق في تقييم التحصيل الدراسي للطالب بالتوافق مع التقارير
المستلمة
سيقوم الطالب بإكمال التقييمات المستمرة خالل الفصل الدراسي التالي من
خالل المدرسة /المنظمة المضيفة (يجب مشاركة البيانات مع المدرسة بشكل
دوري  4-2أسابيع).
سيتقدم الطالب الى مجموعة متنوعة من االختبارات التقييمية المستمرة خالل
الفصل الدراسي وتقييم المهارات (في نصف الفصل وفي نهاية الفصل
ً
وفقا لدورة التقييم في المدرسة
الدراسي)

استنا ًدا إلى نتيجة نهاية العام الدراسي  ،في حالة عدم النجاح في مادة
دراسية ذات  0.5وحدة دراسية أو  1وحدة دراسية  ،وهي مادة أساسية لمواد
أخرى (مثال :اللغة اإلنجليزية واللغة العربية والدراسات اإلسالمية والرياضيات
المتكاملة  1والرياضيات المتكاملة ... 2الخ) .هناك  3خيارات متاحة للطالب:
الخيار األول ( الفصل الثاني/خيار )1
عندما تعادل المادة  0.5وحدة دراسية

عندماتعاداللمادة  1وحدة دراسية
من خاللالبرنامج الصيفي لتعويض
الوحدات الدراسيةالذي سيلتحق
من خاللالبرنامج الصيفي لتعويض
الوحدات الدراسيةالذي سيلتحق الطالب من الطالب من خالله ب  60ساعة بعد الدوام
خالله ب  30ساعة بعد الدوام المدرسي مع المدرسي مع  60ساعة من الوقت
 30ساعة من الوقت التعليمي كدراسة ذاتية .التعليمي كدراسة ذاتية( .مدة البرنامج
(مدة البرنامج الصيفي في المدرسة  15يوم الصيفي في المدرسة  15يوم حضور من
حا إلى  2:30مسا ًء) :الساعة  9صبا ً
حضور من الساعة  9صبا ً
حا إلى  2:30مسا ًء):
4 .1ساعات تعليمية في اليوم
الواحد()x15=604
 .2يمكن للطالب "تعويض" كحد
أقصىمادتينذات  0.5وحدة دراسية

4 .1ساعات تعليمية في اليوم
الواحد()x15=604
 .2يمكن للطالب "تعويض"مادة
واحدةذات  1وحدة دراسية
باستخدام هذا الخيار بالذات.

سيتقدم الطالب الى مجموعة متنوعة من االختبارات التقييمية المستمرة خالل
الفصل الدراسي وتقييم المهارات(في نصف الفصل و في نهاية الفصل
ً
وفقا لدورة التقييم في المدرسة
الدراسي)
الخيار الثاني (الفصل الثاني/خيار )2
عندماتعاداللمادة  1وحدة دراسية
عندما تعادل المادة  0.5وحدة دراسية
يستطيع الطالب استكمال المادة مع مدرسةمعتمدة منSAIS-D.أو منظمة تعليمية خالل
العطلة الصيفية و تخضع لموافقة مسبقة منNEASC
هذا الخيار متاح لجميع الطالب الذين تم تحديد حالتهم ب"."CRP-Promotedعلى الرغم
من أنه يوصى به للطالب الذين تم تحديد حالتهم ب""CRP-Promotedفي أكثر من مادة
أساسية واحدة ( 1وحدة دراسية)SAIS-D.ستوافق على خطة تعويض الوحدات الدراسية
لطالب يخضع للمتطلبات التالية:
 .1مراجعة واعتماد وصف المادة وخطة التقييم
 .2سيتم استكمال جميع االختبارات بما في ذلك االختبارات التقييمية وتقييم
المهارات من قبل المدرسة او المنظمة المضيفة ،ويجب مشاركة تقارير التقدم
والتحصيل الرسمية بشكل منتظم مع.SAIS-D
 .3تحتفظSAIS-Dبالحق في تقييم التحصيل الدراسي للطالب بالتوافق مع التقارير

المستلمة قبل االلتحاق مرة أخرى في المدرسة في سبتمبر.
على الطالب استكمال جميع متطلبات التقييماتمن خالاللمدرسة /المنظمة
المضيفة (يجب مشاركة البيانات مع المدرسة بشكل منتظم)
الخيار الثالث (الفصل الثاني/خيار )3
عندماتعاداللمادة  1وحدة دراسية
عندما تعادل المادة  0.5وحدة دراسية
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد
برنامج تعويض الوحدات الدراسية بعد
المدرسة()CRPسيتم تقديمه خالل الفصل
المدرسة()CRPسيتم تقديمه خالل الفصل
الدراسي األول منالعام الدراسي
الدراسي األول منالعام الدراسي التاليو
التاليوهو أن يقوم الطالب بإكمال مدة 60
هو أن يقوم الطالب بإكمال مدة  30ساعة بعد
ساعة بعد الدوام المدرسي مع  60ساعة
الدوام المدرسي مع  30ساعة من الوقت
من الوقت التعليمي كدراسة ذاتية:
التعليمي كدراسة ذاتية
4 .1ساعات تعليمية في األسبوع لكل
مادة لمدة  8أسابيع
 .2يمكن للطالب "تعويض" كحد
أقصىمادتيندراسيتين ذات  0.5وحدة
دراسية

8 .1ساعات تعليمية في األسبوع لكل
مادة لمدة  8أسابيع
 .2يمكن للطالب "تعويض" كحد
أقصىمادةدراسية ذات  1وحدة
دراسية باستخدام هذا الخيار
بالذات.

سيتقدم الطالب الى مجموعة متنوعة من االختبارات التقييمية المستمرة خالل
الفصل الدراسي وتقييم المهارات(في نصف الفصل و في نهاية الفصل
ً
وفقا لدورة التقييم في المدرسة
الدراسي)

في حالة عدم النجاح في مادة دراسية ذات  0.5وحدة دراسية أو  1وحدة دراسية ،
وهي مادة غير أساسية لمواد أخرى (على سبيل المثال :المواد االختيارية  ،علم
األحياء  ،علم الفيزياء  ،علم الكيمياء  ،حساب التفاضل والتكامل  ، 1الرياضيات
لألعمال ...الخ) سيتم تحديد الطالب على أنهم مرفعون الى الصف التالي مع برنامج
تعويض الوحدات الدراسية و  Zero-GPAلهذه المادة المحددة الذي يحتاج الطالب
إلى إعادتها في سنوات الدراسة الثانوية القادمة.
في هذه الحالة  ،سيتخرج الطالب بأقل من  26ساعة معتمدة شريطة أن
يلتزموا بمتطلبات التخرج لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
قد يختار الطالب أن يكون لديه مجموعة من الخيارات المذكورة أعاله  ،وقد تسهل
هذه الخيارات خطة تعويض الوحدات الدراسية الخاصة به و  /أو تدعم خطته الفردية.
مالحظات:
 )1طالب الثانوية الذين لم يستكملوا متطلبات التخرج في المدرسة ولكن استكملوا
متطلبات التخرج التابعة لوزارة التربية  /اإلمارات العربية المتحدة سيحصلون على
شهادة الثانوية العامة بدال ً من الحصول على دبلوم المدرسة الثانوية.

 )2طالب الثانوية الذين لم يستكملوا متطلبات التخرج في المدرسة و لم يستكملوا
متطلبات التخرج التابعة لوزارة التربية  /اإلمارات العربية المتحدة  ،يتعين عليهم
إكمال  60ساعة لمواد ذات  0.5وحدة معتمدة و  120ساعة لمواد ذات  1وحدة
معتمدة مع مراعاة الخيارات ؛ ( الفصل الثاني /الخيار  1أو الفصل الثاني/
الخيار )2والجلوس المتحان في المدرسة من أجل الحصول على دبلوم المدرسة
الثانوية أو شهادة الثانوية العامة في حالة إكمال أقل من  26ساعة معتمدة .
 )3عدم النجاح في اجتياز مادة معينة للطالب سيؤثر بشكل سلبي على المعدل
التراكمي الخاص به وسيسجل له عالمة  E / Fفي كشف الدرجات مع معدل
تراكمي صفر.
ح .شهادة تخرج:
 عند استكمال متطلبات التخرج من ا لمدرسة سوف يحصل الطالب  /الطالبة على( دبلوم الثانوية االمريكية) و كشف الدرجات االكاديمية و ذلك في نهاية الصف
الثاني عشر.
 يتم ضمان الحصول على معادلة دبلوم الثانوية االمريكية بشهادة الثانوية العامةلدولة االمارات العربية بالنظر الى جميع متطلبات المعادلة:
دفعة  2022ستتبع القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم 199
دفعة  2023ستتبع القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم 883

لمتطلبات معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من دولة اإلمارات ،يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم باإلمارات )(https://www.moe.gov.ae

المتطلبات العمرية لنقل الطلبة بين المدارس:
يجب أن يستوفي عمر الطالب المقبول الحد األدنى للمرحلة الدراسية التي
سيلتحق بها الطالب كما هو موضح في الجدول أدناه ،وذلك وف ًقا للتشريعات
والشروط المتعلقة بقبول الطلبة وتسجيلهم في المدارس الخاصة بدبي.



للمدارس التي تبدأ الدراسة في سبتمبر ،يجب أن يكون العمر المذكور في
الجدول هو العمر الذي قد أت ّ
مه الطالب في  31أغسطس.
للمدارس التي تبدأ الدراسة في أبريل ،يجب أن يكون العمر المذكور في
الجدول هو العمر الذي قد أت ّ
مه الطالب في  31مارس وذلك بدءاً من العام
الدراسي .2023-2022

يوضح الجدول اآلتي المتطلبات العمرية للقبول لكل صف /سنة دراسية.

السن األعلى
للقبول
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20

الصف /السنة
ما قبل الروضة /
السنة التأسيسية
األولى
الروضة األولى/
السنة التأسيسية
الثانية
الروضة الثانية/
السنة األولى
الصف األول /السنة
الثانية
الصف الثاني /السنة
الثالثة
الصف الثالث /السنة
الرابعة
الصف الرابع /السنة
الخامسة
الصف الخامس/
السنة السادسة
الصف السادس/
السنة السابعة
الصف السابع/
السنة الثامنة
الصف الثامن /السنة
التاسعة
الصف التاسع/
السنة العاشرة
الصف العاشر/
السنة الحادية
عشرة
الصف الحادي عشر/
السنة الثانية عشرة
الصف الثاني عشر/
السنة الثالثة عشرة

السن األدنى للقبول

المستوى

3

A

4

B

5

C

6

D
E
F
G
H

على حسب
شهادة
االنتقال

 .3الرسوم:
سيتم تحديث الرسوم الدراسية واعتمادها من هيئة المعرفة والتنمية
البشرية في كل عام دراسي بما يتوافق مع تقييمات جهاز الرقابة

I
J
K
L
M
N
O

المدرسية ومؤشر تكلفة التعليم المعتمد الذي يعلن عنه مركز دبي
لإلحصاء بشكل سنوي ،وستتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية إطالع
أولياء األمور واألطراف المعنية على هذه التحديثات باستخدام مختلف
قنوات التواصل المتاحة لدى الهيئة.


.a
.b
.c
.d

الجهة المعتمدة لدفع األقساط المدرسية االسم. :
نحن مدرسة نتعهد بأننا لن نفرض أية رسوم إضافية إلزامية على أولياء األمور
خالل العام الدراسي  -باستثناء الرسوم الدراسية المنصوص عليها في هذا
العقد.
يوضح الجدول التالي هيكلية الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة في
مدرسة للعام الدراسي :
يوضح الجدول التالي الرسوم اإلضافية االلزامية المستحقة خالل العام
الدراسي .
بنود الرسوم
اإللزامية

الرسوم( درهم
إماراتي)

إضافة إلى
الدفعات

تاريخ االستحقاق
(يوم/شهر/سنة)

 .eيتم تطبيق الرسوم اإلضافية التالية المستحقة إلجراء االمتحانات الخارجية
اإللزامية تبعاً للصفوف  /السنوات الموضحة في الجدول التالي:
االختبار

الرسوم (درهم إماراتي)

تاريخ االستحقاق (يوم/شهر/سنة)

 .fيتعين على ولي األمر دفع رسوم االمتحانات الخارجية اإللزامية التي تحددها
الجهة المسؤولة عن االمتحان الخارجي ،وال يحق للمدرسة فرض أية زيادة
على هذه الرسوم.
 .gتمت الموافقة على دفع الرسوم المدرسية على في المواعيد المحددة في
الجدول أدناه.
األقساط

النسبة
المئوية

القسط األول

%

القسط الثاني

%

القسط الثالث

%

المبلغ النقدي (درهم
إماراتي)

تاريخ االستحقاق
(يوم/شهر/سنة)

مالحظات

القسط الرابع

%

القسط الخامس

%

القسط السادس

%

القسط السابع

%

القسط الثامن

%

القسط التاسع

%

القسط العاشر

%

القسط الحادي
عشر

%

القسط الثاني
عشر

%

رسم إعادة
التسجيل

%

خصم األخوة

%

خصم كادر
تعليمي

%

الخصومات األخرى %

خصم من القسط األول

المبلغ مالحظات

خصم من القسط األول خصم من جميع
األقساط

خصم الفترة
 .hمجموع الرسوم المدرسية:
الرسوم
الدراسية

.i

مجموع المستحقات
المالية (الزامية +
اختبارات )

مجموع
الخصومات

المجموع المدفوع االجمالي
المستحق

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

التسجيل و استرداد الرسوم
تعاريف عامة:


رسوم طلب التسجيل :هي الرسوم التي تتقاضاها المدرسة لقاء فتح
ب جديد ،بقيمة ال تتجاوز  500درهم إماراتي ال تندرج تحت
ملف تسجيل لطال ٍ
الرسوم المدرسية وتغطي رسوم امتحانات تقييم الطالب.





رسوم التسجيل :هي الرسوم التي تتقاضاها المدرسة لقاء تسجيل طالب
جديد ،وبنسبة ال تتعدى  %10من قيمة الرسوم المدرسية ،على أن يتم
خصمها من الرسوم المدرسية اإلجمالية.
رسوم إعادة التسجيل :هي الرسوم التي تتقاضاها المدرسة لقاء إعادة
تسجيل الطالب للعام الدراسي القادم ،وبنسبة ال تتعدى  %5من قيمة
الرسوم المدرسية ،أو  500درهم إماراتي (أيهما أعلى) ،و يتم خصمها من
الرسوم المدرسية.

شروط التسجيل واستيفاء الرسوم (تطبق على جميع المدارس الخاصة)
يجب على المدرسة اتباع الشروط الواردة في العقد ال ُ
مبرَم بينها وبين ولي األمر
والمعتمد من الهيئة ،شريطة االلتزام بالضوابط التالية:
بالنسبة للطلبة المسجلين في المدرسة:








يمكن للمدرسة فتح باب إعادة التسجيل في التاريخ الذي تراه مناسباً خالل
العام الدراسي.
تُح َّدد رسوم إعادة التسجيل بنسبة ( )%5من قيمة الرسوم المدرسية
السنوية أو  500درهم إماراتي (أيهما أعلى).
يتم خصم رسوم إعادة التسجيل من رسوم الفصل الدراسي األول.
ال يجوز فرض أي رسوم أخرى (غير رسوم إعادة التسجيل المذكورة سابقاً)
لقاء إعادة تسجيل الطالب في المدرسة.
ً
يتم تحصيل رسوم إعادة التسجيل حصريا على النحو التالي:
المدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر :يتم تحصيل رسوم
إعادة التسجيل بعد نهاية إجازة الربيع.
المدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل :يتم تحصيل رسوم
إعادة التسجيل بعد انتهاء إجازة الشتاء.
بالنسبة الطلبة المستجدين:







يمكن للمدرسة فتح باب التسجيل للطلبة المستجدين في التاريخ الذي تراه
مناسباً.
بالنسبة للمدارس الجديدة ،يشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل فتح
باب التسجيل للطلبة.
يجب أال تتعدى رسوم التسجيل للطلبة المستجدين نسبة ( )%10من
قيمة الرسوم المدرسية السنوية.
يتم خصم رسوم التسجيل للطلبة المستجدين من رسوم الفصل الدراسي
األول.
في حال التحاق الطالب بالمدرسة في أي تاريخ بعد بدء العام الدراسي ،يتم
استيفاء الرسوم المدرسية اعتباراً من بداية الشهر الذي التحق به الطالب
(على سبيل المثال ،في حال تم تسجيل الطالب في األسبوع الثالث من
شهر أكتوبر ،عندها يتم تحصيل الرسوم المدرسية اعتباراً من بداية شهر
أكتوبر).



ال يجوز تحصيل أي جزء من الرسوم المدرسية في حال وضع الطالب على
الئحة االنتظار ،ويتم االكتفاء باحتساب رسوم طلب التسجيل بقيمة ال تتجاوز
 500درهم ،يتم استردادها في حال عدم قبول الطالب في المدرسة ،وال
يتم احتسابها من الرسوم المدرسية في حال قبول الطالب في المدرسة،
كما ال يمكن استردادها في حال قبول الطالب ورغبته بعدم مواصلة
التسجيل في المدرسة.

شروط عامة:








ال يجوز للمدرسة فرض أي رسوم إضافية أخرى ،تتعلق برسوم التسجيل أو
إعادة التسجيل في المدرسة..جزء المستحق من الرسوم المدرسية اءات
التسجيل ودفع الجزء المستحق من الرسوم المدرسية سجيل والقبول
يمكن للمدرسة تحصيل الرسوم المدرسية على ثالث دفعات على األقل،
بحيث تستحق الدفعة مع بداية كل فصل دراسي ،وعلى أن يتم توزيع
الرسوم المدرسية على النحو التالي %40 :للفصل الدراسي األول ،و%30
للفصل الثاني و %30للفصل الثالث .كما يمكن للمدرسة اتباع نظام الدفعات
الشهرية بما ال يتجاوز العشرة أشهر.
تُق َّدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم المدرسية مقسوماً
على عشرة.
ال يجوز تحصيل رسوم التسجيل من الطلبة الجدد إال بعد ضمان حصولهم
على مقعد دراسي.
ال يجوز تحصيل رسوم التسجيل /إعادة التسجيل بأثر رجعي ،في حال قرر
ولي األمر عدم التسجيل/إعادة التسجيل في المدرسة ،و لم يتم تحصيل
تلك الرسوم منه في فترة التسجيل  /إعادة التسجيل.

استرداد الرسوم
ال يمكن استرداد رسوم تسجيل الطلبة الجدد ورسوم إعادة تسجيل الطلبة
المسجلين إال في حاالت استثنائية ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر (ثبوت سفر
العائلة إلى بلد آخر ،أو انتقال العائلة  /الطالب إلى إمارة أخرى ،أو أي ظروف
استثنائية يتم تقديمها للهيئة للنظر فيها).
يتم استرداد الرسوم المدرسية كما يلي:






في حال دفع ولي األمر كامل الرسوم المدرسية وقرر االنسحاب قبل بداية
العام الدراسي ،يحق له استرداد الرسوم المدفوعة ،على أن تُخصَم منها
رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل فقط.
إذا كان الطالب مسجال ً في المدرسة لمدة أسبوعين أو أقل ،يتم احتساب
شهر من قيمة الرسوم المدرسية.
إذا كان الطالب مسجال ً في المدرسة لمدة تزيد عن أسبوعين وشهر كحد
أقصى ،يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم المدرسية.
إذا كان الطالب مسجال ً في المدرسة ألكثر من شهر ،يتم احتساب قيمة
الفصل الدراسي كامالً.

شروط عامة:








تطبق سياسة استرداد الرسوم المذكورة أعاله على كل فصل دراسي على
حدة ،بحسب تاريخ طلب ولي األمر االنسحاب من المدرسة.
يتم احتساب قيمة الرسوم المستردة اعتباراً من تاريخ الطلب المقدم رسمياً
من ولي األمر حول رغبته بعدم استمرار ابنه/ابنته في المدرسة ،وليس من
تاريخ الغياب.
يحق لولي االمر استرداد رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل قبل بداية العام
الدراسي ،في حال تراجع تقييم المدرسة بحسب جهاز الرقابة المدرسية
إلى مستوى أدنى ،وانتقال الطالب إلى مدرسة ذات تقييم أعلى.
تُسترد رسوم الكتب في حال عدم التحاق الطالب بالدراسة وقبل بداية العام
الدراسي فقط.
ُيلغى أي نص في أي قرار آخر (أو موافقة أخرى) إلى المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا القرار.

** في حال عدم دفع الرسوم في أي نموذج للتعليم تتبعه المدرسة،
تحتفظ المدرسة بحقها في:
-1توقيف الطالب عن الدراسة لمدة التزيد عن  3أيام في الفصل ،باستثناء
أيام االمتحانات.
-2عدم قبول التحاق الطالب فيها للعام الدراسي التالي ،وعلى المدرسة
توثيق حاالت التأخر في الدفع من خالل إصدار رسائل تنبيه لولي األمر.
-3عدم إصدار تقرير عن التقدم الدراسي لهذا الطالب وإحالة القضية إلى
هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
 -4عدم إصدار شهادة االنتقال.
سياسة المنح الدراسية :2021/2020
تقديراً للتفوق األكاديمي ،تقدم مدرسة الشارقة األمريكية الدولية في دبي برنامج
المنح الدراسية لطالبها بدءاً من الصف األول الى الصف الثاني عشر .الطالب الذين
يتلقون هذه المنح سيطلق عليهم لقب علماء الشارقة األمريكية وذلك دعماً
لتفوقهم األكاديمي وصفاتهم القيادية المتميزة.
المنحة
القيادة و ريادة األعمال
التفاعل اإلجتماعي
اإلبتكار
التفوق األكاديمي

 %الخصم من الرسوم
الدراسية
%10
%10
%10
%15

عدد المنح الدراسية
3
3
3
3

**إن لم يكن خصم األخوة مقيداً بمدة زمنية محددة ،فيجب إعطاء ولي
األمر إشعاراً ال يقل عن سنة دراسية كاملة ،قبل إجراء أية تغييرات على
الخصم أو إلغائه.
 .4التواصل لبناء عالقات شراكة فاعلة:
يعد التواصل الفعال ركيزة أساسية في بناء عالقات شراكة بين المدرسة وأولياء
األمور ،تساهم في تعزيز خبرات تعلم الطلبة .وعلى المدرسة أن تسعى إلى
استخدام وسائل وأساليب متنوعة في التواصل مع أولياء األمور ،مثل :موقع
المدرسة اإللكتروني على شبكة ويب ،والمنشورات و /أو النشرات الدورية /البريد
اإللكتروني للمدرسة LMS, Padlet/والمحادثات والمكالمات التليفونية على نحو يتيح
التواصل مع جميع أولياء األمور .وعلى جميع المدارس اعتماد لغة التدريس واللغة
اإلضافية األكثر مالئمة لمجتمع المدرسة ضمن اللغات التي تتواصل بها المدرسة مع
أولياء أمور الطلبة.
يرجى العلم بأن الواتساب ال يعتبر وسيلة من وسائل التواصل مع المدرسة.
وتتضمن مسؤوليات المدرسة الجوانب التالية:







إطالع أولياء األمور على جميع السياسات المطبقة والتغييرات المحتملة
واإلعالنات المباشرة.
استخدام جميع عناوين االتصال التي قدمها أولياء األمور الطالعهم على
القضايا المهمة.
تحديث جميع المعلومات المتعلقة بسياسات المدرسة وتوقعاتها وبرامجها
وكادرها وأي معلومات تعتبرها المدرسة ضرورية.
إبالغ أولياء األمور بمستويات تقدم أبنائهم من خالل إرسال تقارير دورية (3
تقارير على األقل في السنة) وعقد االجتماعات معهم .وينبغي على
المدرسة أن تقدم ألولياء األمور تقييمات عادلة وموضوعية وشفافة وذات
مصداقية.
إتاحة الفرص ألولياء األمور لمشاهدة ومراجعة جميع أعمال وتقييمات أبنائهم
في المدرسة.

تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية:
تزويد المدرسة بعناوين اتصال صحيحة ومحدثة ،بما في ذلك أرقام هاتف
.المنزل والهاتف المتحرك ،وعنوان البريد اإللكتروني وعنوان المنزل
.إبالغ المدرسة بأي تغيير في معلومات االتصال 

المواظبة على استخدام وسائل التواصل المعتمدة في االطالع على أحدث
.المعلومات حول المدرسة
.التعامل بشكل الئق مع كادر المدرسة عند االستفسار عن أبنائهم 

حضور االجتماعات والمراجعات المتعلقة بتقدم أبنائهم وأدائهم ،وقد يؤدي
عدم حضورهم هذه الفعاليات إلى التأثير سلباً على تقدم أبنائهم الدراسي
وخبرات تعلمهم .وعلى أولياء األمور أن يدركوا أن مستويات مشاركتهم
وتدخلهم في تعلم أبنائهم وقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم في هذا


الجانب ،سيكون لها دور في تعزيز أو تقليل فرص تسجيل أبنائهم في العام
.الدراسي القادم
يجب على أولياء األمور أن ال يتحدثوا مع الطالب اآلخرين دون إذن من ولي
.األمر
يجب على اأولياء األمور مراجعة موقع المدرسة بأرقام حساباتهم المقدمة
.من إداراة المدرسة للتعرف على مواعيد الواجبات واإلمتحانات المدرسية




 .يجب على الوالدين أو من يقوم بأخذ الطالب  /الطالبة من المدرسة إظهار "هوية
المدرسة الخاصة بالوالدين" عند البوابة في جميع األوقات وإال سيتم اتباع اإلجراء
األمني الخاص بالمدرسة.
 .للمدرسة الحق في مشاركة ونشر صور الطالب على حسابات وسائل التواصل
االجتماعي بالمدرسة والمنشورات المدرسية وفي الكتاب السنوي للمدرسة ؛لذلك
 ،إذا كان الوالدان ال يوافقان مشاركة صور أطفالهما  ،فيجب عليهما إرسال خطاب
مكتوب يطلب فيه عدم مشاركة صورة ابنهما  /ابنتهما بأي طريقة ويجب توجيه
الرسالة إلى مدير المدرسة.
 :.5الحضور والمواظبة على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية:
اليوم
الدراسي
األول

اليوم
الدراسي
األخير

إجازة الفصل
الدراسي األول

إجازة الفصل
الدراسي الثاني

إجازة الفصل
الدراسي الثالث

اإلجراءات اليومية المعتادة:
من يوم األحد الى يوم الخميس:

(قابل للتغير بناء على استمرار خطة إعادة فتح المدرسة)
الروضة األولى و الروضة الثانية :من الساعة  7:30صباحا ً الى الساعة  1ظهراً
من الصف األول الى الصف الثاني عشر :من الساعة  7:30صباحاً الى الساعة  2:20ظهراً

تؤثر حاالت غياب الطلبة وتأخرهم سلباً على قدرة المدرسة في توفير خدمات
تعليمية فعالة ،كما تؤثر سلباً على إنجازات الطلبة الذين يتغيبون ويتأخرون باستمرار،
وتؤدي كذلك إلى التشويش على خبرات تعلم الطلبة اآلخرين.
وبالمثل ،فإن حضور المعلمين أمر ألزامي واساسي لضمان استمرارية وتقدم خبرات
التعلم لدى جميع الطلبة في المدرسة .وعلى المدرسة أن تضمن حضور المعلمين
في جميع األوقات ،وعدم ترك الطلبة بدون معلم مؤهل لفترة طويلة تزيد عن
األسبوع.
على الطلبة وأولياء األمور والمدرسة أن يعملوا سوية على تعزيز معدالت حضور
عالية والمحافظة عليها

سياسة الدخول و الخروج من المدرسة:
 .يسمح للطلبة باستخدام المداخل و المخارج المخصصة للدخول و الخروج من
المدرسة.
 .2سيتم إغالق جميع المنافذ المؤدية إلى قسم اإلدارة في تمام الساعة الثانية ظهراً و
ذلك حفاظاً على سالمة الطالب و لتنظيم عملية الخروج.

 .3الرجاء من األهل أخذ أطفالهم من المخارج المخصصة لهم في نهاية الدوام
المدرسي.
 . 4يسمح للطلبة من صفوف الروضات إلى الصف الرابع بالخروج مع
أهلهم/المسؤولين عنهم/اإلخوة األكبر منهم سناً و استخدام المخارج المحددة لهم
منقبل إدارة المدرسة.
.5اليسمح للطلبة باإلنتظار في منطقة اإلستقبال بدون إذن وال يمكنهم استخدام
المصعد دون إذن من مدير المدرسة و في حالة الطوارىء يمكن أخذ الموافقة من
قبل SLT
. 6في حال تأخر األهل عن أخذ أبنائهم يجب على الطلبة اإلنتظار في المخارج المحددة لهمداخل
مبنى المدرسة و ليس في منطقة اإلستقبال في االدارة.
 .7ستقوم المدرسة بتحديد سياسة غرفة االنتظار للصفوف من األول الى الصف الرابع و

سيتم اعالم األهل بذلك منذ بداية السنة الدراسية

و يجب على اولياء االمور الذين يتأخرون باستالم ابنائهم/بناتهم دفع رسوم إلى
المدرسة ( 50دره ً
ما في الساعة).

 . 8مغادرة الطالب/الطالبة من ا لدوام الرسمي مبكرا يتطلب إبالغ المشرفين  /رؤساء
األقسام قبل  3ساعات على األقل من وقت االستالم أو من المفضل قبل التاسعة

صبا ً
حا .في حالة الطوارئ  ،يتوجه اآلباء مباشرة إلى المدرسة للحصول على إذن
الستالم ابنهم  /ابنتهم من خالل مكتب االستقبال لدينا بعد حصولهم على إذن من
رئيس القسم إذا كان السبب مناسب .

ﯾرجﯽ اتباع اإلجراء أدناه:
 )1تقديم بطاقة هوية الوالدين في مكتب االستقبال (إذا لم يكن لديك بطاقة هوية
اآلباء يرجى طلبها عند أحد مكاتب االستقبال)
 )2إذا قام الوالدين بإرسال شخص آخر الستالم ابنائهم ،يجب عليهم إرسال بطاقة
الهوية الخاصة بهم مع هذا الشخص  ،وإبالغ المدرسة عبر مكالمة هاتفية .يجب
تقديم بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص المرسل ايضاً عند مكتب االستقبال.
 )3يجب على جميع الطالب انتظار أولياء أمورهم داخل مبنى المدرسة .سيكون
المشرفون ورؤساء االقسام حاضرين لضمان بقاء جميع الطالب داخل مبنى
المدرسة إلى أن يتم استالمهم من قبل أولياء أمورهم  /األوصياء عليهم.
تتضمن مسؤولية المدرسة الجوانب التالية:





اإلعالن عن السياسة التي تطبقها المدرسة في إدارة حضور الطلبة
ومواظبتهم على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية ،بحيث تؤكد هذه
السياسة على الزامية حضور الطلبة إلى المدرسة في جميع أيام الدوام
المعلنة.
ً
ً
ً
على المدرسة أن تقدم ألولياء األمور والطلبة تعريفا واضحا ومفصال لليوم
المدرسي ،وبداية عملية تسجيل الحضور الصباحي ،وتوقعات 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:






قراءة سياسة المدرسة في إدارة حضور الطلبة ومواظبتهم على االلتزام
بالمواعيد واألوقات المدرسية والموافقة على هذه السياسة وتطبيقها.
تعزيز معدالت نسبة حضور أبنائهم والتقيد بمواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي
المحدد من قبل المدرسة.
فهم وتأييد سياسة المدرسة التي تنص على اتخاذ إجراءات صارمة لحاالت
التأخر والغياب المستمرة عن المدرسة وبأنها ستؤثر سلباً على فرص الطلبة
في التسجيل للعام الدراسي القادم.
أخذ الطالب في األوقات المحددة لإلنصراف .

اإلجراءات المتبعة في معالجة حاالت التأخر والغياب المتكرر واإلجراءات
العالجية:
تكرار ارتكاب المخالفة
المخالفة
ً
التأخر :وصول الطالب متأخرا حدوث ( )5حاالت تأخر خالل
فترة قصيرة من الوقت ،مثل
إلى المدرسة في بداية
شهر أو فصل دراسي واحد.
اليوم الدراسي والتأخر عن
دخول الحصص الدراسية
حدوث لغاية ( )3حاالت تأخر
خالل اليوم الدراسي.
إضافية على ما ذكر أعاله
خالل فترة قصيرة من الوقت،
مثل شهر.

أي حاالت تأخر إضافية على ما
ذكر أعاله.

اإلجراءات العالجية
إنذار خطي للطالب مع إخطار ولي
أمره .وذكر حاالت التأخر في تقرير
التقدم الدراسي للطالب.
استدعاء الطالب وولي أمره
لمقابلة مدير المدرسة أو من
يفوضه المدير.
يوقع ولي األمر والطالب على تعهد
خطي بعدم تكرار ارتكاب المخالفة.
ذكر حاالت التأخر في تقرير التقدم
الدراسي للطالب.
بنا ًء على تقدير المدرسة ،يمكن
اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات
التالية:
 ساعات خدمة مجتمعية
داخل المدرسة.
 إبقاءالطالب أثناء وقت



المخالفة
الغياب :هو الغياب المتكرر
أو المعتاد عن المدرسة أو
عن الحصص الدراسية من
دون تقديم عذر طبي أو
عائلي.

تكرار ارتكاب المخالفة
حدوث ( )4حاالت غياب خالل
فترة قصيرة من الوقت ،مثل
شهر أو فصل دراسي واحد.
حدوث لغاية ( )3حاالت غياب
إضافية على ما ذكر أعاله
خالل فترة قصيرة من الوقت.

الفسحة إلستكمال مافاته
من دروس و تدريبات.
إخطار خطي يتضمن رفض
تسجيل الطالب في
المدرسة للعام الدراسي
القادم.

اإلجراءات العالجية
إنذار خطي للطالب مع إخطار ولي
األمر .وذكر أيام الغياب في تقرير
التقدم الدراسي للطالب.
استدعاء الطالب وولي أمره
لمقابلة مدير المدرسة أو من
يفوضه المدير.
يوقع ولي األمر والطالب على تعهد
خطي بعدم تكرار المخالفة.

أي حاالت غياب إضافية على
ما ذكر أعاله.

ذكر أيام الغياب في تقرير التقدم
الدراسي للطالب.
بنا ًء على تقدير المدرسة ،يمكن
اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات
التالية:
 ساعات خدمة مجتمعية
داخل المدرسة.
 إبقاء الطالب أثناء وقت
الفسحة إلستكمال ما فاته
من دروس و تدريبات.
 إخطار خطي يتضمن رفض
تسجيل الطالب في
المدرسة في العام
الدراسي القادم .

ستصادق هيئة المعرفة والتنمية البشرية على هذه القرارات وستدعم
الهيئة تطبيق العواقب المترتبة على حاالت التأخر والغياب المستمرة.
 .6المواقف والسلوكيات:
على المدرسة أن تسعى جاهدة لتوفر لطلبتها بيئة تعلم خالية من المخاطر وآمنة
نفسياً ،على النحو الذي يتيح للطلبة تحقيق أقصى ما بوسعهم على صعيدي
التقدم الدراسي والتطور الشخصي .وال تقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف على

عاتق المدرسة فقط ،بل على الطلبة وأولياء أمورهم تحمل مسؤولياتهم في
الجوانب التالية:
.االلتزام بالقواعد السلوكية المعتمدة في المدرسة والمرفقة مع هذا العقد

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



 .يجب على الطالب/الطالبات االلتزام بارتداء الزي المدرسي في جميع األوقات ما
لم يكن لديهم إذن بعدم ارتداء الزي المدرسي.
 .يجب على الطالب /الطالبات ارتداء بطاقات الهوية المدرسية في جميع األوقات
خالل الدوام المدرسي.
يمنع منعاً باتاً استخدام الهواتف النقالة من قبل الطالب خالل اليوم الدراسي
و في حالة حجز المعلم/المعلمة الهاتف النقال يتم تسليمه فوراً إلى مشرف
القسم .يسمح لألهل بإستالم الهاتف النقال فقط بعد التوقيع على تعهد
خطي منهم بعدم إحضار الهاتف النقال إلى المدرسة مرة أخرى و إال سيتم
الإلحتفاظ به في مكتب نائب المدير حتى نهاية السنة الدراسية



تعتمد المدرسة سياسة عدم التهاون مع حوادث اإليذاء المتعمد بجميع أشكالها.
واإليذاء المتعمد هو التهديد المقصود والمتعمد الموجه لشخص آخر سوا ًء كان
جسدياً أو نفسياً و/أو من خالل استخدام شبكة اإلنترنت .و قد تصل عاقبة حاالت
اإليذاء المتعمد المثبتة للفصل المؤقت للمعتدي من المدرسة .وسيتم إحالة القضية
إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلقرار العقوبة والمصادقة عليها.
باإلضافة إلى ما سبق ،فإن المدرسة لن تتهاون مع أية حالة من حاالت التشهير أو
األذى المتعمد باستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي .ويجب على المدرسة إعداد
سياسة واضحة لالستخدام األمثل لوسائل والتواصل االجتماعي أو المنتديات
والمشاركة فيها ،وإطالع أولياء األمور والطلبة عليها .كما يجب أن تتضمن هذه
السياسة البندين التاليين ،وأال تقتصر عليهما:
يجب على أولياء األمور والطلبة في جميع الصفوف/السنوات الدراسية أن
يظهروا االحترام دائماً لجميع أعضاء مجتمع المدرسة (بمن فيهم الطلبة
).وأعضاء الكادر
يجب على أولياء األمور والطلبة في جميع الصفوف/السنوات الدراسية أن
يلتزموا دائماً بعدم انتهاك سرية النقاشات والمشاركات أو 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.
يرجي اإلطالع على الئحة السلوك المدرسية لمزيد من التفاصيل و القوانين الخاصة
بإلتزام الطلبة والتقيد بها.
**تحتفظ المدرسة بحقها في عدم إعادة تسجيل الطلبة فيها للعام
ي التالي ،في حال تكررت المشكالت المتعلقة بالسلوك .وستقوم
الدراس ّ

َّ
مؤرخة ومدعومة
المدرسة بتوثيق ذلك من خالل إصدارها رسائل إنذار
باألدلة بعد الحصول على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في
دبي.
 .7الصحة والسالمة:
إن توفير بيئة تعلم آمنة وصحية للطلبة هي مسؤولية المدرسة وأولياء األمور ،وبناء
عليه تقع على عاتق المدرسة إعداد وتنفيذ جميع السياسات واإلجراءات الالزمة،
في حين يتوقع من أولياء األمور االلتزام بتطبيق سياسيات المدرسة والتأكد من
التزام أبنائهم بتطبيقها.
• لن يسمح للوالدين بدخول المدرسة دون هوية الوالد أو هوية الزائر.
• ﯾجب علﯽ جميع الطالب ارتداء بطاقات الهوية الخاصة بهم في جمﯾع األوقات عندما
ﯾﮐونون في مبنﯽ المدرسة أو الذهاب لرحلة مﯾدانﯾة أو المشارﮐة في أي نشاط.
وتتضمن مسؤوليات المدرسة الجوانب التالية:




توفير رعاية طبية مالئمة للطلبة وفق القوانين المتبعة.
توفير الظروف التي تتيح تقديم الرعاية واالهتمام الالزمين للطلبة ،والتعامل
بسرية مع القضايا الطبية المتعلقة بهم.
تشجيع الطلبة على اتباع أساليب الحياة الصحية وتعزيز وعيهم بهذا الجانب،
بما في ذلك تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية.

تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية:






إبالغ المدرسة بجميع المعلومات المتعلقة بالظروف الطبية ألبنائهم وسيرتهم
المرضية.
العمل على ضمان أن تكون وجبات الطعام التي يقدمونها ألبنائهم متماشية
مع سياسات وإرشادات المدرسة في هذا الجانب.
تأييد قرار المدرسة بمصادرة أصناف الطعام والشراب التي تتعارض مع معايير
المدرسة في هذا الجانب.
أخذ موافقة إدارة المدرسة المسبقة في حالة طلب الطعام عن طريق
التوصيل من المطاعم الخارجية لتفادي مصادرتها من قبل اإلدارة.
إبقاء الطلبة الذين يعانون من مرض معدي ( مصحوبة بحمى او قيء) في
المنزل حتي أن يتم الشفاء لمنع نشر نزالت البرد واإلنفلونزا بين الطلبة.

 .8المواصالت:
المدرسة مسؤولة عن المحافظة على سالمة الطلبة في الحافالت المدرسية،
سواء تولت المدرسة إدارة الحافالت أو تمت إدارتها من قبل طرف ثالث .وباإلضافة
إلى تطبيق إجراءات سالمة حازمة ودقيقة كما هو منصوص عليه في سياسة
المدرسة في هذا الشأن ،على المدرسة أيضاً تطبيق جميع إرشادات وتوجيهات
هيئة الطرق والمواصالت في دبي المتعلقة بهذا الشأن.

توقعات المدرسة من أولياء األمور في هذا الجانب:











أ .المركبات الخاصة:
العمل على ضمان توفير السالمة لجميع الطلبة وأولياء األمور الذين يقودون
مركباتهم إلى داخل المدرسة وتزويدهم بإرشادات وخرائط مفصلة توضح
مداخل المدرسة ومخارجها.
على أولياء األمور االلتزام باستخدام المداخل والمخارج التي حددتها
المدرسة.
على أولياء األمور االلتزام بتعليمات كادر المدرسة المكلفين باإلشراف على
تنظيم وصول الطلبة وانصرافهم.
ب .الحافالت المدرسية:
تحت جميع الظروف وبغض النظر عن المقاصد واألهداف ،تُعد الحافالت
المدرسية جزءاً من مرافق المدرسة حال استخدام الطلبة لها ،سواء تولت
المدرسة إدارتها أو تمت إدارتها من قبل طرف ثالث.
على الطلبة وأولياء األمور االلتزام باتباع جميع شروط السالمة والقواعد
السلوكية التي اعتمدتها المدرسة في المواصالت المدرسية والتي يتولى
كادر المدرسة تطبيقها) .يرجى اإلطالع و التقيد بالئحة السلوك المدرسية
والعواقب المترتبة على مخالفتة قوانين الحافالت(

قبل نهاية العام الدراسي يجب على األهل الذين يستخدمون الحافالت المدرسية
تجديد التسجيل للعام الدراسي القادم لحجز مقعد للطالب.
في نهاية اليوم الدراسي ،يلزم األهل أو السائقين ركن السيارة في الموقف وأخذ
الطالب من الباب المخصص لخروجه منه ،بينما طالب الحافالت يجب عليهم عدم
التأخر في الصعود الى الحافلة والجلوس في مقعد الحافلة قبل تحرك الحافلة.

إن عدم االلتزام بأي من قوانين المواصالت المدرسية التي وضعتها
المدرسة سيؤدي إلى اتخاذ إجراء عقابي ،وسيؤثر على فرص تسجيل
الطالب في المدرسة في األعوام الدراسية القادمة.
نموذج التعلم عن ُبعد والتعلم الهجين
مسؤوليات المدرسة:




توفير معلومات مح ّ
دثة ألولياء األمور والمجتمع المدرسي حول سياسات
المدرسة ،وقوانينها وتوقعاتها ،والتغييرات المحتملة ،والبرامج ،وأية معلومات
أخرى تعتبرها المدرسة ضرورية.
إبالغ أولياء األمور بالجدول األسبوعي للمدرسة وإجراءاتها الروتينية .ويجب أن
يتض ّ
من الجدول معلومات حول األسلوب المعتمد في التعليم والتعلم (مثالً:
حصص التعليم المباشرة ،الحصص المسجلة ،التعلم الذاتي).
















ابالغ أولياء األمور بجهات االتصال األساسية للمدرسة التي يمكنهم التواصل
معها ،بما في ذلك الطريقة األفضل للتواصل.
الرد على مكالمات أولياء األمور واإلجابة على طلباتهم بالسرعة المناسبة.
إطالع أولياء األمور والطلبة على كيفية إجراء التقييمات واالختبارات ،بما في
ذلك مسؤوليات وتوقعات جميع األطراف.
الحرص على إعداد جدول زمني مرن ،يلبي احتياجات أولياء األمور العاملين،
بما يتيح لهم تقديم الدعم الالزم ألبنائهم.
ُ
إبالغ أولياء األمور بتوفّر األنشطة الالصفية وكيفية تقديمها ،إن وجدت.
إبالغ أولياء األمور بالرسوم المدرسية والرسوم األخرى اإللزامية واالختيارية،
بما في ذلك المواعيد النهائية لتسديد الدفعات.
تعزيز الوعي ووضع إرشادات واضحة ألولياء األمور والطلبة حول السلوك اآلمن
أثناء استخدام اإلنترنت.
ضمان أمن وسالمة أنظمة تقنية المعلومات والبرامج المستخدمة في تقديم
خدمات التعلم عن ُبعد.
توفير الدعم لجودة حياة الطلبة وتعزيز الوعي حول األساليب المتبعة لحماية
صحتهم النفسية والذهنية.
ُّ
إخطار أولياء األمور بشكل دور ّ
التقدم الدراسي ألبنائهم.
ي حول
إخطار أولياء األمور بشكل دور ّ
ي حول مدى التزام أبنائهم بحضور الحصص
وسلوكهم ،عند اللزوم.
التأكد من أ ّ
ن المصادر الالزمة لألنشطة المنزلية ال تشكّل عبئاً ثقيال ً على
أولياء األمور.
إبالغ أولياء األمور عن األساليب التي سيتم اتباعها في إقامة الفعاليات.
التواصل مع أولياء األمور حول كيفية تدريس الطلبة أصحاب الهمم ونوعية
التدخالت التي سيتم تطبيقها عليهم.

مسؤوليات ولي األمر:











الحرص على التزام الطلبة بحضور الحصص واالختبارات في مواعيدها
المحددة.
البقاء على اطالع بكافة األخبار والمستجدات التي تنشرها المدرسة وإرسال
الردود في الوقت المحدد ،إذا ما طلُب منهم ذلك.
التعامل مع الكادر المدرسي والطلبة بلباقة واحترام.
االلتزام بمتطلبات وشروط المدرسة في استكمال المهام والواجبات
المدرسية في الوقت المحدد.
االلتزام بسياسة المدرسة المعتمدة في التقييمات واالختبارات.
توفير الدعم لجودة حياة األبناء على المستويات البدنية والعاطفية والذهنية
بالتعاون مع المدرسة.
إبالغ المدرسة رسمياً في حال واجه األبناء أيّة تحديات أو عقبات.
التأكد من توفر األجهزة والمصادر التي يحتاجها الطلبة لالستفادة من خدمات
وأنشطة التعلم عن ُبعد.
االلتزام بسياسات المدرسة فيما يتعلق بسلوكيات الطلبة وأولياء األمور.
عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة في حال كانوا يشعرون بالمرض.







الحضور إلى المدرسة فوراً الصطحاب أبنائهم عند إصابتهم بالمرض أو ظهور
أعراض كوفيد  19عليهم .وفي حال حدوث ذلك ،يجب اتباع اإلجراءات التي
توصي بها المدرسة.
في حال جاءت نتيجة الفحص إيجابية ،يجب عدم أرسال الطالب إلى
المدرسة إلى حين إعادة الفحص والحصول على نتيجة سلبية .وخالل هذه
الفترة ستحرص المدرسة على توفير التعلم عن بعد للطالب.
في حال تأكدت إصابة أحد أفراد العائلة بكوفيد  ،19على ولي األمر إبالغ
المدرسة واتباع التوجيهات التي تنصح بها.

الشروط واألحكام:









في حال صدور توجيه حكومي للمدارس بالعودة إلى نموذج التعلّم عن بعد،
على ولي األمر االلتزام بدفع رسوم التعلّم عن بعد التي تحددها مدرسة
ابنه/ابنته .وقد تكون هذه الرسوم مساوية لرسوم التعلّم وجهاً لوجه أو
مختلفة عنها ،فلكل مدرسة حرية القرار بمنح خصومات على التعل ّم عن بعد
أو عدم منحها.
في حال كان ابنك/ابنتك يعاني مرضاً مزمناً يمنعه من الحضور إلى المدرسة،
على المدرسة أن توفر له خيار التعلّم عن بعد.
بعد بداية العام الدراسي ،يخضع استرداد جميع أنواع الرسوم لسياسة
التسجيل واسترداد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة.
بعد بدء العام الدراسي ال يمكن للمدارس تغيير النموذج التعليمي الذي
تق ّ
دمه دون موافقة مسبقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
ً
إذا قدمت المدرسة خصما على الرسوم المدرسيةُ ،يطب ّق هذا الخصم على
دة المحددة بصرف النظر عن أ ّ
الم ّ
ي تغييرات خارجية قد تطرأ خالل هذه الم ّدة
ً
ي مثال).
(كصدور توجيه حكوم ّ
تقع على عاتق الجميع مسؤولية االمتثال إلجراءات إعادة فتح المدارس
الخاصة بدبي .ويحق للمدرسة منع أولياء األمور أو الطلبة من الدخول إلى
دليال ً
المدرسة في حال عدم التزامهم باإلجراءات المعتمدة ،شريطة تقديمها
ٍ
على عدم االلتزام.

بعد ب داية العام الدراسي ،ال يمكن ألولياء األمور تغيير نموذج التعلم
ألبنائهم إال بعد حصولهم على موافقة خطية /بالبريد اإللكتروني من
المدرسة.
 .9إجراءات فض المنازعات:

على كل مدرسة إعداد إجراءات لفض المنازعات لضمان حقوق أولياء األمور والطلبة
في الوصول إلى قرارات عادلة ومنصفة فيما يتعلق بخبرات الطلبة التعليمية في
المدرسة .وال ريب أن أفضل وسيلة لحل هذه المشكالت هي من خالل اللقاءات
والمناقشات غير الرسمية ،إال أن بعض المشكالت والشكاوى قد تحتاج إلى مزيد
من اإلجراءات التي يمكن ألولياء األمور اللجوء إليها لحل أي نزاع داخل المدرسة.

( يمكن للمدرسة حذف القسم التالي إذا كانت تطبق عمليات محددة لفض
المنازعات ،ولكن عليها ذكر هذه العمليات في هذا القسم).
يتوقع من أولياء األمور الرجوع إلى هذه الخطوات لتسوية أية منازعات داخل
المدرسة.
أ.إذا كان الطالب /ولي األمر يشكك في صحة قرار اتخذته المدرسة على أي
مستوى ،ينبغي عندها على ولي األمر االجتماع بالشخص المعني مباشر ًة باتخاذ
هذا القرار مثل المعلم أو المشرف.
ب.في حال استمرار عدم رضا ولي األمر ،ينبغي عليه االجتماع برئيس القسم
كرئيس المرحلة االبتدائية أو الثانوية تبعاً للضرورة.
ج.إذا لم يتم حل المشكلة ،ينبغي عندها على ولي األمر االجتماع بمدير المدرسة
لمحاولة حل المشكلة.
د.في حال لم يتم حل المشكلة بعد االجتماع بالمدير ،ينبغي عندها على ولي األمر
كتابة رسالة رسمية إلى مجلس األمناء.
ه.يرسل المشتكي رسالة الى اللجنة التأديبية المكونة من معلمين وإداريين وواولياء
امور  ،مع ضمان عدم وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين أعضاء اللجنة
والمشكلة أو الشكوى الرئيسية.
راض ،يحق له إحالة المشكلة إلى هيئة
و.في حال استمرار بقاء ولي األمر غير
ٍ
المعرفة والتنمية البشرية عبر نظام الهيئة اإللكتروني لآلراء والمقترحات.
في حال لم يتم حل المشكلة بعد االجتماع بالمدير ،ينبغي عندها على ولي األمر
كتابة رسالة رسمية إلى مجلس األمناء .سيتولى مجلس األمناء إنشاء لجنة
لدراسة المشكلة أو الشكوى ومعالجتها ،على أن تتكون دائماً من معلم وولي أمر
وأحد أعضاء قيادة المدرسة وأحد أعضاء مجلس األمناء ،مع ضمان عدم وجود أي
صلة مباشرة أو غير مباشرة بين أعضاء اللجنة والمشكلة أو الشكوى الرئيسية.
يجب على اللجنة دراسة المسألة ومن ثم إصدار تقرير خطي في غضون ( )10أيام
عمل وإرساله إلى مدير المدرسة وولي األمر المعني.
يجب أن ال تتجاوز أي من الخطوات (أ-د) مدة خمسة ( )5أيام عمل .وفي حال بقاء
راض ،يحق له إحالة المشكلة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية
ولي األمر غير
ٍ
عبر نظام الهيئة اإللكتروني لآلراء والمقترحات.
تمتلك هيئة المعرفة والتنمية البشرية حق تأييد أو رفض أي قرار أو جميع
القرارات المتخذة .وتكون قراراتها النهائية ملزمة للطرفين المدرسة وولي
األمر.
هذا العقد هو المرجع األساسي والوحيد لهيئة المعرفة والتنمية البشرية
لفض النزاعات بين المدرسة وأولياء األمور .ويلغي جميع االتفاقات

والتفاهمات السابقة والالحقة بين الطرفين بما في ذلك سياسات
المدرسة ،التي قد تتعارض مع بنود هذا العقد.
إقــــرار:
أنا/نحن ولي أمر /وصي الطالب:
أصرح أني/أننا قرأت/قرأنا السياسات الواردة أعاله وجميع سياسات المدرسة ذات
الصلة وأوافق /نوافق على االلتزام بها .وأوافق/نوافق على دعم المدرسة في جميع
الجوانب المتعلقة بتعليم ابننا /ابنتنا وتأييد العقوبات التي المناسبة البننا /ابنتنا .وأقر
بصحة جميع المعلومات الواردة في العقد بما فيها معلومات اإلتصال التي طلبتها
المدرسة.
آخر تقييم معلن لجهاز الرقابة المدرسية ل هو .
يرجى مالحظة أن توقيع هذا العقد يعني الموافقة الكاملة من ولي األمر
/الوصي على جميع السياسات الواردة أعاله.
معلومات مهمة:
 يعد هذا العقد سارياً طالما أن ابنك ما يزال يتلقى تعليمه في هذهالمدرسة .وسيتم اطالعكم على أية تحديثات على العقد ،ليتسنى لكم
مراجعتها.
 سيتم تجديد عقد ولي األمر والمدرسة تلقائياً مع بداية العام الدراسيالجديد بالنسبة للطلبة القدامى الذين يستأنفون دراستهم في المدرسة
ذاتها مع بداية العام الجديد.
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