
 :مقدمة
 

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

 
 إضافة إلى هذا العقد، ينبغي على المدرسة تطبيق إجراءات فاعلة لمعالجة شكاوي أولياء األمور 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
 

" هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ":الهيئة . 
" الذين يتم قبول التحاقهم بالمدرسة لتلقي تعليمهم فيها، والمذكورة أسماؤهم بصراحة في هذا) في أي عمر(الطفل أو األطفال  ":الطفل  

 .العقد
" هذه الوثيقة الموقعة بين المدرسة وولي األمر ":العقد . 

" جميع الخدمات التي تقدمها المدرسة لدعم تعلم الطلبة وتطورهم ":الخدمات التعليمية .  
" والدي الطفل الذين يتمتعان بحق الوصاية القانونية الدائمة على الطفل أو الشخص الذي لديه حق الوصاية بقرار من المحكمة ":ولي األمر . 
" أو القواعد المُعتمدة في المدرسة، والتي تسعى المدرسة إلى تعميمها على جميع األطراف المعنية/المفاهيم والمبادئ و ":السياسات  

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

" فرع(مدرسة اإلتحاد الخاصة ": المدرسة ) 
" أي مبلغ مالي مستحق للمدرسة لقاء انضمام الطفل للمدرسة وحصوله على خدمات التعليم ومشاركته باألنشطة ":الرسوم الدراسية  

ويجب اإلفصاح عن هذه الرسوم بشكل واضح ومباشر،وأن يتم عرضها بوضوح في هذا العقد. التي تقام بالمدرسة . 
" سنة دراسية/ جميع من يتم قبول التحاقهم وتسجيلهم في المدرسة لتلقي التعليم في أي صف  )":الطلبة(الطالب  . 

" مزود آخر مستقل عن المدرسة يقدم خدمات محددة للطلبة من خالل المدرسة ":الطرف الثالث . 

 .آخر تقييم معلن لجهاز الرقابة المدرسية ل  مدرسة اإلتحاد الخاصة (فرع) هو جيد

 :قبول التحاق الطالب بالمدرسة .1
 

 يوسف و الحامل لبطاقة الهوية اإلماراتيةيسرنا قبول التحاق الطالب احمد حسن غانم محمد) فرع(نحن إدارة مدرسة مدرسة اإلتحاد الخاصة   
784201074196474رقم    

السنة الدراسية/ في الصف  GRADE 3  2019-2018للعام الدراسي . 

 الدّعم الخاص للطالب

  

ويحدّد ذلك من . لضمان تجربة تعليمية مثمرة لجميع الطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم، البد من توافر شراكة في العمل بين األسرة والمدرسة
 .خالل توقعات معينة من كال الطرفين لوضع آلية عمل ناجحة لتحديد هوية ودعم الطالب

 :تتضمن مسؤوليات ولي األمر الجوانب التالية

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

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

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

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

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

 :المناهج والبرامج التعليمية. 2

يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على معلومات مفصلة حول جميع المناهج والبرامج التعليمية المطبقة في المدرسة، ويوضح 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
 

كما وأن الالئحة تحتوي على المؤسسات التي . مراجعة الجدول أدناه لالطالع على المعلومات المفصّلة المتعلّقة بالمناهج والبرامج يرجى
  .لمزيد من المعلومات، نرفق لكم المواقع اإللكترونية. قدمت لمدرستنا االعتماد األكاديمي

 عقد ولي األمر والمدرسة
فرع(مدرسة اإلتحاد الخاصة  )

 الحلقة االولى

 )رياض أطفال(

 الحلقة الثانية

  5-1الصف 

 الحلقة الثالثة

 8-6الصف 

 الحلقة الرابعة

  12 - 9الصف 

منهاج وزارة التربية و  منهاج وزارة التربية منهاج مدرسي التربية االسالمية
 التعليم

 منهاجوزارةالتربية

Samar
Text Box

Samar
Text Box

Samar
Text Box



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

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

  .ضمناً 12السنة الدراسية / إلى الصف  1السنة الدراسية / الصف 
السنة/ تدريس مادة اللغة العربية كلغة إضافية لغير الناطقين بها لجميع الطلبة الذين ال يحملون جوازات سفر عربية بدءاً من الصف .3

 .ضمناً  9السنة الدراسية / إلى الصف  1الدراسية 

 :المواد الدراسية التي يتم تدريسها.ب 

 و التعليم والتعليم

 منهاج وزارة التربية منهاج مدرسي اللغة العربية للناطقين بها

 والتعليم

منهاج وزارة التربية
 والتعليم

منهاجوزارةالتربية
 والتعليم

 منهاج مدرسى منهاج مدرسي منهاج مدرسي - اللغة العربية لغير للناطقين بها

 Common Core اللغة االنكليزية
Standard 

Common Core 
Standard 

Common Core 
Standard 

Common Core 
Standard 

 Common Core الرياضيات
Standard 

Common Core 
Standard 

Common Core 
Standard 

Common Core 
Standard 

العلوم
 )الفيزياء/الكيمياء/االحياء/العامة(

NGSS NGSS NGSS NGSS 

 منهاج وزارة التربية - )للطلبة العرب(االجتماعيات 

 والتعليم

منهاج وزارة التربية
 والتعليم

منهاجوزارةالتربية
 والتعليم

 منهاج مدرسى منهاج مدرسي منهاج مدرسي - )للطلبة غير العرب(االجتماعيات 

ادارة( العلوم اإلنسانية 
 )*تاريخ/ محاسبة /اقتصاد/اعمال

- - - California Standards 

 California الفنية التربية الرياضية والتربية
Standards 

California 
Standards 

California Standards California Standards 

 الحلقة الرابعة الحلقة الثالثة الحلقة الثانية الحلقة األولى

 )12 – 9الصف ( ) 8-6الصف ( ( الصف 1-5 ) )رياض األطفال(

 √ √ √ √ التربية االسالمية

  √ √ √ √ اللغة العربية للناطقين بها

اللغة العربية لغير
 للناطقين بها

√ √ 

الفرنسية لغير الناطقين
 باللغة العربية

√ √  

  √ √ √ √ اللغة االنكليزية

  √ √ √ √ الرياضيات

 √ √ √ √ العلوم العامة

 √ االحياء

√ الكيمياء



 الفروع الدراسية المتاحة في المدرسة.ج 

، توفر لهم مدرسة اإلتحاد مواد تساعدهم في تحديد مسارهم التعليمي وخياراتهم األكاديمية لدعم12-9عندما ينتقل الطالب إلى الصفوف 
 .المهنة المستقبلية التي سيختارونها ودراستهم الجامعية

 ، منها التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة االنجليزية، الرياضيات،12 - 9، هناك بعض المواد اإلجبارية في صفوف 19-18للمتخرجين عام 
 أما.. ، ) الصفوف الحادي والثاني عشر(واالقتصاد ) الصف الثاني عشر( الفيزياء ) الصف العاشر( ، الكيمياء ) الصف التاسع( علم األحياء

 بالنسبة للمواد األخرى فهي اختيارية وهي تؤمّن لطالبنا قاعدة قويّة في الفنون ، العلوم الطبيّة، الهندسة و إدارة األعمال

 يؤكد لكي دراسي في بداية كل عام لمدة أسبوعتُمنح فترة سماح  .في نهاية الصف الثامن، يبدأ الطالب باختيار المواد المفضّلة لديهم
 . وال ندعم تغيير الخياراتنسمحعلماً بأنه بعد هذه الفترة، ال . الطالب خياراتهم

 : هي كالتاليالمواد االختيارية المطروحة

 .تحتفظ المدرسة بحقها في تغيير او تعديل المواد االختيارية وذلك حسب الحاجة ورؤية الدولة 

 √ الفيزياء

للطلبة(االجتماعيات 
 √ √ )العرب

الصف√ فقط  9
 التاسع

 √ االجتماعيات

 √ √ √ √ التربية الفنية

 √ √ √ √ التربية الرياضية

 المسارات التخصصية المستقبلية الصفوف

الفن
 الليبرالي

مجال مجال طب ادارة اعمال
الهندسة

 والتكنولوجيا

مجال
العمارة
 والفنون

التصميم 9
آو) / جرافيك(

 علم الروبوت

التصميم
آو) / جرافيك(

 علم الروبوت

التصميم
آو) / جرافيك(

 علم الروبوت

التصميم
آو) / جرافيك(

 علم الروبوت

التصميم
آو) / جرافيك(

 علم الروبوت

الفن 10
 التشكيلي

الفن
 التشكيلي

الفن
 التشكيلي

التصميم
 االلكتروني

الفن
 التشكيلي

 الفن االبداعي الفن االبداعي الفن االبداعي 1ادارة اعمال  1ادارة اعمال 

 الصحةعلم 1محاسبة  1محاسبة  11
 والتغذية

 الصحةعلم
 والتغذية

 الصحةعلم
 والتغذية

 التصميم 2ادارة اعمال  2ادارة اعمال 
والتكنولوجيا

 )منتجتصميم (

 التصميم
والتكنولوجيا

 )منتجتصميم (

 التصميم
والتكنولوجيا

 )منتجتصميم (

انجليزي
 مستوى
 1متقدم 

انجليزي
 متقدممستوى

1 

رياضيات
 مستوى
 1متقدمة 

رياضيات
 مستوى
 1متقدمة 

رياضيات
 مستوى
 1متقدمة 

رياضيات علم النفس علم النفس علم النفس 12
 مستوى
 2متقدمة 

رياضيات
 مستوى
 2متقدمة 

الوسائط
 المتعددة

الوسائط
 المتعددة

التصميم
والتكنولوجيا

 )هندسة(

التصميم
والتكنولوجيا

 )هندسة(

التصميم
والتكنولوجيا

 )هندسة(

انجليزي
 2متقدم 

كيمياء كيمياء متقدمة كيمياء متقدمة  2محاسبة 
 متقدمة

 فيزياء متقدمة فيزياء متقدمة احياء متقدمة ريادة االعمال ريادة االعمال



 سياسة التقييم. د

تقييم يحوث( يقيم الطالب في مدرستنا داخليا و عالميا، تشمل التقيمات الداخلية المسح التشخيصي، التقويم المستمر، التقويم المهاري
 .والتقييم الشامل) ومشاريع

 )يد من المعلومات حول سياسة التقييم الرجاء مراجعة موقع المدرسة األلكترونيللمز(

TOEFL و 12SAT-10للصفوف 

 :االمتحانات الخارجية تتضمّن

MAP TESTللصفوف الروضة الثانية إلى الصف الثاني عشر 

CAT 4  8و 6و 4و 3للصفوف 

PSAT (Grade 9-10) 

 التي تشارك فيها إمارة دبي باإلضافة إلى االمتحانات

PIRLS - TIMSS - PISA 

 النجاح وإعادة السنة الدراسية سياسة. ه

ينجح الطالب وينتقل الى المرحلة الدراسية االخرى اذا حقق الدرجة النهائية الصغرى وذلك كالتالى

l المذكورة اعالهفي حال عدم تحقيقه للتوقعاتيعيد الطالب نفس المرحلة الدراسية  

l 75 هوجميرا  - مدرسة االتحاد الخاصة في المتبع االمريكيالحد االدنى لتوقعات المنهج% 

  :األنشطة الالصفية واالحتفاالت. ه

الرجاء مراجعة الموقع األلكتروني. االجازات والمناسبات الدينية والوطنية تتبع اجازات الدولة -تحتفظ المدرسة بحق إلغاء أو تعديل اي تاريخ 
  .للمدرسة لمعرفة المزيد من التفاصيل

 )للحصول على شهادة الدبلوم األمريكي(:متطلبات التخرج. ز

l من الصف األول وحتى الثاني عشر( عام دراسي بنجاح ۱۲يتوجب على الطالب إنهاء(  
l ساعة دراسية معتمدة 24يتوجب على الطالب الحصول على*  
lفي الصف الثاني عشر ** أسبوع من التدريب المهنييتوجب على الطالب انجاز  
lيتوجب على الطالب اجتياز االختبارات الدولية المعتمدة والمطلوبة حسب الحاجة.  
l تعلن عنها المدرسة) 12-9للصفوف (سنوات  4يتوجب على الطالب الحصول على ساعات عمل تطوعية معتمدة على مدار 

 سياسة النجاح الصف
 ال يوجد رسوب الصف الرابع -الروضة 

 في جميع المواد %60 12-5الصفوف 

Extra-curricular التاريخ الصفوف
activities /

celebrations 

KG - 12 االحتفال باليوم الوطني ديسمبر 

KG - 12 اليوم الرياضى يناير 

 معرض العلوم مارس 7-12

KG - 6  أسبوع الكتاب مارس –نوفمبر 

7  اللغة العربيةمهرجان مايو 12 -

1  رياحين القرآن مايو 12 -

 التدريب العملي فبراير 12

KG - 12 يوم الحضارات يتم االعالن عنها في حينه 

7 - 12 Boys رحلة العمرة يتم االعالن عنها في حينه 

7 - 12 Boys رحالت خارج الدولة يتم االعالن عنها في حينه 

 تبادل الزيارات المدرسية يتم االعالن عنها في حينه 12 - 5



 *:االختبارات الدولية

 .هي اختبارات تحددها الدولة يتوجب على الطالب اجتيازها: االختبارات الدولية*

 :شهادة تخرج. و

nدبلوم امريكى للمرحلة الثانوية 

 المتطلبات اإلماراتية لمعادلة شهادة المنهاج التعليمي األمريكي 

l الدبلوما(الشهادات األصلية المصدقة للتخرج من المرحلة الثانوية.(  
l 12 - 11 - 10(الشهادات األصلية المصدقة للصفوف الدراسية(  
l الشهادة األصلية المصدقة المتحان)TOEFL ( أو)IELTS ( مسات إأو)EMSAT (بالتقديرات التالية: 

  .درجة) 500(الورقي بتقدير ال يقل عن  TOEFLامتحان ¡
  .درجة) 173(اإللكتروني بتقدير ال يقل عن  TOEFLامتحان ¡
  .درجة) 61(عن طريق اإلنترنت بتقدير ال يقل عن  TOEFLامتحان ¡
  .درجة) 5.0(بتقدير ال يقل عن   IELTSامتحان ¡
 .درجة) 1100(الورقي بتقدير ال يقل عن ) EMSAT(امتحان إمسات ¡

l الشهادة األصلية المتحان)SAT ( مسات إأو)EMSAT (لمادة الرياضيات بالتقديرات التالية: 

 .في الرياضيات) 500(بتقدير ال يقل عن ) EMSAT(الشهادة األصلية المصدقة المتحان ¡
  .في الرياضيات) 400(بتقدير ال يقل عن ) SAT1(المتحان  الشهادة األصلية¡

l مرفقة بنتائج اختبار مادة اللغة العربية في منهاج وزارة التربية والتعليم) 12 - 11 - 10(الشهادات األصلية المصدقة للصفوف الدراسية. 
l  مرفقة بنتائج اختبار التربية اإلسالمية في منهاج وزارة التربية والتعليم) 12 - 11 - 10(الشهادات األصلية المصدقة للصفوف الدراسية 

 ).للطلبة المسلمين فقط(

 :الرسوم. 3

سيتم تحديث الرسوم الدراسية واعتمادها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في كل عام دراسي بما يتوافق مع تقييمات 
جهاز الرقابة 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. الجهة المعتمدة لدفع األقساط المدرسيةParent االسم :Ahlam Ahmad Hassan Hatam.

b. 2018–نتعهد بأننا لن نفرض أية رسوم إضافية إلزامية على أولياء األمور خالل العام الدراسي ) فرع(نحن مدرسة مدرسة اإلتحاد الخاصة-
.باستثناء الرسوم الدراسية المنصوص عليها في هذا العقد 2019

c. 2018للعام الدراسي ) فرع(يوضح الجدول التالي هيكلية الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة في مدرسة مدرسة اإلتحاد الخاصة-
2019:

 Grade Level االختبار االسم المختصر

 الصفوف

PSAT 

ب سات

 10 & 9  اختبار الكفاءة الدراسية المبدئي

SAT I 

 1سات 

 12& 11  اختبار الكفاءة الدراسية

 12  للمادةاختبار الكفاءة الدراسية 2SAT IIسات 

 12 & 11 اختبار اللغة االنجليزي كلغة اجنبيه TOEFLتويفل

 12 & 11 نظام اختبار اللغه االنجليزيه العالمي  ILETSايلتس



d. 2019-2018  المستحقة خالل العام الدراسيااللزاميةيوضح الجدول التالي الرسوم اإلضافية. 
    

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

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

 

    

عن االمتحان الخارجي، وال يحق   التي تحددها الجهة المسؤولة اإللزامية االمتحانات الخارجية على ولي األمر دفع رسوميتعين  
 .للمدرسة فرض أية زيادة على هذه الرسوم

     
f.في المواعيد المحددة في الجدول أدناه 3على  تمت الموافقة على دفع الرسوم المدرسية. 

 

 
     

g.مجموع الرسوم المدرسية : 
     

GradeSectionSchool fees (AED(

KG 1-20126

KG 2-20126

GRADE 1-26069

GRADE 2-26069

√GRADE 3-26069

GRADE 4-30444

GRADE 5-30444

GRADE 6-30444

GRADE 7-31722

GRADE 8-31722

GRADE 9-31722

GRADE 10-39196

GRADE 11-39196

GRADE 12-39196

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

Book Fee205301.09.2018

مالحظات) سنة/شهر/يوم( تاريخ االستحقاق)درهم إماراتي(  الرسوم  االختبار

MAP test10001.09.2018

CAT47301.09.2018

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

1303501.09.2018%50.0019القسط األول 

651701.12.2018%25القسط الثاني 

651701.03.2019%24.9981القسط الثالث 

%القسط الرابع

%القسط الخامس 

%القسط السادس

%القسط السابع

%القسط الثامن 

%القسط التاسع

%القسط العاشر

%القسط الحادي عشر 

%القسط الثاني عشر

 رسم إعادة التسجيل
 خصم من القسط األول 

خصم من جميع األقساط √ 

 %خصم األخوة

 %خصم كادر تعليمي

 الخصومات األخرى
 خصم من القسط األول 

خصم من جميع األقساط √ 

  خصم الفترة

االجمالي المدفوع   المجموعمجموع + الزامية   (مجموع المستحقات الماليةالرسوم 

Samar
Text Box



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

 :الطلبة المسجلون في المدرسة

nبالنسبة للطلبة المسجلين في المدرسة، وتبعاً إلطار عمل ضبط الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة لدى الهيئة، يمكن للمدرسة
: في الموعد الذي حددته المدرسةعمن إجمالي الرسوم المدرسية، على أن تدف% 10فرض رسوم إعادة تسجيل ال تتعدى 

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

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

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

 :الطلبة المستجدون

nبالنسبة للطلبة المستجدين، وتبعاً إلطار عمل ضبط الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة لدى الهيئة، يحق للمدرسة تتقاضى من
من إصدار المدرسة رسالة بقبول) عدد األيام (10من إجمال الرسوم المدرسية خالل فترة ال تتجاوز % 30أولياء األمور نسبة ال تتعدى 

  .التحاق الطالب فيها
nهذه الرسوم غير مستردة، وال يمكن المطالبة باستردادها عند إلغاء تسجيل الطالب في المدرسة، إال في حالة انتقال أسرة الطالب

  .للسكن خارج إمارة دبي قبل بدء العام الدراسي
nيتم خصم هذه الرسوم في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي. 

 :استرداد الرسوم المدرسية

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

nإذا داوم الطالب لمدة أسبوعين أو أقل، يتم احتساب شهرمن قيمة الرسوم المدرسية.  
nإذا داوم الطالب لفترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم المدرسية. 
nإذا داوم الطالب أكثر من شهر، يتم احتساب ثالثة أشهرمن قيمة الرسوم المدرسية.  

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

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

 :مالحظــات

nال تسترد رسوم الكتب. 
n المذكورة فى سياسة االنسحاب(فيما يخص رسوم المواصالت فيطبق عليها ما ينطبق على الرسوم الدراسية أعاله.(  
nإذا سجل الطالب ولم يلتحق بالمدرسة ، يطبق عليه ما ورد أعاله ، ويعتبر تاريخ إخطار ولي األمر الدارة المدرسة خطياً هو تاريخ

 .االنسحاب الفعلي
nتقدر قيمة رسم الشهر الواحد بقيمة إجمالي الرسوم الدراسية على عشرة أشهر.  
n مدة الفصل الواحد خمسة أشهر(يقسم العام الدراسى ماليا الى فصلين دراسيين.(  
nفي حال انتقال الطالب بين أفرع مدارس االتحاد المختلفة ، تعدل الرسوم الدراسية حسب رسوم الفرع المنتقل إليه. 

:التسجيل المتأخر

nيتم احتساب الرسوم على ما تبقى من أشهر لنهاية العام الدراسي عند تسجيل الطالب المتأخر، مع األخذ بعين االعتبار أن كسر
 .الشهر يعتبر شهرا كامال

 :تأخر دفع الرسوم المدرسية

تحتفظ المدرسة بحقها بأخذ بعض أو كل من االجراءات الموضحة أدناه في حاالت تكرار تأخر دفع الرسوم المستحقة على ولي
 .األمر في مواعيدها، بعد توثيق حاالت التأخر في الدفع من خالل إصدار رسائل تنبيه لولي األمر

nحجب نتيجة الطالب في نهاية العام. 

nعدم اصدار شهادة انتقال الطالب في حال االنتقال إلى مدارس أخرى.  
nتعليق دراسة الطالب لمدة ثالثة أيام والتي قد تجدد حسب الحاجة لحين تسديد المبلغ المستحق.
nتغيير سياسة دفع الرسوم للعام القادم. 

nعدم تسجيل أو قبول الطالب للعام القادم.  

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

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

:التواصل لبناء عالقات شراكة فاعلة. 4

المستحقالخصومات)اختباراتالدراسية

260692226028295028295



وعلى المدرسة. يعد التواصل الفعال ركيزة أساسية في بناء عالقات شراكة بين المدرسة وأولياء األمور، تساهم في تعزيز خبرات تعلم الطلبة
موقع المدرسة اإللكتروني على شبكة ويب،: أن تسعى إلى استخدام وسائل وأساليب متنوعة في التواصل مع أولياء األمور، مثل

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

 :وتتضمن مسؤوليات المدرسة الجوانب التالية

nإطالع أولياء األمور على جميع السياسات المطبقة والتغييرات المحتملة واإلعالنات المباشرة. 
nاستخدام جميع عناوين االتصال التي قدمها أولياء األمور الطالعهم على القضايا المهمة. 
nتحديث جميع المعلومات المتعلقة بسياسات المدرسة وتوقعاتها وبرامجها وكادرها وأي معلومات تعتبرها المدرسة ضرورية.  
n وعقد االجتماعات معهم) تقرير على األقل في السنة 3( إبالغ أولياء األمور بمستويات تقدم أبنائهم من خالل إرسال تقارير دورية لهم.

 .وينبغي على المدرسة أن تقدم ألولياء األمور تقييمات عادلة وموضوعية وشفافة وذات مصداقية
nإتاحة الفرص ألولياء األمور لمشاهدة ومراجعة جميع أعمال وتقييمات أبنائهم في المدرسة. 

 :تتضمن مسؤوليات أولياء األمور الجوانب التالية

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

nإبالغالمدرسة بأي تغيير في معلومات االتصال. 
nالمواظبة على استخدام وسائل التواصل المعتمدة في االطالع على أحدث المعلومات حول المدرسة. 
nالتعامل بشكل الئق مع كادر المدرسة عند االستفسار عن أبنائهم.  
nحضور االجتماعات والمراجعات المتعلقة بتقدم أبنائهم وأدائهم، وقد يؤدي عدم حضورهم هذه الفعاليات إلى التأثير سلباً على تقدم

وعلى أولياء األمور أن يدركوا أن مستويات مشاركتهم وتدخلهم في تعلم أبنائهم وقدرتهم على تحمل. أبنائهم الدراسي وخبرات تعلمهم
  .مسؤولياتهم في هذا الجانب، سيكون لها دور في تعزيز أو تقليل فرص تسجيل أبنائهم في العام الدراسي القادم

:الحضور والمواظبة على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية .:5

 :اإلجراءات اليومية المعتادة

 :أوقات ومواعيد اليوم المدرسي

 1:30 ظهراً  -صباحاً  7:30قسم رياض األطفال من األحد إلى الخميس من : التوقيت اليومي

ظهرا 02:00صباحا إلى  7:30من األحد إلى الخميس من الساعة  12-1لصفوف ا

 )وما تحدده المدرسةوهذا يعتمد على حالة الطقس  (1:30إلى  7:30التوقيت الصيفي لكل المراحل من الساعة 

 يوم 175 هى للمدرسةإجمالي عدد أيام العام الدراسي التي يتوقع من الطالب االلتزام بحضورها 

تؤثر حاالت غياب الطلبة وتأخرهم سلباً على قدرة المدرسة في توفير خدمات تعليمية فعالة، كما تؤثر سلباً على إنجازات الطلبة الذين
 . على خبرات تعلم الطلبة اآلخرينكما وتؤثر سلباً يتغيبون ويتأخرون باستمرار، 

وعلى المدرسة. وبالمثل، فإن حضور المعلمين أمر ألزامي واساسي لضمان استمرارية وتقدم خبرات التعلم لدى جميع الطلبة في 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

 :تتضمن مسؤولية المدرسة الجوانب التالية

nاإلعالن 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

nعلى المدرسة أن تقدم ألولياء األمور والطلبة تعريفاً واضحاً ومفصالً 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

nقراءة سياسة المدرسة في إدارة حضور الطلبة ومواظبتهم على االلتزام بالمواعيد واألوقات المدرسية والموافقة على هذه السياسة
 .وتطبيقها

nتعزيز معدالت نسبة حضور أبنائهم والتقيد بمواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي المحدد من قبل المدرسة.  
n ًفهم وتأييد سياسة المدرسة التي تنص على اتخاذ إجراءات صارمة لحاالت التأخر والغياب المستمرة عن المدرسة وبأنها ستؤثر سلبا

 .على فرص الطلبة في التسجيل للعام الدراسي القادم

 :اإلجراءات المتبعة في معالجة حاالت التأخر والغياب المتكرر واإلجراءات العالجية

اليوم الدراسي
األول

اليوم الدراسي
األخير

إجازة الفصل الدراسي
األول

إجازة الفصل الدراسي
الثاني

إجازة الفصل الدراسي
الثالث

09/09/201804/07/2019Not applicable

 اإلجراءات العالجية تكرار ارتكاب المخالفة المخالفة

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

 .دراسي واحد

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

 .للطالب



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

وصول الطالب متأخراً إلى: التأخر
المدرسة في بداية اليوم الدراسي

والتأخر عن دخول الحصص الدراسية
 .خالل اليوم الدراسي

حاالت تأخر إضافية) 3(حدوث لغاية 
على ما ذكر أعاله خالل فترة قصيرة

 .من الوقت، مثل شهر

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

أي حاالت تأخر إضافية على ما ذكر
 .أعاله

بناءً على تقدير المدرسة، يمكن اتخاذ واحد
 :أو أكثر من اإلجراءات التالية

lساعات خدمة مجتمعية داخل
 .المدرسة

lإبقاءالطالب أثناء وقت الفسحة
 .إلستكمال مافاته من دروس و تدريبات

lإخطار خطي يتضمن رفض تسجيل
الطالب في المدرسة للعام الدراسي
 .القادم

 اإلجراءات العالجية تكرار ارتكاب المخالفة المخالفة

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

الدراسية من دون تقديم عذر طبي أو
 .عائلي

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

 .دراسي واحد

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

 .للطالب

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

 .من الوقت

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

يوقع ولي األمر والطالب على تعهد خطي
  .بعدم تكرار المخالفة

ذكر أيام الغياب في تقرير التقدم الدراسي
 .للطالب

أي حاالت غياب إضافية على ما ذكر
 .أعاله

بناءً على تقدير المدرسة، يمكن اتخاذ واحد
 :أو أكثر من اإلجراءات التالية

lساعات خدمة مجتمعية داخل
 .المدرسة

lإبقاء الطالب أثناء وقت الفسحة
إلستكمال ما فاته من دروس و
 .تدريبات

lإخطار خطي يتضمن رفض تسجيل
الطالب في المدرسة في العام
 .الدراسي القادم



:المواقف والسلوكيات. 6

على المدرسة أن تسعى جاهدة لتوفر لطلبتها بيئة تعلم خالية من المخاطر وآمنة نفسياً، على النحو الذي يتيح للطلبة تحقيق أقصى ما
على الطلبةوال تقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف على عاتق المدرسة فقط، بل . بوسعهم على صعيدي التقدم الدراسي والتطور الشخصي
 :وأولياء أمورهم تحمل مسؤولياتهم في الجوانب التالية

lااللتزام بسياسة السلوكيات المعتمدة في المدرسة والمرفقة مع هذا العقد. 

lالتأكد من أن الطالب يدرك توقعات المدرسة والعواقب المحتملة التي قد تنشأ عنأي مخالفة لقواعد السلوك المطبقة.

l  تلتزم المدرسة بالئحة السلوك والتوجيه الطالبي هذه الالئحة على موقع المدرسة
l ( الئحة تتضمن اإلجراءات الرسمية المتبعة للمخالفات المدرسية: الئحة السلوك والتوجيه الطالبي ) 

واإليذاء المتعمد هو التهديد المقصود والمتعمد الموجه. تعتمد المدرسة سياسة عدم التهاون مع حوادث اإليذاء المتعمد بجميع أشكالها
و قد تصل عاقبة حاالت اإليذاء المتعمد المثبتة للفصل. أو من خالل استخدام شبكة اإلنترنت/لشخص آخر سواءً كان جسدياً أو نفسياً و

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

 التشهير أو األذى المتعمد باستخدامالتزوير واالختراق االلكتروني آوباإلضافة إلى ما سبق، فإن المدرسة لن تتهاون مع أية حالة من حاالت 
ويجب على المدرسة إعداد سياسة واضحة لالستخدام األمثل لوسائل والتواصل االجتماعي أو المنتديات. وسائل التواصل اإلجتماعي

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

l بمن(السنوات الدراسية أن يظهروا االحترام دائماً لجميع أعضاء مجتمع المدرسة /يجب على أولياء األمور والطلبة في جميع الصفوف  

 .(فيهم الطلبة وأعضاء الكادر
l السنوات الدراسية أن يلتزموا دائماً بعدم انتهاك سرية النقاشات والمشاركات أو/يجب على أولياء األمور والطلبة في جميع الصفوف  

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

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

 يرجى الرجوع إلى الئحة السلوك و التوجيه الطالبي

:الصحة والسالمة. 7

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

 يرجى الرجوع إلى الئحة السلوك و التوجيه الطالبي

 :وتتضمن مسؤوليات المدرسة الجوانب التالية

nتوفير رعاية طبية مالئمة للطلبة وفق القوانين المتبعة. 
nتوفير الظروف التي تتيح تقديم الرعاية واالهتمام الالزمين للطلبة، والتعامل بسرية مع القضايا الطبية المتعلقة بهم.  
nتشجيع 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

nإبالغ المدرسة بجميع المعلومات المتعلقة بالظروف الطبية ألبنائهم وسيرتهم المرضية.  
nالعمل على ضمان أن تكون وجبات الطعام التي يقدمونها ألبنائهم متماشية مع سياسات وإرشادات المدرسة في هذا الجانب. 
nتأييد قرار المدرسة بمصادرة أصناف الطعام والشراب التي تتعارض مع معايير المدرسة في هذا الجانب.  

:المواصالت. 8

و في حال تمت إدارت. في حال تولت المدرسةإدارة الحافالت المدرسة مسؤولة عن المحافظة على سالمة الطلبة في الحافالتالمدرسية
ستتأكد المدرسة من قيام هذه الجهة حسب اإلتفاق المبرم بينهم بتطبيق الطرفالثالث. الحافالت المدرسية من قبل طرف ثالثبالكامل

إلجراءات سالمة حازمة ودقيقة كما هو منصوص عليه في سياسة المدرسة في هذاالشأن،و أيضاً تطبيق جميع إرشادات وتوجيهات هيئة 
 .الطرق والمواصالت في دبي المتعلقةبهذا الشأن

 :توقعات المدرسة من أولياء األمور في هذا الجانب

:المركبات الخاصة

l توضح مداخلووضع إرشاداتالعمل على ضمان توفير السالمة لجميع الطلبة وأولياء األمور الذين يقودون مركباتهم إلى داخل المدرسة 
  .المدرسة ومخارجها

l والسرعة المحددة داخل حرم المدرسةعلى أولياء األمور االلتزام باستخدام المداخل والمخارج التي حددتها المدرسة. 
lعلى أولياء األمور االلتزام بتعليمات كادر المدرسة المكلفين باإلشراف على تنظيم وصول الطلبة وانصرافهم.

:الحافالت المدرسية

n،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

nعلى الطلبة وأولياء األمور االلتزام باتباع جميع شروط السالمة والقواعد السلوكية التي اعتمدتها المدرسة في المواصالت المدرسية
.والتي يتولى كادر المدرسة تطبيقها

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



 :إجراءات فض المنازعات. 9

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

 .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

n   ولي األمر يشكك في صحة قرار اتخذته المدرسة على أي مستوى، ينبغي عندها على ولي األمر االجتماع بالشخص/ إذا كان الطالب.أ  
 .المعني مباشرةً باتخاذ هذا القرار مثل المعلم أو المشرف

n   في حال استمرار عدم رضا ولي األمر، ينبغي عليه االجتماع برئيس القسم كرئيس المرحلة االبتدائية أو الثانوية تبعاً للضرورة.ب . 
n   إذا لم يتم حل المشكلة، ينبغي عندها على ولي األمر االجتماع بمدير المدرسة لمحاولة حل المشكلة.ج . 

n   في حال لم يتم حل المشكلة بعد االجتماع بالمدير، ينبغي عندها على ولي األمر كتابة رسالة رسمية إلى مجلس األمناء.د . 
n   سيتولى مجلس األمناء إنشاء لجنة لدراسة المشكلة أو الشكوى ومعالجتها، على أن تتكون دائماً من معلم وولي أمر وأحد أعضاء.ه  

 قيادة المدرسة وأحد أعضاء مجلس األمناء، مع ضمان عدم وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين أعضاء اللجنة والمشكلة أو
 .الشكوى الرئيسية

n   أيام عمل وإرساله إلى مدير المدرسة وولي األمر) 10(يجب على اللجنة دراسة المسألة ومن ثم إصدار تقرير خطي في غضون .و  

 .المعني
n   وفي حال استمرار عدم رضا ولي األمر، عندها يجب إحالة. أيام عمل) 5(مدة خمسة ) ج-أ(يجب أن ال تتجاوز أي من الخطوات .ز  

:المشكلة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية من خالل التواصل مع لجنة اإللتزام و ضبط المسؤوليات على العنوان التالي
CRC@khda.gov.ae 

. 

وتكون قراراتها النهائية ملزمة. تمتلك هيئة المعرفة والتنمية البشرية حق تأييد أو رفض أي قرار أو جميع القرارات المتخذة
 .للطرفين المدرسة وولي األمر

ويلغي.  هذا العقد هو المرجع األساسي والوحيد لهيئة المعرفة والتنمية البشرية لفض النزاعات بين المدرسة وأولياء األمور
سياسات المدرسة، التي قد تتعارض مع بنود هذا العقد جميع االتفاقات والتفاهمات السابقة والالحقة بين الطرفين بما في ذلك 

.  

 :إقــــرار

  يوسفاحمد حسن غانم محمد: وصي الطالب/ نحن ولي أمر/أنا
نوافق على/وأوافق. نوافق على االلتزام بها/ قرأنا السياسات الواردة أعاله وجميع سياسات المدرسة ذات الصلة وأوافق/أننا قرأت/أصرح أني

وأقر بصحة جميع المعلومات الواردة. ابنتنا/ ابنتنا وتأييد العقوبات التي المناسبة البننا/ دعم المدرسة في جميع الجوانب المتعلقة بتعليم ابننا
 .في العقد بما فيها معلومات اإلتصال التي طلبتها المدرسة

 .هو جيد) فرع(آخر تقييم معلن لجهاز الرقابة المدرسية ل مدرسة اإلتحاد الخاصة 

الوصي على جميع السياسات/يرجى مالحظة أن توقيع هذا العقد وإعادته للمدرسة يعني الموافقة الكاملة من ولي األمر 
 .الواردة أعاله وجميع السياسات المدرسية المرفقة

 :معلومات مهمة

وسيتم اطالعكم على أية تحديثات على العقد،. يعد هذا العقد سارياً طالما أن ابنك ما يزال يتلقى تعليمه في هذه المدرسة -
 .ليتسنى لكم مراجعتها

سيتم تجديد عقد ولي األمر والمدرسة تلقائياً مع بداية العام الدراسي الجديد بالنسبة للطلبة القدامى الذين يستأنفون -
 .دراستهم في المدرسة ذاتها مع بداية العام الجديد

المنسقالوصيوالدة الطالبوالد الطالبالمدير
:االسم:المسؤول البديل:االسم:االسم:االسم

Sally Alabbasi حاتماحالم احمد حسن

:رقم الهوية اإلماراتية:رقم الهوية اإلماراتية:رقم الهوية اإلماراتية
صاحب الهوية
:اإلماراتية رقم

784198349248389
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توقيع المدير توقيع ولي األمر Mother signature توقيع الوصي Coordinator signature




