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 ايديوكاشن  أتينا

 جودة التعليم 

 ينا تسياسة القبول الشاملة لاللتحاق بمدرسة أ

 مهمتنا 

لنصبح  مجموعة  شاملة فعليا  والتي تقييم  جودة  التعليم  لجميع  الطالب  في بيئة  تعليمية  مستدامة  

 وصحية  وآمنة. 

 مقدمة: 

   أنرررري   ينبنرررري أج يحصررررا  جميررررع ام  ررررا   علرررر   تعلرررريم  يتمتررررع ينااااا ايدنكاشاااان أتنررررحن نحرررر  فرررري   

 بالجودة  وتكافؤ ال حص  والقدر  المطلوب  م  العناية  والبيئة الداعمة.  

 الغرض ناألهداف نالمقاصد: 

 توفيح سياسة قبو   بنص واضح  -1

 توفيح   إجحاءات  وروتي  ت صيلي.  -2

 ضماج المحافظة  عل  أخالقيات شاملة  -3

 االمتثا  لكافة  اللوائح بما يتسق  مع  بحامج  العما  المحلية.   -4

    يتعلق بالعملية  التي يتم بموجبها  تخصيص أماك  لمقدمي  الطلبات.  االلتحاق 

    يحدد بوقت  تعبئة  نموذج الطلب  واستالم  المدرسة لحسوم  الطلب.  تاريخ الطلب 

   تتضرررم  امخررروة  وامخررروات  امشرررقاء وامخررروة  وامخررروات لرررةب  أو  لرررةم  أو  امخررروة  األخاااوة  

 وامخوات  غيح امشقاء. 

ينرررا فرررري  الررررة  تيتمترررع امخرررروة  بمعاملرررة  متميرررر ة  بموجرررب شررررحو  سياسررررة االلتحرررا   الخاصررررة ب  -1

فررري  ن رررت الوقرررت  ينرررا وأج  اننررري  مررر   امخررروة  ملتحقررري  تكرررانوا أخررروة  لطالرررب  ملتحرررق   اليرررا ب 

 بالمدرسة. 

   اإلمررراراتي  يقصرررد بررري  الطالرررب  الرررسف  يحمرررا  جررروال سررر ح  إمررراراتي  أو  الطالرررب  المولرررود   -2

 مم إماراتية لديها   سجا   عائلي  إماراتي.

وتعديلررري  بالمرررادة رقرررم    1972لسرررنة  17   مررر   القرررانوج  االتحرررادف رقرررم  10ترررنص المرررادة رقرررم    -3

,  علرررررر  أنرررررري يحررررررق  2017لسررررررنة  16وقررررررانوج  المحسرررررروم رقررررررم   1975    بالمرررررادة رقررررررم 10 

لة  رررا   المولرررودي   مررر  أمهرررات إماراتيرررات الجنسرررية الحصرررو   علررر  جنسرررية إماراتيرررة  كاملرررة  

 سنوات )شحيطة أج يكوج لةم  الجنسية اإلماراتية  في  وقت ميالد الط ا (  6ببلوغ  س  

ولرررررودي  مررررر  أمهرررررات إماراتيرررررات  أج يوضرررررح يتطلرررررب نمررررروذج الطلرررررب  الخررررراص بام  رررررا  الم  -4

 السجا  العائلي  اإلماراتي لةم  إلدراجي  تحت هسه ال ئة.  
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 المنهجية  

 xxxينا  منهج  تتتبع أ

يبرردأ  العررام  الدراسرري بدايررة  مرر  شررهح سرربتمبح   ترر  شررهح  يوليررو, يسررمح للطررالب االلتحررا  بمدرسررة 

اممررراك  )وفقرررا  لتوجيهرررات  هيئرررة المعحفرررة والتنميرررة ينرررا  خرررال  العرررام الدراسررري فررري   الرررة   تررروفح  تأ

 البشحية(.  

 (DIEPF" إطااااار  ماااال  دباااال للتعلاااايم  الشااااامل"   تخضررررع سياسررررة  االلتحررررا  بالمدرسررررة بررررنص 

 . 2017إصدار نوفمبح 

والمعنرررري  بحقررررو    2006لسررررنة  29تخضررررع سياسررررة  االلتحررررا  م كررررام  القررررانوج  االتحررررادف رقررررم    

 أصحاب  الهمم. 

المعنررري بحمايرررة  قرررو     2014لسرررنة  2كمرررا تخضرررع سياسرررة  االلتحرررا   م كرررام قرررانوج دبررري رقرررم    

 امشخاص ذوف اإلعاقة  في إمارة  دبي. 

والرررسف يرررنظم    2017لسرررنة   2تخضرررع سياسرررة االلتحرررا   لقرررحار  المجلرررت التن يرررسف  اإلمررراراتي رقرررم 

(  13والمررررادة رقررررم )  14البنررررد رقررررم   - ( 4المرررردارخ الخاصررررة ببمررررارة  دبرررري )والسرررريما المررررادة رقررررم )

 (. 4البند رقم ) 23والمادة رقم  19و 17و 16والبنود 

وضررررع الشررررحو   والضررررواب   والمعرررراييح  الاللمررررة لضررررماج  "  14بنااااد  -(  4ناااام المااااادة ر اااام  

 تسهيا  عملية تسجيا  ودمج الطلبة   م   ذوف  اإلعاقة  في المدارخ الخاصة   

 :   16بند  ر م  – 13نم المادة ر م  

 المسررراواة بررري   الطلبرررة  المسرررجلي  لرررديها وعررردم  الت حقرررة بيرررنهم علررر  أسررراخ الجنسرررية  أو  العرررح  أو  

 الجنت أو  العقيدة  أو المستون االجتماعي أو  اال تياجات التعليمية لسوف اإلعاقة     

 :   17بند  ر م  – 13نم المادة ر م  

عاقرررة,  وفقرررا لشرررحو   التصرررحيح التعليمررري  والضرررواب  المعتمررردة  قبرررو   تسرررجيا الطلبرررة  مررر  ذوف اإل

 لدن الهيئة  والتشحيعات السارية بهسا الش ج     

 :   19بند  ر م  – 13نم المادة ر م  

    تررر مي  المسرررتل مات الضرررحورية لممارسرررة النشرررا  التعليمررري مررر  أجهررر ة  ومعررردات وأنرررا   وغيرررح 

 ة  م  ذوف اإلعاقة.  ذلك  م   المستل مات  الخاصة بالطلب

 :    4بند  ر م  – 23نم المادة ر م  
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 تررروفيح البيئرررة المؤهلرررة  والبرررحامج الداعمرررة لال تياجرررات التعليميرررة  الخاصرررة لقبرررو   الطلبرررة  المعررراقي   

 وفق الضواب   والشحو   التي  تحددها  الهيئة  والجهات الحكومية  المعنية  في هسا الش ج. 

ملااااة"  نربااااب  بجمياااا  األطمااااال  ماااان   المجمو ااااا  األخال يااااة  نالعر يااااة  "المساااااناة لاااال المعا 

الخل يرررات والمعتقررردات المختل رررة,  مرررع ا ترررحام  قرررو   اإلنسررراج   والححيرررة   ولكررر    برررالتوالج  مرررع  ن

المتطلبرررررات القانونيرررررة  وقواعرررررد  المجتمرررررع المدرسررررري  ومحاعررررراة    قرررررو  و حيرررررة ا خرررررحي .  ويرررررتم 

مرررع  جميرررع الطرررالب المحشرررحي  لاللتحرررا   بنرررا النظرررح  عررر  انتمررراءاتهم أو المسررراواة فررري المعاملرررة  

 انتماءات آبائهم الدينية أو  العقائدية أو  الطائ ية أو   العحقية أو   اللوج أو امخالقية. 

 االلتحاق  ناالبتياجا  التعليمية الخاصة:  

 رسة.  ينا  بالطالب أصحاب الهمم  وت خح  بكونهم ملتحقي  بالمدتتح ب  أ

 تلت م المدرسة بما يلي    

ضرررماج عررردم  تقييرررد  االلتحرررا  بالمدرسرررة بتقرررديم تقحيرررح فحرررص  بررري. )معررراييح  إ رررار  عمرررا   -أ

 ( .1-1التعليم الشاما بدبي  رقم 

ضرررماج عررردم  رفرررا التحرررا  الطرررالب  اسرررتنادا فقررر   علررر   كرررونهم  مررر  ذوف اال تياجرررات    -ب

 (1 -2الخاصة )معاييح  إ ار  عما التعليم الشاما بدبي  رقم 

ضرررررماج تمترررررع الطرررررالب مررررر  ذوف  اال تياجرررررات الخاصرررررة بحرررررق  أولويرررررة  التحرررررا  امخررررروة   -ج

 (.2-2دبي  رقم للقبو  بالمدرسة )معاييح  إ ار  عما التعليم الشاما ب

تك ررررا أج يضررررم  الطررررالب  مرررر  ذوف اال تياجررررات الخاصررررة   ررررق الحصررررو   علرررر   تعلرررريم    -د  

وترررردريب  جيررررد فرررري جميررررع أنررررواي  ومحا ررررا  الدراسررررة فرررري دبرررري )معرررراييح  إ ررررار  عمررررا التعلرررريم 

 (.3-2الشاما بدبي  رقم 

لمشررراركة فررري العمليرررة تك رررا تررروفيح الررردعم  ال عرررا  للطرررالب  مررر  ذوف اال تياجرررات الخاصرررة  ل  -ه 

التعليميرررة  مررر  خرررال  تنميرررة  قررردراتهم  وبنررراء العالقرررات  مرررع أقرررحانهم  والت ررراعالت االجتماعيرررة فررري  

ال ئرررة العمحيرررة المناسررربة  فررري بيئرررة  تعليمرررة  مشرررتحكة )معررراييح  إ رررار  عمرررا التعلررريم الشررراما بررردبي  

 ( 4-2رقم  

لمرررررروارد  واختيررررررارات  المنرررررراهج أج  ترررررروفح  سررررررب  إمكانياتهررررررا,  السررررررما  بالنصرررررروص  وا  -و

 المناسبة للطالب  م  ذوف الهمم. 

ضرررررماج  أج يرررررتم  تررررروفيح الررررردعم والسرررررك   والتعرررررديالت المنهجيرررررة  المطلوبرررررة للطرررررالب  ذوف   -ل

اال تياجرررات الخاصرررة  بمرررا يمكرررنهم  مررر   الحصرررو   المنصرررة  علررر  ال رررحص التعليميرررة.  )معررراييح  

 (.5-2إ ار  عما التعليم الشاما بدبي  رقم 
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ضرررماج  تع يررر  مبررردأ   المسررراواة بررري   الطرررالب  ذوف اال تياجرررات  الخاصرررة )معررراييح  إ رررار    - 

 (.6-2عما التعليم الشاما بدبي  رقم 

تلترررر م  المدرسررررة  بمسررررؤولياتها  القانونيررررة  وامخالقيررررة بموجررررب  القررررانوج اإلمرررراراتي للوفرررراء بمتطلبررررات  

 مقدمي  لبات االلتحا .

وضرررع إجرررحاءات  االلتحرررا  المتا رررة  للطرررالب مررر  ذوف اال تياجرررات الخاصرررة. ولهرررسا تلتررر م  المدرسرررة  ب

السررربب, ينبنررري أج  تكررروج  المدرسرررة  علررر   علرررم  بررر ف إعاقرررة  معحوفرررة  أو  ا تياجرررات تعليميرررة  خاصرررة  

والتررري قرررد ترررؤنح علررر  قررردرة  الط رررا فررري المشررراركة فررري إجرررحاءات االلتحرررا  بالمدرسرررة  الخاصرررة بقبرررو  

ف اال تياجرررات الخاصرررة   تررر  يمكررر  للمدرسرررة  تررروفيح اال تياجرررات الكافيرررة  للطرررالب فررري الطرررالب مررر  ذو

  الة قبو  التحاقهم. 

يتعررري  علررر  أوليررراء أمرررور  الطرررالب مررر  ذوف اال تياجرررات الخاصرررة أج يقررردموا للمدرسرررة  كافرررة  الت اصررريا  

 االلتحا .   قبا  الشحوي في إجحاءات االلتحا   وعند التسجيا  أو  ال قا قبا قبو    لب

تن ررررس المدرسررررة كافررررة  اإلجررررحاءات المعقولررررة  لضررررماج  إتا ررررة  كافررررة  المعلومررررات  وإجررررحاءات االلتحررررا   

للطرررالب ذوف اإلعاقرررة,  والقيرررام بكافرررة التعرررديالت الاللمرررة  بالقررردر  المعقرررو .  علررر  سررربيا المثرررا   تررروفح  

 ورقة  اختبار بخ   كبيح للطالب السي  لديهم  ضعة بصحف. 

 

 معايير القبول 

تررروفح  اممرررراك    سررررب كررررا   الرررة  علرررر  أسرررراخ قرررردرتنا  علررر  الوفرررراء باال تياجررررات التعليميررررة للطررررالب  

 ب كبح قدر ممك  وبما يحقق  امفضا للطالب. 

تنظررررح المدرسررررة بعنايررررة   للطلبررررات  الخاصررررة بررررالطالب   الررررسي  ال تتناسررررب قرررردراتهم مررررع ال ئررررة  -1

التطويحيرررررة أو  االجتماعيرررررة  أو  الرررررسي  لرررررديهم  قررررردرات   العمحيرررررة الخاصرررررة بهرررررم  مررررر  النا يرررررة 

 معحفية أو   إمكانيات  تعيق تحصيلهم لجميع  جوانب المنهج الدراسي. 

تحرررت ل المدرسرررة بصرررال ية تقيررريم التكيرررة المعقرررو  لضرررماج االسرررتخدام العررراد  وال عرررا  للمعحفرررة    -2

 والموارد ، مما  يمك   جميع الطالب  م  إ حال تقدم.

  )قبرررا القبرررو ( , مررر   خرررال  تشررركيا ات رررا  بررري  أوليررراء اممرررور دراساااة الحالاااةتطرررويح  يمكررر    -3

والمدرسرررة ، لالسرررت ادة المثلررر  مررر    المرررواد الدراسرررية والمنررراهج المتا رررة   بمرررا يجعلهرررا  متميررر ة 

 لتلبية  اال تياجات المتنوعة لطالبها.

ذوف اال تياجرررررات ضررررماج عررررردم  رفررررا التحرررررا  الطررررالب  اسرررررتنادا فقرررر   علررررر   كررررونهم  مررررر   -4

 (1 -2الخاصة )معاييح  إ ار  عما التعليم الشاما بدبي  رقم 

 م  المتوقع أج يكوج  الطالب مدربي  تماما  عل  المح اض قبا االلتحا  بالمدرسة.  -5



Athena Inclusion    .    

 معايير القبول :   طلبا  األخوة 

 ينا    تيُمنح امخوة أولوية قبو   االلتحا   بمدرسة  أ

اال تياجرررررات الخاصرررررة الرررررسي  لرررررديهم أشرررررقاء فررررري المدرسرررررة  أولويرررررة إضرررررافية يُمرررررنح ام  رررررا   ذوف 

 ينا.تلاللتحا  بمدارخ أ

 يتعي  أج يتوفح في  جميع امشقاء الوفاء معاييح القبو  في المدرسة.

 

 اإلماراتيين  الطالب معايير القبول:  طلبا 

اإلمرررراراتيي  امولويررررة للررردخو .  وتعطرررر   امولويررررة لةشررررقاء اإلمرررراراتيي  فرررري  الطررررالب تُمرررنح  لبررررات

 جميع دخو  جميع  السنوات الدراسية. 

يُطلرررب مررر  جميرررع المتقررردمي   الرررسي  يطرررالبوج برررالتمتع بحرررق امولويرررة اإلماراتيرررة دراسرررة اللنرررة العحبيرررة 

يتعررررري  دراسرررررة التحبيرررررة  كلنرررررة أولررررر  ) اللنرررررة العحبيرررررة   أ ( ، وفررررري  الرررررة الطرررررالب المسرررررلمي ، 

 اإلسالمية ) تحبية إسالمية أ ( ما لم  يحد  خالف ذلك م  قبا هيئة المعحفة والتنمية البشحية.

 يجب  استي اء  جميع المتقدمي  اإلماراتيي   لمعاييح القبو  في المدرسة.

  ملية  االلتحاق :  كيمية تقديم  أنلياء األمور لطلبا  االلتحاق: 

 لتحا  وفقا  لإلجحاءات ال حدية  الصادرة  م  قبا المدرسة.تعبئ  لبات اال

 تُطلب الونائق التالية في وقت تقديم  الطلب  

 نسخة م  شهادة ميالد الط ا  -

 نسخة م  جوال س ح الط ا  -

نسرررخة مررر  تقحيرررح المدرسرررة   للسرررنة الدراسرررية السرررابقة )إذا كررراج  الطالرررب يطلرررب االلتحرررا  بالسرررنة  -

 أعل (.الدراسة  امول  أو 

نسررررخة مرررر  تقحيررررح المدرسررررة المؤقتررررة أو الحاليررررة )إذا كرررراج الطلررررب يقرررردم  لررررب  لاللتحررررا  فرررري  -

 منتصة السنة  بالسنة  امول  أو أعل (.

 نسخ م  تقاريح التقييم الطبي أو الن سي أو التعليمي الكتابية المتعلقة بصعوبات التعلم.  -

 مية  نن ت   رض  األماكنكي -بالمربلة االبتدائية    - ملية  بول االلتحاق 

 فور  استالمنا  لب  التحا  الط ا ،  يحا  إل  أعضاء هيئة التدريت في المدرسة .. -1

 يحسا خطاب دعوة مولياء اممور . -2
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يُطلرررب تقرررديم التقررراريح والمحاجرررع  الاللمرررة فررري البدايرررة ، وقرررد تقررردم دعررروة للطالرررب لقضررراء بعرررا الوقرررت  -3

الترري يحغررب االلتحررا  بهررا,   فرري  الررة  اجتيررال  هررسه المح لررة , ينقررا  إلرر   مررع  مجموعررة السررنة الدراسررية

 المح لة  النهائية  لعملية التقييم.

ينررررا التواصررررا  مررررع  العرررراملي   فرررري  المدرسررررة الحاليررررة تيجررررول   معضرررراء هيئررررة الترررردريت بمدرسررررة أ  -4

 للطالب. 

مررررع  كررررا  الررررب  قبررررا توفيحهررررا   ينررررا بررررالحق فرررري اإلصررررحار علرررر  إجررررحاء  مقابلررررةتتحررررت ل مدرسررررة  أ - 5

 للمكاج.

 التو ي  ................................. ...................التاريخ .................

 مدير المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سنوياً  أج جميع السياسات تتم محاجعتها نحيطكم  علماً 

 االلتحاق:   شرنط نأبكام  بول

ايديوكاشرررر   ينررررا تجميررررع المعلومررررات المقدمررررة إلرررر  أي  أج تكرررروج يتعرررر  د ااااة المعلومااااا  المقدمااااة. -1

أنليااااء الطالرررب ) وينبنررري أج ي يرررد  الوالررردي    اموصرررياء علررر   مضرررللة.  وغيرررحصرررحيحة وكاملرررة 

 المقدمة في البيانات  تنيح  ة أف في  البالتحديثات  ( المدرسة عل  ال ور األمور"
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قبرررا وذلرررك  عمليرررة القبرررو  خرررال   للمدرسرررة  الداعمرررة تقررردم  كافرررة   الونرررائق   . الوثاااائل الدا ماااة -2

تحررررت ل المدرسررررة بررررالحق فرررري وال صررررا الدراسرررري ذف الصررررلة.  بدايررررة علرررر  امقررررا مرررر  يرررروم  28

خرررال  ال ترررحة    المطلوبرررة  جميرررع الونرررائق الداعمرررةفررري  الرررة  عررردم تقرررديم   ، تررروفيح المكررراج  سرررحب 

 ال منية المحددة سل اً. 

االلتررر ام بجميرررع سياسرررات المدرسرررة  والطرررالب  أوليررراء اممرررور  علررر   يتعررري . سياساااا  المدرساااة -3

سياسررات المدرسررة مرر   نسررخة  . يررتم  ترروفيح مرر  وقررت  خررحومررا يطررحأ  عليهررا  مرر   تعررديالت   ، 

 عند الطلب.الحالية 

 دل  الرسوم نالتسجيل نالسحب. -4

دفرررع الحسررروم المدرسرررية  م يلررر  غيرررح قابلرررة لالسرررتحداد وغيرررح قابلرررة للتحويرررا.  االلتحرررا  رسررروم تكررروج  • 

 مكاج الطالب في المدرسة. لضماج أو قبا اليوم امو  م  ال صا الدراسي ذف الصلة بحلو  

 استبعاد الطالب م  المدرسة.  مدرسيةالحسوم العدم دفع   يتحتب عل  • 

القبررررو   رسرررروم الدراسررررية  و المصررررحوفات علرررر  سرررربيا المثررررا  ال الحصررررح  الحسرررروم المدرسررررية  تتضررررم  •

 في أف وقت وفقًا للقانوج المعمو  بي. تخضع لل يادة )إج وجدت( وقد  إعادة القيدورسوم والقيد  

قبرررا نالنررري    إلررر  المسرررجا كترررابيإشرررعار   فررري  الرررة سرررحب الطالرررب  مررر  المدرسرررة أوليررراء اممرررور يقررردم • 

ية وفقًررررا المدرسررررتررررحد  الحسرررروم    السررررحبفررري  الررررة و. الطالررررب  ( يوًمرررا مرررر  اليرررروم امخيررررح لحضررررور30)

 المعمو  بها بالمدرسة.   لسياسة استحداد الحسوم

، ال ومرررع ذلررركنقرررا لطرررالب المدرسرررة. ال خدمرررةتررروفيح مسرررتقا ل نقرررا خدمرررة تنسرررق المدرسرررة مرررع مررروفح  -

هرررسه شرررحو   وأ كرررام  تررروفيح  ويرررتم االت رررا  علررر   ,الحسررروم المدرسرررية ضرررم  الخدمرررة هرررسه  تررردرج رسررروم 

 مباشحة بي  أولياء اممور   اموصياء وموفح خدمة النقا. الخدمة

مررر  أف مررر   الصرررادرة  تعليمررراتال. تعتمرررد المدرسرررة فقررر  علررر  للمدرساااة أنليااااء  األماااور  تعليماااا   -5

المدرسرررة لتعليمرررات  اسرررتالم  أو فررري  الرررة  الوالررردي   الوالررردي . فررري  الرررة علرررم المدرسرررة بوجرررود نررر اي بررري  

كجهرررة  اعتمررراده ، يحرررق للمدرسرررة االعتمررراد علررر  تعليمرررات الشرررخص الرررسف ترررم الوالررردي  مررر   متعارضرررة 

فررري   الرررة اسرررتالم  هرررسه السياسرررة ويجرررول للمدرسرررة  عررردم  االلتررر ام ب. االلتحرررا اتصرررا  رئيسرررية فررري  لرررب 

نبيرررة, يكررروج  مونقرررا مررر   محكمرررة أجصررردر  اممرررح   أو فررري  الرررة, المدرسرررة أمرررح محكمرررة سرررارف الم عرررو 

  (محكمةالأمر ) م   محكمة  إماراتية. 

والتررري تشرررما  الطالرررب ، الخاصرررة ب  معلومرررات الالمدرسرررة  تقررردم . المعلوماااا  ألنليااااء األماااورتقاااديم  – 6 

 فرررري ملررررة الطالررررب ، الررررواردة  خررررحنام وغيحهررررا  مرررر  اممررررور  وسررررجالت الحضررررور التقرررراريح بطاقررررات 

، ولحمايرررة الوالررردي   نررر اي بررري  وجرررود المدرسرررة ب. فررري  الرررة علرررم امبررروي  مف مررر  للطالرررب أو  سرررواء 

 وأ ررررد  الوالرررردي    برررري  المدرسررررة المدرسررررة  المحاسررررالت  الجاريررررة  تحسرررراال ، المحاسررررالتخصوصررررية 

 بموجب أمح المحكمة.لب ذلك   ُ إذا  باستثناء  ، الوالد ا خحإل  
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 يحي أو المررررد الشررررحكاء تتحمررررا المدرسررررة أو أف مرررر  ال ررررحوي التابعررررة لهررررا أو  ال . المسااااةنلية الطبيااااة  -7

الطالررررب تلحرررق ب إصرررابة أف  أيرررة مسرررؤولية عرررر  التررررابعي  لهرررا   أو المرررون ي  أو االستشررراريي  أو الررروكالء

فررري إبرررالغ للمعاملرررة  غيرررح المناسررربة لحالرررة الطالرررب  الصرررحية فررري   الرررة  تقصررريح  أوليررراء اممرررور نتيجرررة 

المعمرررو  لسياسرررة الطبيرررة لاالمتثرررا  فررري  الرررة  عررردم  أو  الصرررحية  للطالرررب كتابيرررا  الحالرررةبهرررسه المدرسرررة 

 مكتب الصحة.العاملي  بالمدرسة أو  قبا  التعليمات امخحن المقدمة م  أف م    لمدرسة أوبها با

معلمرررري  أو مسررررؤولي  أو مسرررراعدي  مرررر  يتبعهررررا مرررر    . ال تتحمررررا المدرسررررة أو التناااااال نالتعااااوي  -8

 المسكور أعاله  للطالب ية البدن  أية مسؤولية م  أف نوي كانت فيما يتعلق باإلصابة طوعيمت

 مبنررر   المعلمررري  المرررسكوري  أو المسرررؤولي  داخرررافررري عهررردة   المرررسكور  للطالررربال علررري  االسرررتالم قبرررا • 

مررر  قبرررا  برررسلك  م ررروضالشرررخص الالمدرسرررة مررر  قبرررا  مبنررر   مررر  اسرررتالم  الطالرررب   المدرسرررة، أو بعرررد

 اليوم الدراسي العادف. الوالدي ، في 

 .للمدرسة الحسمية الدراسة خارج أوقات  المدرسة  مبن   في التواجد   أنناء • 

المعلمررري   رررد م   ة مباشرررحال  السررريطحة المرررسكور فررري عهررردة أو  الطالرررب، مرررا لرررم يكررر  آخرررحفررري أف وقرررت 

مرررا لرررم تكررر  اإلصرررابة التررري تعترررحف  المدرسرررة بتنظيمهرررا,   أو المهرررام  الخارجيرررة امنشرررطةالمعنيررري  خرررال  

 ناتجة ع  

 لتصرررررحف  وضررررري  بامأف مونرررررة أو معلرررررم أو أف شرررررخص آخرررررح أو أشرررررخاص  مررررر  قبرررررا  إهمرررررا أف • 

المدرسررررة   ني مبررررافرررري عيرررروب أف أو فرررري  الررررة  وجررررود  لصررررالح أو بالنيابررررة عرررر  المدرسررررة المررررسكورة. 

 المسكورة.

  لى   األمور  التالية:  ، أنالل النة   لى ذلك  

متعلقرررررة   ف مبرررررال  فررررري  الرررررة  تكبررررردها  معلررررر  تعرررررويا المدرسرررررة المرررررسكورة والمحافظرررررة تعرررررويا • 

 للطالرررربة عارضرررريررررة ندبإصررررابة  أف  عرررر  الن قررررات امخررررحن  الترررري قررررد  تنشرررر   الطبيررررة أو بالمصررررارية

 المسكور.

ر اضررررحأأو  فرررري  الررررة  تكبرررردها مف خسررررائح  تعررررويا والح رررران علرررر  تعررررويا المدرسررررة المررررسكورة • 

 الررررب بسرررربب الط الترررري فرررري عهرررردتها أو  تحررررت سرررريطحتها  المدرسررررة المررررسكورة أو الخاصررررة ب  لممتلكررررات با

 المسكور.

 هنررررا يكرررروج  ر فرررري المدرسررررة  ية قيررررده الطالررررب واسررررتمحار التحررررا    هررررم وأوافررررق علرررر  أج قبررررو تأ  -9

 . هسه الشحو  وام كام ل واالمتثا   بموافقة الوالدي 

 أ د الوالدي .  م  قبا تمة 
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هرررسه الشرررحو  وام كرررام  قرررحأت ووافقرررت علررر      الوصررري القرررانوني علررر  ي...  أننررري ولررري أمرررح أقرررح أنرررا 

 بالكاما.

 اسم نلل األمر / الوصل:

 ______             التاريخ: ___________________           التو ي :       

 

 


