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  مدرسة والعقد ولي األمر 

  : مقدمة

ومن  ، هملئة السليمة وفير التنشتفي ضمان تقديم خبرات تعليمية فعالة للطلبة مرتكزة على  حاسًماواألسرة عامالً  المدرسةتعد العالقات البناءة بين 

 . نصيغة عقد يلتزم به الطرفا هذه العالقات البناءة مستندة إلى أحكام وشروط واضحة في سرة أن تكونواأل المدرسةمصلحة 

ألمور في ولياء األى ع، كما ينبغي  أولياء األمور وتحفظاتهم شكاوىتطبيق إجراءات فاعلة لمعالجة  المدرسةينبغي على  إضافة إلى هذا العقد

 . الوقت عينه احترام هذه اإلجراءات والتعامل معها كأداة مهمة في توفير خبرات تعليمية فاعلة ألبنائهم

ة والتوقيع الموافق ، وعدم ، نشجع األسرعلى قراءة هذه الوثيقة بدقة لضمان حصول جميع األطراف على معرفة واضحة بمسوؤلياتها وواجباتهاو

 . على جميع استفساراتهم وتساؤالتهم المدرسةعليها إال بعد حصولهم على إجابات وافية من 

لعقد أثناء يه في هذا المنصوص عل، وستتقيد هيئة المعرفة باالتفاق ا لتسوية المنازعات مرجعًااألحكام والشروط المنصوص عليها في هذا العقد  عد  ت  

 مناقشة وإقرار الحاالت التي تصلها من أحد الطرفين .

 : تعاريف مهمة 

 . : هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الهيئة  

 . ذا العقدهفي  صراحةباؤهم ، والمذكورة أسم افيهلتلقي تعليمهم  المدرسة( الذين يتم قبول التحاقهم ب في أي عمر الطفل أو األطفال ):  الطفل 

 . وولي األمر المدرسة: هو هذه الوثيقة الموقعة بين  العقد 

 .  وتطورهملدعم تعلم الطلبة  المدرسةقدمها ت: هي جميع الخدمات التي  الخدمات التعليمية 

 . ةار من المحكمالوصاية بقر أو الشخص الذي لديه حق، يتمتعان بحق الوصاية القانونية الدائمة على الطفل  اللذانالطفل  والدا: هما  ولي األمر 

عتمدة في  السياسات   معنية من أجلع األطراف الإلى تعميمها على جمي المدرسةسعى ت، والتي  المدرسة: هي المفاهيم والمبادئ و/أو القواعد الم 

تعلقة الجوانب الم أو، اديمي الجانب األك :  ، مثل المدرسةمن الجوانب المتعلقة بعمل  وقد تكون هذه األهداف ذات صلة بأي   ،  تحقيق أهداف محددة

 . أو سلوك الطلبة، بالصحة أو السالمة 

 . اإلسالمي سعيد بن راشد الشيخ معهد:  المدرسة 

 تقام التي باألنشطة ومشاركته التعليم خدمات على وحصوله للمدرسة الطفل انضمام لقاء للمدرسة مستحق مالي مبلغ أي هي:  الرسوم الدراسية 

 . العقد هذا في بوضوح  عرضها يتم وأن ومباشر، واضح بشكل الرسوم هذه عن اإلفصاح ويجب،  بالمدرسة

 . لتلقي التعليم في أي صف / سنة دراسية المدرسةهم جميع من يتم قبول التحاقهم وتسجيلهم في  : ( الطلبة الطالب ) 

 . المدرسةيقدم خدمات محددة للطلبة من خالل  المدرسة: هو مزود آخر مستقل عن  الطرف الثالث 

 

 : المدرسةببول التحاق الطالب ق -1     

و        )اسم الطالب(  يسرنا قبول التحاق الطالب اإلسالمي سعيد بن راشد الشيخ معهدنحن إدارة 

 .م  2020/  9201للعام الدراسي  يةالسنة الدراس / بطاقة الهوية رقم _______________________ في الصفالذي يحمل 
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 االحتياجات الخاصة :

 : الجوانب التاليةتتضمن مسؤوليات ولي األمر  

  وتعد  المدرسةباقه حالت قبللب يمية الخاصة المتعلقة بالطاأو التقارير الطبية أو النفسية أو التعلبنسخ عن جميع التقييمات  المدرسةتزويد ،

م الكشف عن د على أن عدويجدر التأكي،  من تقديم أفضل خدمات تعليمية لهؤالء الطلبة المدرسةفي تمكين  اأساسي   شرًطاهذه المستندات 

 . المدرسةهذه المعلومات أو حجبها بشكل متعمد قد يؤدي إلى عدم تمكن هؤالء الطلبة من تحقيق التقدم المتوقع في 

  األولى الب من الدرجةمن أقرباء الط أي اأو  -يوضحون فيه بأنهم يدركون أو يشكون بأن أبناءهم  مدير المدرسةلتقديم إشعار خطي - 

ت ذات ع المعلومابنسخ عن جميع التقارير الخطية وجمي المدرسة، وينبغي على أولياء األمور تزويد  يعانون من صعوبات في التعلم

مور سحب أولياء األ ن، سيتم الطلب م اهذه المعلومات المهمة عنه عمدًاأن أولياء األمور قد أخفوا  المدرسة تشك  وفي حال  ، الصلة

 .  - كنإن أم -لطالب وبعد التشاور مع أولياء األمور وا، ومعلم الطالب   مدير المدرسةيتخذه  ، من خالل قرار المدرسةأبنائهم من 

  للحصول على تفاصيل كاملة في هذ الجانب (  االحتياجات التعليمية الخاصة)  في المدرسةاالطالع على سياسة . 

 

 : والبرامج التعليميةالمناهج  .2

ضح الجدول ، ويو ةالمدرسرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على معلومات مفصلة حول جميع المناهج والبرامج التعليمية المطبقة في ي  

فيد لرسمية ليستا لكترونيةإلمواقع اال، مع ذكر  على االعتماد األكاديمي أو التصاريح التعليمية عهدالممنها  حصلالمجالس والمنظمات التي  أيًضا

 . المدرسةمنها أولياء األمور الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات حول المناهج والبرامج التعليمية المطبقة في 

الحلقة / المرحلة  

 

البرنامج التعليمي / المنهاج  االعتماد األكاديمي / التصاريح التعليمية 

 ( إضافة موقع الويب )

 ةالثالث و الثانية

 إلى الثاني عشر  الخامسالصفوف من 

 WWW.MOE.GOV.AE التعليم و التربية ةروزا

 

 : ما يليب االلتزام ب، يج حدة: وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المت المواد الدراسية اإللزامية .أ

ى الصف / السنة إل(  1 )تدريس مادة التربية اإلسالمية لجميع الطلبة المسلمين بدءاً من الصف / السنة الدراسية  .1

 . اضمنً (  12 ) الدراسية

هم في ند تسجيلعالذين تقدموا بجوازات سفرعربية  تدريس مادة اللغة العربية للناطقين بها لجميع الطلبة العرب ) .2

 .( ضمنًا 12) إلى الصف / السنة الدراسية (  1)  / السنة الدراسية ( بدءاً من الصف المدرسة

ن مربية بدءاً ت سفر عتدريس مادة اللغة العربية كلغة إضافية لغير الناطقين بها لجميع الطلبة الذين ال يحملون جوازا .3

 .( ضمنًا  9 ) إلى الصف / السنة الدراسية(  1 ) الصف / السنة الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moe.gov.ae/
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 : د الدراسية التي يتم تدريسهاالموا .ب
 

 المواد 
 الصفوف

5 6 7 8 9 10 11 12 

 √ √ √ √ √ √ √  √ القرآن الكريم 

 √        التربية اإلسالمية

 √        اللغة العربية

       √  اآلداب اإلسالمية 

  √  √ √ √   التفسير

   √       وعلوم القرآن التفسير

  √ √ √ √ √    الحديث الشريف

  √ √ √ √ √ √ √  المالكي  الفقه

  √       علوم الحديث

  √ √      أصول الفقه المالكي

  √ √ √ √ √   التوحيد

    √ √ √   السيرة النبوية

 √        مذاهب فقهية

  √ √ √ √ √ √ √ النحو

  √ √      الصرف

  √ √      البالغة واألدب والعروض

والتعبيرالمطالعة والنصوص   √ √ √ √ √ √ √  

    √ √ √ √ √ الخط واإلمالء

 √ √ √ √ √ √ √ √ اللغة اإلنجليزية

 √ √ √ √ √ √ √ √ الرياضيات

 √ √ √ √ √ √ √ √ العلوم العامة

     √ √ √ √ الدراسات االجتماعية

 √ √ √ √     الدراسات االجتماعية والتربية األخالقية

     √ √ √ √ التربية األخالقية

 √ √ √ √ √ √ √ √ الفنون
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 م . 2020 – 2019ملحوظة : قد يطرأ على المواد الدراسية تغيير بعد ورود الخطة الدراسية الوزارية للعام الدراسي 

 : الفروع الدراسية المتاحة في المدرسة .ج

  .فقط في الوقت الحالي (  عامال ) نظامالدراسة في  معهداليتيح 

 : سياسة التقييم .د

لك طبقًا اسي ، وذنظام التقويم واالمتحانات ، وهو عبارة عن نظام لرصد درجات الطلبة على مدار العام الدر المدرسةيطبق 

 حانات لمرحلة رياضنظام التقييم واالمتبشأن م الصادر عن وزارة التربية والتعليم  2017( لسنة 589رقم )  للقرار الوزاري

خاص المطبق في مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الم  2017/2018( للعام الدراسي  12 – 1األطفال والصفوف من )

  . لمنهاج وزارة التربية والتعليم

 : سياسات النجاح وإعادة السنة الدراسيةهـ . 

% من  05نسبته  ، ويمثل مااجتياز الطالب االمتحان في المواد الدراسية المقررة بحصوله على الحد األدنى من الدرجات   

% من 60ته ، وحصوله على الحد األدنى من الدرجات ، ويمثل ما نسب الثامنحتى  خامسالجموع الدرجات في الصفوف من م

صوله على ويحق للطالب دخول امتحان اإلعادة في حالة عدم ح، إلى الثاني عشر التاسعوف من مجموع الدرجات في الصف

ة ، أو تحان اإلعادجتيازه اماأكثر ، أو تغيبه بعذر مقبول ، ويعتبر الطالب راسبًا في حالة عدم في مادة أو النسبة المذكورة سلفًا 

 .  ية والتعليمالترب مدة في وزارةعن ذات االمتحان دون عذر مقبول ، وتجدر اإلشارة أن سياسة النجاح تتبع النظم المعت تغيبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√  √ √ √ التصميم والتكنولوجيا  √      

√  √     إدارة األعمال      

 √ √       التصميم اإلبداعي واالبتكاري 

    √ √     علوم الكمبيوتر

بدنية والصحيةالتربية ال  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √       مهارات حياتية وصحية

 12 19 18 18 17 17 14 13 مجموع المواد الدراسية 
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 و. األنشطة الالصفية واالحتفاالت : 

 دوري : تقويمه السنوي والذي يحدد مواعيد جميع االحتفاالت واألنشطة والمناسبات ، والذي يتم تحديثه بشكلللمعهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م 9201/  8201خالل العام الدراسي واالحتفاالت األنشطة الالصفية   

 

جمعيات 

 النشاط
 الرحالت الزيارات العلمية اليوم الرياضي المناسبات

تمارس 

خالل العام 

الدراسي ، 

كل يوم 

من  ثالثاء

أسبوع   كل 

وذلك خالل 

الحصة 

 الرابعة .

 خالل الفصل الدراسي األول

20  /11 /9201  

خالل 

الفصل 

الدراسي 

 األول

 خالل الفصل الدراسي األول خالل الفصل الدراسي األول

2-3 /12 /9201  
اليوم 

 الوطني

23  /9  /2019  

 خارجيةزيارات 

 لجميع صفوف

المدرسة وطالب   

17  /10  /9201  

 رحلة ترفيهية

 لجميع صفوف

 وطالب 

 المدرسة

1  /12  /9201  
يوم 

 الشهيد

31 /8  /2019  

رأس 

السنة 

 الهجرية

 خالل الفصل الدراسي الثاني

 ------------  

12  /3  /2020  

    

خالل 

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

  

الدراسي الثانيخالل الفصل   خالل الفصل الدراسي الثاني 

3  /2  /2020  

 خارجيةزيارات 

 لجميع صفوف

المدرسة وطالب  

13  /2  /2020  

 رحلة ترفيهية

 لجميع صفوف

المدرسة وطالب  

 خالل الفصل الدراسي الثالث

11  /6  /2020  

خالل 

الفصل 

الدراسي 

 الثالث

الدراسي الثالثخالل الفصل  خالل الفصل الدراسي الثالث  

رمضان  29من 

شوال  3إلى 

هـ1441  

 

 عيد الفطر
20 /4/ 2020  

 خارجيةزيارات 

 لجميع صفوف

المدرسة وطالب  

16  /4  /2020  

 رحلة ترفيهية 

 لجميع صفوف

المدرسة وطالب  
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  : متطلبات التخرجز. 

                إتمام الطالب المقيد في المعهد دراسة المواد الموضحة في البند ) ب ( ، من الصف الخامس حتى الصف الثاني 

عشر                 

  على :  ليحصل الطالب بعدها               

. عهدالمهادة تخرج في العلوم الشرعية والعربية من ش  -أ                      

      هادة إتمام المرحلة الثانوية من وزارة التربية والتعليم .ش -ب               

 : شهادة تخرجح. 

 في وأخرى ، التعليم و التربية وزارة من معتمدة ) نظام العام (  في ة الثانويةة إتمام المرحلشهاد على المدرسة في الدارس يحصل

 . عهدالموالعربية من  الشرعية العلوم

   : الرسوم .3

 هيئة لدى تمدةالمع السنوية المدرسية الرسوم ضبط عمل إطار مع متوافقة زيادات وأية العقد هذا في عليها المنصوص الرسوم إن 

 . البشرية والتنمية المعرفة

a. (. إلخ ، مؤسسة أو شركة األمر، ولي) المدرسية األقساط لدفع المعتمدة الجهة 

__________________________________________________________________________________  

b. العام خالل موراأل أولياء على إلزامية إضافية رسوم أية نفرض لن بأننا نتعهدمعهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي  مدرسة نحن 

 . العقد هذا في عليها  المنصوص الدراسية الرسوم  باستثناء م  2017/  2016 الدراسي

c. الدراسي للعام معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي مدرسة في المعتمدة السنوية المدرسية الرسوم هيكلية التالي الجدول يوضح   

 :م  2017/  2016

 

الرسوم المدرسية السنوية      القسم الصف الدراسي

 ) درهم إماراتي (

 1.00  الصف الخامس 

 1.00  الصف السادس 

 1.00  الصف السابع 

 1.00  الصف الثامن 

 1.00  الصف التاسع 

 1.00  الصف العاشر 

 1.00  الصف الحادي عشر 

 1.00  الصف الثاني عشر 
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 : التواصل لبناء عالقات شراكة فاعلة .4

 أن عهدالملى وع،  لطلبةاتساهم في تعزيز  خبرات تعلم وأولياء األمور،  عهدالميعد التواصل الفعال ركيزة أساسية في بناء عالقات شراكة بين 

ورات و/ أو ، والمنش باإللكتروني على شبكة وي عهدالم: موقع  سعى إلى استخدام وسائل وأساليب متنوعة في التواصل مع أولياء األمور، مثلي

ة ممالءألكثر ضافية اوعلى جميع المدارس اعتماد لغة التدريس واللغة اإل،  النشرات الدورية على نحو يتيح التواصل مع جميع أولياء األمور

 . مع أولياء أمور الطلبة المدرسةتواصل بها يضمن اللغات التي  عهدالملمجتمع 

 : الجوانب التالية عهدالموتتضمن مسؤوليات 

  واإلعالنات المباشرةإطالع أولياء األمور على جميع السياسات المطبقة والتغييرات المحتملة . 

 طالعهم على القضايا المهمةتصال التي قدمها أولياء األمور إلاستخدام جميع عناوين اال . 

  ضرورية عهدالمعتبرها يوأي معلومات  وكادره وبرامجه وتوقعاته عهدالمتحديث جميع المعلومات المتعلقة بسياسات . 

  ت قد االجتماعا( وع سنةاألقل في ال علىثالثة تقاريردورية لهم ) إبالغ أولياء األمور بمستويات تقدم أبنائهم من خالل إرسال تقارير

 . قدم ألولياء األمور تقييمات عادلة وموضوعية وشفافة وذات مصداقيةيأن  عهدالموينبغي على ،  معهم

  المدرسةإتاحة الفرص ألولياء األمور لمشاهدة ومراجعة جميع أعمال وتقييمات أبنائهم في . 

 

 : تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية

  ي وعنوان د اإللكترون، وعنوان البري ، بما في ذلك أرقام هاتف المنزل والهاتف المتحرك بعناوين اتصال صحيحة ومحدثة عهدالمتزويد

 . المنزل

 بأي تغيير في معلومات االتصال عهدالم إبالغ . 

  عهدالمالمواظبة على استخدام وسائل التواصل المعتمدة في االطالع على أحدث المعلومات حول . 

  عند االستفسار عن أبنائهم عهدالمالتعامل بشكل الئق مع كادر . 

  قدم تعلى  سلبًا ى التأثير، وقد يؤدي عدم حضورهم هذه الفعاليات إل وأدائهمحضور جميع االجتماعات والمراجعات المتعلقة بتقدم أبنائهم

ل تهم على تحمئهم وقدروعلى أولياء األمور أن يدركوا أن مستويات مشاركتهم وتدخلهم في تعلم أبنا،  أبنائهم الدراسي وخبرات تعلمهم

 . جيل أبنائهم في العام الدراسي القادمسيكون لها دور في تعزيز أو تقليل فرص تس مسؤولياتهم في هذا الجانب
 

 : الحضور والمواظبة على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية .5

 

إجازة الفصل الدراسي  اليوم الدراسي األخير اليوم الدراسي األول

 األول

إجازة الفصل الدراسي 

 الثاني

إجازة الفصل الدراسي 

 الثالث

 م  2019/  12/  15 م2020/  7/  2 م 2019/  9/  1

 إلى

 م 2020/  1/  9

 م 2020/  3/  29

 إلى 

 م 2020/  4/  8

 ال تنطبق

  

 



8 
 

 

 : اإلجراءات اليومية المعتادة

تات تلك التوقي تطرأ على موحدة ، علًما بأنه قد لجميع الصفوف المدرسةبدء و نهاية اليوم الدراسي ب توقيتات : أوقات ومواعيد اليوم المدرسي

 ، وهذه التوقيتات على النحو التالي : بعض التغييرات وفقًا لمعطيات الخطة الوزارية الجديدة

 

 

  
 

ً على إنجا في توفير خدمات تعليمية فعالة عهدالمعلى قدرة  سلبًاتؤثر حاالت غياب الطلبة وتأخرهم  ن غيبوتلذين يازات الطلبة ، كما تؤثر سلبا

 .  ويتأخرون باستمرار، وتؤدي كذلك إلى التشويش على خبرات تعلم الطلبة اآلخرين

  ضمنين أ عهدالملى وع،  عهدالمع الطلبة في ساسي لضمان استمرارية وتقدم خبرات التعلم لدى جميوألزامي إفإن حضورالمعلمين أمر وبالمثل 

 .األسبوع ، وعدم ترك الطلبة بدون معلم مؤهل لفترة طويلة تزيد عن  حضور المعلمين في جميع األوقات

 .أن يعملوا سوية على تعزيز معدالت حضور عالية والمحافظة عليها  عهدالمعلى الطلبة وأولياء األمور و

 : الجوانب التالية المدرسةتتضمن مسؤولية 

  حيث تؤكد هذهب،  لمدرسيةافي إدارة حضور الطلبة ومواظبتهم على االلتزام بالمواعيد واألوقات  عهدالمطبقها ياإلعالن عن السياسة التي 

 . في جميع أيام الدوام المعلنة عهدالملزامية حضور الطلبة إلى إالسياسة على 

  وتوقعات  يلحضور الصباح، وبداية عملية تسجيل ا ومفصالً لليوم المدرسي واضًحا تعريفًاقدم ألولياء األمور والطلبة يأن  عهدالمعلى ،

ديم الغياب وتق لى تعريفإ، باإلضافة  المتعلقة بمواظبة الطلبة على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية طوال اليوم المدرسي عهدالم

 .  ياب المقبولة وغير المقبولةالئحة توضح أعذار الغ

 : تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية

  ه السياسة قة على هذفي إدارة حضور الطلبة ومواظبتهم على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية والمواف عهدالمقراءة سياسة

 . وتطبيقها

  عهدالمحضور أبنائهم والتقيد بمواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي المحدد من قبل  نسبةتعزيز معدالت . 

  سلًبا بأنها ستؤثرو عهدالملحاالت التأخر والغياب المستمرة عن  صارمةالتي تنص على اتخاذ إجراءات  عهدالمفهم وتأييد سياسة 

 . على فرص الطلبة في التسجيل للعام الدراسي القادم

 

 

 

 البيان
الطابور 
 الصباحي

 الثالثة الثانية األولى 
فسحة 
 اإلفطار

 الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرابعة
صالة 
 الظهر 

فسحة 
 الغداء

 العاشرة  التاسعة 

ن
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- 
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 : اإلجراءات المتبعة في معالجة حاالت التأخر والغياب المتكرر واإلجراءات العالجية

 اإلجراءات العالجية تكرار ارتكاب المخالفة المخالفة

 

 

 

 

إلى  متأخًراالتأخر: وصول الطالب 

في بداية اليوم الدراسي والتأخر  المدرسة

عن دخول الحصص الدراسية خالل اليوم 

 . الدراسي

  

( حاالت تأخر خالل فترة قصيرة 5)حدوث 

 . ، مثل شهر أو فصل دراسي واحد من الوقت

وذكر حاالت ،   إنذار خطي للطالب وولي أمره

 . التأخر في تقرير التقدم الدراسي للطالب

( حاالت تأخر إضافية على ما 3حدوث لغاية )

، مثل  ذكر أعاله خالل فترة قصيرة من الوقت

 . شهر

 . مدير المدرسةاستدعاء الطالب وولي أمره لمقابلة 

يوقع ولي األمر والطالب على تعهد خطي بعدم 

 . تكرار ارتكاب المخالفة

  ذكر حاالت التأخر في تقرير التقدم الدراسي 

 . للطالب

 كثر، يمكن اتخاذ واحد أو أ المدرسةبناًء على تقدير  . أي حاالت تأخر إضافية على ما ذكر أعاله

 : من اإلجراءات التالية

  أو  درسةالمساعات خدمة مجتمعية داخل

 .اخارجه

 أو بعد  إبقاء  الطالب أثناء وقت الفسحة

 ستكمال مافاته منانتهاء الدوام المدرسي ال

 . دروس و تدريبات

  أيام 3فصل مؤقت عن الدوام لغاية  ،

وتكون درجة الطالب )صفر( في أي 

 المؤقت.امتحان خالل أيام الفصل 

  إخطار خطي يتضمن رفض تسجيل

 . للعام الدراسي القادم المدرسةالطالب في 

 اإلجراءات العالجية تكرار ارتكاب المخالفة المخالفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغياب: هو الغياب المتكرر أو المعتاد عن

أو عن الحصص الدراسية من ،  المدرسة

 . دون تقديم عذر طبي أو عائلي

غياب خالل فترة قصيرة ( حاالت 4حدوث )

 . ، مثل شهر أو فصل دراسي واحد من الوقت

وذكر أيام الغياب ، إنذار خطي للطالب وولي األمر

 . في تقرير التقدم الدراسي للطالب

( حاالت غياب إضافية على 3حدوث لغاية )

 . ما ذكر أعاله خالل فترة قصيرة من الوقت

 . المدرسةمدير استدعاء الطالب وولي أمره لمقابلة 

 

يوقع ولي األمر والطالب على تعهد خطي بعدم 

  تكرار المخالفة.

 . ذكر أيام الغياب في تقرير التقدم الدراسي للطالب

 

 

 

كثر ، يمكن اتخاذ واحد أو أ المدرسةبناًء على تقدير  . أي حاالت غياب إضافية على ما ذكر أعاله

 : من اإلجراءات التالية

  أو  المدرسةساعات خدمة مجتمعية داخل

 خارجها.

 لمدرسي إبقاء الطالب بعد الدوام ا

 ستكمال ما فاته من دروس و تدريبات.ال

  أيام(  3) فصل مؤقت عن الدوام لغاية  ،

وتكون درجة الطالب )صفر( في أي 

 .امتحان خالل أيام الفصل المؤقت

  إخطار خطي يتضمن رفض تسجيل

العام الدراسي  في المدرسةالطالب في 

  .القادم

 

 . ب المستمرةوالغيا ستصادق هيئة المعرفة والتنمية البشرية على هذه القرارات وستدعم الهيئة تطبيق العواقب المترتبة على حاالت التأخر
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 : المواقف والسلوكيات .6

لى ما بوسعهم ع ة تحقيق أقصىعلى النحو الذي يتيح للطلب ،نفسي ا بيئة تعلم خالية من المخاطر وآمنة  وفر لطلبتهيل اجاهدً سعى يأن  عهدالمعلى 

هم تحمل أولياء أمور، بل على الطلبة و فقط معهدالوال تقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف على عاتق ،  صعيدي التقدم الدراسي والتطور الشخصي

 : مسؤولياتهم في الجوانب التالية

  والمرفقة مع هذا العقد عهدالمااللتزام بسياسة السلوكيات المعتمدة في . 

  بقةأي مخالفة لقواعد السلوك المط والعواقب المحتملة التي قد تنشأ عن عهدالمالتأكد من أن الطالب يدرك توقعات . 

ص آخر لشخالموجه  د والمتعمدواإليذاء المتعمد هو التهديد المقصو،  سياسة عدم التهاون مع حوادث اإليذاء المتعمد بجميع أشكالها المدرسةعتمد ت

دي من للمعت لمؤقتفصل ابتة الاء المتعمد المثعاقبة حاالت اإليذ قد تصلو،  أو من خالل استخدام شبكة اإلنترنت و/ نفسي اأو  جسدي اسواًء كان 

 . وسيتم إحالة القضية إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلقرار العقوبة والمصادقة عليها،  المدرسة

ويجب ،  اعيجتماالتواصل ال تهاون مع أية حالة من حاالت التشهير أو األذى المتعمد باستخدام وسائلتلن   المدرسة، فإن  سبقباإلضافة إلى ما 

ة مور والطلبع أولياء األال، وإط التواصل االجتماعي أو المنتديات والمشاركة فيها إعداد سياسة واضحة لالستخدام األمثل لوسائل  المدرسةعلى 

 : ما يجب أن تتضمن هذه السياسة البندين التاليين، وأال تقتصر عليهماك عليها، 

 بمن  ) مدرسةالمجتمع  لجميع أعضاء دائًماظهروا االحترام السنوات الدراسية أن ي   / يجب على أولياء األمور والطلبة في جميع الصفوف

 . فيهم الطلبة وأعضاء الكادر(

  مشاركات أو نقاشات والبعدم انتهاك سرية ال سنوات الدراسية أن يلتزموا دائًماال / الصفوفيجب على أولياء األمور والطلبة في جميع

 . أو تهديده المدرسة، وعدم التشهير بأي عضو من أعضاء مجتمع  إفشائها

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

 : والسالمةالصحة  .7

 يع السياساتوتنفيذ جم إعداد عهدالمعليه تقع على عاتق  وأولياء األمور، وبناءً  عهدالمإن توفير بيئة تعلم آمنة وصحية للطلبة هي مسؤولية 

 . بتطبيقها والتأكد من التزام أبنائهم عهدالم، في حين يتوقع من أولياء األمور االلتزام بتطبيق سياسيات  واإلجراءات الالزمة

 : الجوانب التالية المدرسةوتتضمن مسؤوليات 

 توفير رعاية طبية مالئمة للطلبة وفق القوانين المتبعة . 

 متعلقة به، والتعامل بسرية مع القضايا الطبية الم توفير الظروف التي تتيح تقديم الرعاية واالهتمام الالزمين للطلبة . 

 لتمارين ممارسة او، بما في ذلك تناول الطعام الصحي  الصحية وتعزيز وعيهم بهذا الجانب تشجيع الطلبة على اتباع أساليب الحياة

 . الرياضية

 : تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية

  بجميع المعلومات المتعلقة بالظروف الطبية ألبنائهم وسيرتهم المرضية عهدالمإبالغ . 

  لجانبفي هذا ا المدرسةالعمل على ضمان أن تكون وجبات الطعام التي يقدمونها ألبنائهم متماشية مع سياسات وإرشادات . 

  في هذا الجانب عهدالمبمصادرة أصناف الطعام والشراب التي تتعارض مع معايير  المدرسةتأييد قرار . 

 : المواصالت .8

بل طرف دارتها من قإإدارة الحافالت أو تمت  عهدالم تولى، سواء  عن المحافظة على سالمة الطلبة في الحافالت المدرسية مسؤول عهدالم

 ًضاأي عهدالمى علو،  في هذا الشأن عهدالمباإلضافة إلى تطبيق إجراءات سالمة حازمة ودقيقة كما هو منصوص عليه في سياسة ،  ثالث

 . ات هيئة الطرق والمواصالت في دبي المتعلقة بهذا الشأنتطبيق جميع إرشادات وتوجيه
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 : من أولياء األمور في هذا الجانب المدرسةتوقعات 

 :  المركبات الخاصة .أ

  ات وخرائط م بإرشادوتزويده عهدالمالعمل على ضمان توفير السالمة لجميع الطلبة وأولياء األمور الذين يقودون مركباتهم إلى داخل

 .ومخارجه  عهدالممفصلة توضح مداخل 

  عهدالمحددها على أولياء األمور االلتزام باستخدام المداخل والمخارج التي . 

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

 :  الحافالت المدرسية .ب

 ة لهادام الطلبحال استخ عهدالم، ت عد الحافالت المدرسية جزءاً من مرافق  تحت جميع الظروف وبغض النظر عن المقاصد واألهداف  ،

 إدارتها أو تمت إدارتها من قبل طرف ثالث. عهدالم تولىسواء 

 تي لمدرسية والالمواصالت في ا عهدالمها اعتمدتي على الطلبة وأولياء األمور االلتزام باتباع جميع شروط السالمة والقواعد السلوكية ال

 .  تطبيقها عهدالميتولى كادر 

لطالب افرص تسجيل  ، وسيؤثر على سيؤدي إلى اتخاذ إجراء عقابي عهدالمها وضعإن عدم االلتزام بأي من قوانين المواصالت المدرسية التي 

 . في األعوام الدراسية القادمة عهدالمفي 

 : المنازعاتإجراءات فض  .9
 

 بخبرات يتعلق مافي ومنصفة عادلة قرارات إلى الوصول في والطلبة األمور أولياء حقوق لضمان المنازعات لفض إجراءات إعداد المعهد على

 بعض أن إال ، يةالرسم غير والمناقشات اللقاءات خالل من هي المشكالت هذه لحل وسيلة أفضل أن ريب وال المعهد ، في التعليمية الطلبة

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

 .المعهد  داخل منازعات أية لتسوية العملية هذه إلى الرجوع األمور أولياء من يتوقع

 بالشخص تماعاالج األمر ولي على عندها ينبغي ، مستوى أي على المعهد اتخذه قرار صحة في يشكك األمر ولي /الطالب كان إذا  .أ

 .االختصاصي االجتماعي  أو المعلم مثل القرار هذا باتخاذ مباشرةً  المعني

 باالختصاصي االجتماعي . االجتماع عليه ينبغي األمر، ولي رضا عدم استمرار حال في .ب

 .المشكلة حل لمحاولةمدير المعهد نائب بمساعد  االجتماع األمر ولي على عندها ينبغي ، المشكلة حل يتم لم إذا .ج

المشرف العام على  إلى رسمية رسالة كتابة األمر ولي على عندها ينبغي ،بمساعد نائب المدير  االجتماع بعد المشكلة حل يتم لم حال في .د

 .المعهد 

 إحالة يجب عندها األمر، ولي رضا عدم استمرار حال في( خمسة أيام عمل ، و 5ج ( مدة )  –يحب أال تتجاوز الخطوات من ) أ   .ه

:  التالي العنوان على االلتزام و ضبط المسؤوليات لجنة مع التواصل خالل من البشرية والتنمية المعرفة هيئة إلى المشكلة

 @khda.gov.aeCRC 

 

 للطرفين ملزمة لنهائيةا قراراتها وتكون ، المتخذة القرارات جميع أو قرار أي رفض أو تأييد حق البشرية والتنمية المعرفة هيئة تمتلك

 .األمر وولي المدرسة

قات جميع االتفا ويلغي،  المرجع األساسي والوحيد لهيئة المعرفة والتنمية البشرية لفض المنازعات بين المدرسة وأولياءهذا العقد هو 

 .، التي قد تتعارض مع بنود هذا العقد ياسات المدرسةس والالحقة بين الطرفين بما في ذلك والتفاهمات السابقة 

 

 

 

 

mailto:CRC@khda.gov.ae
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 إقرار

ه هذه نص على توليتنية التي نحن ولي األمر / أو من ينوب عنه ) إذا لم يكن ولي األمر فيرجى تحديد من ينوب عنه مع تقديم الوثائق القانو / أنا

 ( اسم الطالب ) (  المسؤولية

 / رأتق أننا / ـــــــــــــــــــــــــــ أصرح أنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في جميع  رسةالمدلى دعم عنوافق  / وأوافق،  لة وأوافق/ نوافق على االلتزام بهاذات الص المدرسةأنا السياسات الواردة أعاله وجميع سياسات قر

بما فيها معلومات  دة في العقدومات الواروأقر بصحة جميع المعل،  ابنتنا / ابنتنا وتأييد العقوبات التي المناسبة البننا / الجوانب المتعلقة بتعليم ابننا

 ى توقيع هذا العقد وإعادته إلى المدرسة ( . ) يرج . المدرسةها تطلبتصال التي اال

 . عالهأالواردة  الوصي على جميع السياسات يعني الموافقة الكاملة من ولي األمر / درسةميرجى مالحظة أن توقيع هذا العقد وإعادته لل

 

 : اسم األب

 

 : توقيع األب

 

 : اسم األم

 

 : توقيع األم

 

 

 . طلعت على جميع بنودهبأنني قد قرأت العقد وا _________________________أقر أنا الطالب 

 : توقيع الطالب

 

 : ( يرجى تحديد االسم والصلة من ينوب عن ولي األمر )

 

 : التوقيع

 

 : التاريخ

  اوشعاره المدرسة ختم

 

 . مصادقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية على نسخة مسجلة من هذا العقد


