
 
 

 دلیل أولیاء األمور 

9201-2018للعام الدراسي   

 السادة أولیاء األمور الكرام :

 كل عام وأنتم بخیر

 ؛افقة على محتواھاوالمو ،علیھا كمالعطِّ نرسل لكم بعض التعلیمات التي نرغب با یطیب لنا أن م2019-2018الجدید الدراسي مع بدایة العام          
ح سة تطبیق اللوائدرویحق للمعلى ھذه التعلیمات ویعتبر جمیع األھل موافقین  للمدرسة التوقیع باالطالع علیھا  وإعادت الصفحة األخیرة لذا یرجى 
 .ضمن الالئحة  حال مخالفة أي من التعلیمات المدرجة ھا في فیالمدرجة 

 )www.falcon.school.com(  من الموقع االلكتروني للمدرسةى الدلیل یمكن االطالع عل    

  الحضور  واالنصراف:

 الحضور:

 - حضور الطالب صباحاً كحد أقصى الساعة  7:30 ، وستغلق المدرسة أبوابھا الساعة 7:45. 

لى الفصل كي یعیده ادرة قبل التأكد من دخول الطالب إالتنبیھ على الطالب بعدم السماح للسائق الخاص بالمغلذا یرجى 
.للمنزل في حال عدم اقتناع االدارة بسبب التأخیر  

:لما قبل الساعة الثامنة  السیاسة التي تطبق في حاالت التأخیر  
 التكرار مرة مرتین ثالث مرات اربع مرات اكثر من ذلك عدا ذلك 
فصل 
 نھائي

عدم دخول الحرم المدرسي  ویبقى بقاعة االنتظار لحین 
وصول و لي األمر و التوقیع على تعھد نھائي  وانذار بالفصل 

  

نذار خطيإ  
2 

نذار خطيإ  
1 

 تنبیھ
2 

 تنبیھ
1 

 العقوبة

لدائرة  نظام الغیاب ن الغیاب یرفع على یكون قد اعتبر غائب من المدرسة ألأما اذا وصل الطالب بعد الساعة الثامنة ف 
   .التعلیم و المعرفة 

  ركة السیر والعمل قدر االمكان على عدم عرقلة ح على السائق انزال الطالب بطریقة آمنھ ثم المغادرة من أمام المبنى -
ث تغلق جمیع یتم دخول الطالب صباحا من البوبات المخصصة لدخول كل قسم على حدا حتى الساعة الثامنھ حی -

.البوابات عدا البوابة الرئیسة   
  

 االنصراف :

 . ظھرا  12عدا یوم الخمیس الساعة  دقیقة 12:45انصراف قسم ریاض األطفال الساعة -

 .1:20  عدا یوم الخمیس2:15  عشر الساعة ثانيحتى الألول نصراف الفصول من اا-

حرصا على سالمة الطلبة. لن تفتح بوابات انصراف الطلبة قبل الثانیة و الربع -  
 

.روج الطالب من بوابة المدرسة بطریقة غیر رسمیة   یتم  اتخاذ االجراءات التالیة بحقھفي حال خ -  
 

 المرة األولى  المرة الثانیة  المرة الثالثة  المرة الرابعة 
أیام   ةثفصل ثال فصل نھائي من المدرسة  نذار نھائي و تعھد من ولي األمر إ  و تعھد من الطالبنذار إ   

 

علیھ   ,لعذر مبرر قبل نھایة الدوام اوالد)  -بنات -لجمیع الطلبة( روضة في حال رغبة ولي األمر باصطحاب الطالب -
وتسجیل اسم الطالب لدى مسؤول  ویمنع منعا باتا دخول أي ولي أمر الى الغرف الصفیھ  التوجھ الى البوابة الرئیسة فقط

.للبوابة الرئیسة ولن یسمح بمغادرة أي طالب من البوابات األخرى لھ السالمة و األمن وھو یقوم باستدعاء الطالب  



 
  
  .یتم ابالغ سائق الحافلة بأن الطالب لن یعود معھ ھذا الیوم ان أمكن -
. علیا  دون مرافقالیمنع منعا باتا خروج أي طالب حتى لو كان من المراحل  -  
. شخصیة من قبل الشخص الذي سیصطحب الطالبابراز الھویة ال یرجى  -  

 الغیاب :

 - .یمنع منعا باتا الغیاب الغیر مبرر 

.على األھل اعالم المدرسة في حال غیاب الطالب لعذر مقبول - 

 - .نذار للطالب وتعھد بعدم الغیاب یام غیر مبررة یوجھ إأ ةفي حال غیاب الطالب ثالث

.نذار نھائي مع تعھد من ولي األمر سبعة أیام غیر مبررة یتم توجیھ إ في حال غیاب الطالب - 

ً في حال تجاوز غیاب الطالب الخمسة عشر یوما غیاب .غیر مبرر یفصل الطالب ویعتبر راسب في صفھ ا - 

.یام وتعتبر غیاب غیر مبررث أحال التكرار یتم فصل الطالب ثال وفي لطالب ور اأمأولیاء في حال الغیاب الجماعي یتم استدعاء  - 

 - .سبوع  ویعتبر غیاب غیر مبررالغیاب یعتبر الطالب مفصول لمدة أخرین على لألفي حال ثبوت  تحریض أي طالب 

 الزي المدرسي و المظھر العام للطالب :
 
ً  على جمیع الطالب االلتزام بالزي المدرسي -  لطالبات الحلقة الثانیة و الثالثة ارتداء العبائة فوق الزي ویسمح  یومیا

  .المدرسي 
.حسب الجدول المدرسيوذلك ب ،ارتداء الزي الریاضي فقط في األیام المخصصة للتربیة الریاضیةیسمح ب -  
  .ریاضي أبیض في حصة الریاضة حذاءعلى جمیع الطالب ارتداء حذاء اسود مع الزي المدرسي  و  -
.یمنع منعا باتا اطالة الشعر للذكور -  
  یمنع منعا باتا اطالة األظافر . -
. سةالمدر ناث وارتداء مجوھرات أو اكسسوارات داخلوالتزین   لإل یمنع منعا باتا التبرج  -  

:  وتطبق الئحة العقوبات التالیة عند  
 مرة  مرتین  ثالث مرات اكثر من ذلك 

فصل ثالث ایام   
ثم فصل نھائي    

انذار خطي و تعھد من ولي األمر  
خمس درجات من السلوك وحسم   

درجتین تحسم نذار خطي  و إ
2من السلوك   

درجتین من و تحسم تنبیھ خطي  
 السلوك 

  
 الھاتف وشبكة االنترنت :

 
تطبق الئحة العقوبات التالیةیمنع منھا باتا احضار الھاتف الى المدرسة وفي حال تمت مصادرة الھاتف  - 

 مره  مرتین  اكثر من ذلك 
  كتابي یسلم لولي األمر بعد اسبوع  مع تعھد  كتابيیسلم لولي األمر نھایة الفصل مع تعھد  مصادرة الھاتف لنھایة العام 

  
- جھزة خاصة المدرسة أو أ استخدام شبكة االنترنت و الدخول إلى أي موقع باستخدام أي جھاز من أجھزةیمنع منھا باتا -

 و أي مخالفة یتم تطبیق الئحة العقوبات التالیة :
 

 مره  مرتین  ثالث مرات 
ث ایامالطالب ثال فصل   من الطالب انذار  مع تعھد تعھد من ولي األمر     

 

ً نھائی یتم فصل الطالب فصالً -  في حال الدخول على مواقع غیر مصرح بفتحھا وفق أنظمة  دولة االمارات العربیة ا

 



 
 

. 

 الغذاء :
 - مرخص من الصحة المدرسیة  و عبوات میاه صحیھ   صحيتوفر المدرسة من خالل المقاصف غذاء 

 تالفھ فوراً وإ الطالبو یتم مصادرتھ من )...... -مشروبات غازیة -حلویات -حضار أي طعام غیر صحي( شیبسیمنع إ-
  نذار للطالب و توجیھ إ

 الواجبات المدرسیة:
یة التي تتواجد كل یوم خمیس على موقع المدرسة د الواجبات من خالل الخطة االسبوعتقوم المدرسة بتحدی  

اسبوعیا ویجب على الطالب أن یقوم باتمام واجباتھ بنفسھ  الواجبات  ویتم تصحیح  
)حساب الطالب االلكتروني  (كما أنھ ھناك واجبات من   

 األقساط :
وللتواصل حول ) من نھایة العام  30-5-8201(أو على دفعات في مدة أقصاھا  ،یتم تسدید األقساط دفعة واحدة -

.) 0554458869سابات یرجى االتصال بالمحاسب محمود على الرقم (الح  
 الحافالت: 

بعوامل األمن والسالمة.الت لنقل الطالب مزودة حاف المدرسةُ  زجھِّ تُ -   
.ى األولویة لمن قام بالتسجیل أوالً وتعط ،التسجیل بالحافلة یكون عند تسجیل الطالب-  

  .و تطبق سیاسة الحافالت لمستخدمي الحافالت حرصا على السالمة العامة 
  طرق تقییم الطالب واحتساب الدرجات :

 یتم تقییم الطالب ثالث مرات سنویا في نھایة كل فصل 
 لثالث فصولیحسب المتوسط الحسابي ) في كل فصل و في نھایة العام 100تحتسب درجة الطالب في جمیع المواد من (-

.في نھایة العام الدراسي  
 متحانات التقویمموزعھ على إ  55متحان النھائي و %% على اإل40إلى أجزاء ویكون فصلیا  تقسم المئة درجة -

.الغرفة الصفیة  داخل  % على سلوك الطالب5 و المشاریع و األنشطھ و المستمر   
لى امتحانات نھایة الوحدة و فصول من األول الى الثالث فتقسم إأما  البالنسبة لطالب الفصول من رابع الى ثاني عشر 

.األنشطة والمشاریع وإمتحانات نھایة الفصل بنسب متساویة   
 –% امتحانات دولیة( ماب 15نشطة و مشاریع و تقویم و أ% امتحانات 40حان نھائي % امت40تحتسب الدرجة كما یلي 

  .% سلوك الطالب داخل الحصة 5تمسا.....) و  -امسا
ً یتم تسلیم الشھا - في نھایة الفصل األول والثاني وفي نھایة العام. ,دات للطالب بمعدل ثالث مرات سنویا  
یحق لولي األمر مراجعة المدرس لالستفسار عن درجة ابنھ-  

ما امتحانات نھایة الفصل فال ترسللالطالع علیھا أ المستمر  سال امتحانات التقویمیتم ار  
لى بع إسبوعین من بدایة الدوام لكل فصل للفصول من رابعد مضي إ  2019-9-24المستمر في  تبدأ امتحانات التقویم

عیة.سبووحدة دراسیة تحدد بالخطة اإلة كل جراء اختبارات قصیرة في نھایول ثاني ثالث فیتم إصفوف أالثاني عشر أما ال  
 

 المنھج المتبع ومتطلبات التخرج :
.مریكي ( مقاطعة كالیفورنیا)ھو المنھج األ منھج المدرسة - 

.مریكیة سي للحصول على شھادة الدبلوما األعام درا 12الدراسة لمدة  أن یتمم  على الطالب - 
من دراستھ لمعادلة الشھادة من الوزارة : 12 على الطالب التقدم المتحانات دولیة قبل نھایة الصف - 

مسات جمیع الموادإ+ ایلتس +  )1سات ( * 
 

 المكافأت و العقوبات : 
یتم تطبیق الئحة السلوك والتي تتضمن تدرج العقوبات  وھي:  -  

نھائي  فصل –فصل ثالث ایام  –تنبیھ كتابي  -تنبیھ شفوي  

 وتدرج المكافأت

و شھادة الطالب الممیز   –شھادة نجم االسبوع  –شھادة تمیز  -شھادة شكر  



 
 :الخدمات الصحیة  -01

لي و إال إذا قام طبیب المدرسة أو الممرضة إعطاء الطالب أي دواء. ستطیع، لكن ال یم خدمات بسیطة للطالبممیزة تقدِّ  ث  عیادات ثال في المدرسة
 .مسؤولیة في ھذه الحالةوال تتحمل المدرسة أي  ،الشخصیة مسؤولیتھحضاره على إسم الدواء ونفسھ بالموافقة وكتابة ا األمر
 في حال الضرورة. ال بأولیاء األمورتصستقوم الممرضة باال 
 ن ھ أطفال یعانولذا یرجى ممن لدیكاملة،  المسؤولیة ، فإنھ سیتحملولم یقم ولي األمر بإخبار الممرضة بھ ،في حال وجود أي مرض عند الطالب

 أو الممرض حسب القسم الخاص بالطالب  ممرضة المن مشاكل صحیة التواصل مع 
 نظام الدوام الیومي: 

 دقیقة. 50 ، مدة الحصةحصص 6عدا الخمیس  حصص یومیة 7عشر  ثاني یتضمن جدول الحصص من الصف األول حتى ال -
 حصص 5عدا الخمیس   حصص یومیة 6یتضمن جدول حصص ریاض الطفال  -

 الرحالت المدرسیة واألنشطة:
 ،، وذلك وھذه الرحالت غیر مشمولة بالرسوم ،تقوم المدرسة بإرسال الطالب إلى رحالت مدرسیة خالل العام الدراسي-

  .وترسل رسالة خاصة لألھل للموافقة
.رسال الموافقة الخطیة مع الطالب  لكل رحلة یجب إ - 

  اجتماعات أولیاء األمور:
، نھایة مارس، نھایة مایو،  منتصف اكتوبریاء األمور بالمواعید اآلتیة: تعقد اجتماعات أول  _ 

  مالحظات عامة :
 .ال یسمح ألي مدرس یعمل في المدرسة بإعطاء دروس خصوصیة لطالب المدرسة وفق الئحة القوانین واألنظمة الداخلیة في المدرسة •

 . من ارسال شكوتھ أو شكوى ولي أمره لإلدارة  طالبلامكن تحیث ی بالمدرسة  خاص شكاوى یوجد عند مشرفي األجنحة صندوق •

 16- طرق التواصل مع المدرسة:
.050619409مباشرة  عبر الواتس التواصل مع المدیرة-  

.8:30إلى 8الحضور إلى مكتب المدیرة من الساعة-  

الحقا .والطلب منھم أن یقوم المدرس باالتصال  وفق الجدول المرفق التواصل عن طریق مشرفي األقسام -  

 االسم  القسم  الھاتف  مالحظات 

 محمود النسر  المالیة  0561722638 

 شفقت  الحافالت و السالمة العامة  0502055474 

 0568877276 10b- 10c-11b-11c-12b-12c  كنان 

 0569083244 7b-7c-7d-8b- 8c-9b-9c  حلیم 

 056865776 5b-5c-6b-6c-7b  حیاة 

 0565739244 3a-3b-3c-4c-4d  نیفین 

 6782993405  8a-9a-10a-11a-12a حنان 

 0566755778 4a- 4b-5a-6a-7a  سامیة 

 0565647793 2a-2b-2c-cd-2e الیازیة 

 0563602099 1a-1b-1c-1d-1e  اشواق 

 مبنى ریاض األطفال  روضة اولى و روضة ثانیة   

الصف األول و الثاني و فصول االناث  037634232 

 من الرابع الى الثاني عشر  

 مبنى االناث

 مبنى الذكور من الصف الرابع الى الثاني عشر ذكور  037806668 

. 



 
الذي یرغب   یومیآ على أن یكون قد أعلم المدرس 2:40إالى  2:20التواصل بالحضور إلى المدرسة من الساعة -

الصباح عن طریق المشرف.من بالتواصل معھ    

 مشرف بھا مباشرة مع المعلم عن طریق طلبالتواصل جدوالً بالساعات التي یمكن  صف اكتوبرتمنسوف نرسل في -

.بالطالب  القسم الخاص  

.االتصال المباشر بالمعلم في حال رغب المعلم بإعطاء رقمھ الخاص-  

 

 مواقع التواصل االجتماعي للمدرسة :

(www.falcon.school.com): موقع المدرسة   

 Efips_kindergartenو  -EFIPS schoolانستغرام :   

  Emirates Falcon International private school -EFIPSفیسبوك : 

 23/9/2018بحد أقصاه یوم األحد یرجى التوقیع على الصفحة  التالیة و اعادتھا الى المدرسة وتسلیمھا الى مشرف الجناح 

 مع أمنیاتنا بالتوفیق للجمیع                                                            

 مدیرة المدرسة

 انطوانیت النصرهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.falcon.school.com):%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9


 
 

 یرجى ملىء الصفحة أدناه و تسلیمھا الى مشرف الجناح 

 

 -استمارة المخولیین باصطحاب الطالب  . 
  

 
                                .اسم الطالب:  ...........               الصف:  ................            الشعبة: .......

    
 

 االسم الصف رقم الھاتف

   

   

   

   

 
 
 .  تعھد بتطبیقھاأنا ولي أمر الطالب على اللوائح والقوانین المعمول بھا في المدرسة وأاطلعت  •

 
 اسم ولي األمر:...........               توقیع ولي األمر:...........        ھاتف ولي األمر:.........

 
 الشعبة:..............                اسم الطالب:.............                الصف:...............

 
                                

                                           
مدیرة المدرسة:   

 انطوانیت النصر هللا


