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 السيد ولي أمر الطالب:

تود إدارة مدرسة اليوبيل الخاصة تذكيركم بقوانين وتعليمات المدرسة بما يخص سلوكيات الطالب 

 وتجاوبكم، وذلك حرصا على تعزيز السلوك اإليجابي داخل المجتمع المدرسي:راجين حس تعاونكم  

 

التزام الطالب بعدم التأخر عن الطابور الصباحي علماً بأن أبواب المدرسة سيتم غلقها الساعة  .1

 صباحاً ولن يتم فتح األبواب حتى نهاية الدوام إال للزوار بعد أخذ موعد مسبق. 7:40

 لمدرسي العادي والزي الرياضي حسب الجدول المدرسي واليسمح بأيالتزام الطالب بالزي ا .2

مخالفات مهما كانت األسباب واي مخالفة على ذلك سيتخذ االجراء المناسب حسب الئحة 

 سلوكيات مجلس ابو ظبي للتعليم .

التزام الطالب بلباس الحذاء األسود العادي مع الزي المدرسي العادي والحذاء الرياضي األسود  .3

 األبيض مع زي الرياضة واليسمح بألوان أخرى واليسمح بلباس الحذاء ذو الكعب العالي أو

 يمنع منعاً باتاً لبس الحذاء ذو العجالت مهما كانت األسباب. .4

 التزام الطالب بلباس الزي الرياضي في الرحالت المدرسية واليسمح بأي لباس آخر. .5

 س خالل الدوام المدرسي .يمنع منعا باتا لبس الطاقية أو الكاب على الرأ .6

 التزام الطالب بقص شعره بقصات الئقة لديننا الحنيف و لمجتمعنا وللذوق العام. .7

 التزام الطالبات بربط الشعر باستخدام الربطات البيضاء والتقبل ربطات أخرى. .8

والمدرسة أو استخدام واحضار أدوات الزينة  التزام الطالبات بعدم لبس الحلي بجميع أنواعها  .9

 .مصدارتها  غير مسؤولة عن ضياع أي شيء منها ويتم

 

 في األيام الباردة والداعي له في األيام الحارة.التزام الطلبة بلبس جاكيتات كحلية  .01

احضار الهاتف النقال وللمدرسة الحق بأخذ الهاتف النقال وحجزه حتى نهاية العام عدم  .00

 الدراسي.

لمكسرات والمشروبات الغازية والعصائر المعبأة في التزام الطالب بعدم جلب اللبان)العلكة( وا .02

 أوعية زجاجية لما تؤديه من مخاطر في حال كسرها .

التزام الطالب بالسلوك السليم والتزامه بقوانين المدرسة واحترامها واحترام العاملين بها من  .03

 زم.هيئة إدارية وهيئة تعليمية والهيئات األخرى وغير ذلك من حق المدرسة اتخاذ الال

التزام الطالب باحترام زمالءه وعدم ضربهم أو نعتهم بكلمات غير الئقة وستقوم إدارة المدرسة  .04

 باتخاذ الالزم عند ذلك.

التعاون مع المدرسة في كل مايخص ابنه والتعامل مع أن الطالب هو فرد الرجاء من ولي األمر  .05

لفائدة طالب واحد دون  من مجموعة وأن المدرسة تعمل جاهدة لفائدة جميع الطالب وليس

 اآلخرين.

 التزام الطالب في حل واجباته في مواعيدها ومتابعته من قبل ولي أمره. .06

التزام الطالب في الحفاظ على المبنى المدرسي وعدم إتالف أي من ممتلكاته وعلى األثاث  .07

 الصفي وفي حالة عدم التزام الطالب يتم إنذاره ويقوم ولي أمره بالتعويض  المادي للتالف.

المحافظة على أجهزة المدرسة اإللكترونية من كمبيوترات وأجهزة العرض الصفية وغير ذلك  .08

 الطالب ويقوم ولي أمره بالتعويض المادي للتالف.يتم إنذار 

التزام ولي األمر بعدم دخول الغرفة الصفية أبداً والتكلم مع الطالب اآلخرين في أي شيء وإنما  .09

 يتم توجه ولي األمر لإلدارة لتقوم اإلدارة باتخاذ الالزم. 

 ة.التزام الطالب بعدم إحضار أي شيء مخالف للتقاليد والشريعة اإلسالمي .21

 التزام الطالب بعدم إحضار ما يخيف أو يؤذي الطالب أو العاملين في المدرسة. .20



أو أي أجهزة إلكترونية تحتوي على أشياء  CDsالتزام الطالب بعدم إحضار أي أشرطة أو  .22

 التخص الدراسة والمواد التعليمية.

سيتم غلقها الساعة التزام الطالب بعدم التأخر عن الطابور الصباحي علماً بأن أبواب المدرسة  .32

 صباحاً ولن يتم فتح األبواب حتى نهاية الدوام إال للزوار بعد أخذ موعد مسبق. 7:40

المدرسة  بوابة ولي أمر الطالب الغير مشارك في الحافالت بتوصيل إبنه إلى داخل  الرجاءمن .24

رسة غير صباحا وأخذه من المدرسة كحد أقصى الساعة الثانية ظهرا ً والمد 7:41قبل الساعة 

 مسؤولة عن الطالب بعد هذا التوقيت لعدم بقاًء غير المستخدمين بعد الثانية ظهراً .

للبيت في الطالب  في حال قرب بيت الطالب من المدرسة ويريد ولي أمر الطالب أن يذهب  .25

نهاية الدوام دون رفقة ولي أمره يقوم ولي األمر بكتابة طلب إلدارة المدرسة بخصوص هذا 

 مبيناً عدم تحمل المدرسة أي مسؤولية.الموضوع 

األنشطة المنهجية والالمنهجية التي  الدعم المعنوي ولي أمر الطالب المساهمة في  الرجاء من .26

 تدعم عملية التعلم في المدرسة.

 خالل العام الدراسي االلذي سيتم عقده أولياء األمور ات حضور لقاءالرجاء من ولي األمر  .27

 السلوكي والدراسي. ليتطلع على مستوى إبنه

يمنع مراجعة اإلدارة أو المعلمات أثناء الطابور المدرسي إلنشغال الجميع أثناء الطابور  .28

 بحضور السالم الوطني واإلذاعة المدرسية وتنظيم الطالب.

علم وذلك بأخذ موعد مسبق من إدارة المدرسة للقاء اإلدارة أو الم القيام ولي األمر الرجاء من  .29

 المعلم . حسب حصص فراغ

 

حسب االئحة السلوكية بحقه  امناسب امالحظة : أي مخالفة للقوانين من قبل الطالب سوف يتخذ اجراء
أو لمجلس ابو ظبي للتعليم والمتبعة لدى المدرسة من خالل التنبيه أو االنذار الكتابي أو التعهد الخطي 

 لك يعتمد على المخالفة ودرجتها .الحرمان المؤقت أو الحرمان من الدراسة حتى نهاية العام وكل ذ
 

 نتمنى لكم عاما دراسيا جديدا مليء بالنجاح والتقدم .
 

 وشكراً لتعاونكم

 

 

 عزيزي ولي األمر :

 

 تعاونك معنا هو الذي يذلل جميع الصعوبات التي تواجه أبناءنا في عصرنا الحالي. 

 

 إدارة المدرسة

 


