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Dear Early Years Families,  

It is my pleasure to welcome everyone back for another great year in Al Maaref Private 

School. We are all excited to have students back in our classrooms and hallways filling 

them with energy and enthusiasm for learning. It is our mission to help every child feel 

welcomed, connected, and a part of our Al Maaref Private School family. Additionally, we 

strive to challenge each student to grow in his or her academic abilities and to be college-

ready by the end of school years. At Al Maaref Private School, we have great teachers 

who spend hours planning and creating classroom activities to engage our students in 

learning. Our teachers utilize research-based best practices and analyze academic data 

to determine current skill levels and to set goals for growth and improvement. We believe 

that all students should graduate from high school prepared for the demands of 

postsecondary education, meaningful careers, and effective citizenship. 

 

As you look through these pages we hope that you will find the information needed to 

answer any questions you may have regarding our programs and procedures. Most of all 

we hope it gives you a glimpse into our engaging and warm Early Childhood world. Thank 

you for taking the time to review this handbook and for being familiar with how our Early 

Childhood works to create a rich and engaging learning experience for your child.  
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AMPS Guiding Statement: 

  

Vision: 

At AMPS, we Inspire innovation, cultivate lifelong learning skills, and nurture 

diversity.   

Mission: 

Our mission is to provide a caring, respectful, and diverse environment that 

encourages learners to take risks, be autonomous, and be creative. AMPS will strive 

to equip students with the knowledge, skills, and dispositions to be lifelong learners 

who are proud of their cultural identity.   

Values: 

Respect-Cooperation-Responsibility-Tolerance  

 

Definition of High-Quality Learning Environment (HQLE): 

At AMPS, a High-Quality learning environment is where:  

The environment is conducive to learning, the students are active, self-directed, and 

collaborative learners, the teachers are effective facilitators, and the instructional 

leaders are supportive mentors.   

 CODE OF CONDUCT  

We strive to embody in thought, word, and deed, courage, inquiry, kindness and 

respect. This means that we believe that every member of our learning community 

has to right to:  

-Participate in meaningful, dynamic and relevant learning opportunities.  

- Learn in a positive and safe environment, free of physical, emotional, psychological 

and verbal harassment or bullying.  
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- Mutual trust and respect from all community members.  

-Responsive, positive guidance aimed to help each of us learn and grow.  

THE SCHOOL DAY  
7:15 am – 1:40 pm Monday – Wednesday 

7:15am – 1:20 pm Thursday  

7:15 am – 11:00 am Friday  

 
Class Timings  

Monday - Wednesday 

Period 1 : 7:30 - 8:20  

Period 2 : 8:20 - 9:05  

Break : 9:05 - 9:35  

Period 3 : 9:35 - 10:20  

Period 4 : 10:20 - 11:05  

Period 5 : 11:05 - 11:50  

Snack : 11:50 - 12:05  

Period 6 : 12:05 - 12:50  

Period 7 : 12:50 - 13:35  

Thursday: 

Period 1 : 7:30 - 8:15  

Period 2 : 8:15 - 9:00  

Break : 9:05 - 9:25  

Period 3 : 9:25 - 10:10  

Period 4 : 10:10 - 10:55  

Period 5 : 0:55 - 11:40 

Snack : 11:40 - 12:45  

 Period 6 : 11:45 - 12:30  

Period 7 : 12:30 - 13:15  

Friday: 

Period 1 : 7:30 - 8:15  

Period 2 : 8:15 - 9:00  

Break : 9:05 - 9:25  

Period 3 : 9:25 - 10:10  

Period 4: 10:10 – 10:55 
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Supervision Before and After School Morning:  

● Parents need to drop off and pick up their Pre-KG, KG1 and KG2 children to and 

from Gate 4 and supervisors will escort them to their respective classes   

● Close supervision is the responsibility of the parent once a child is picked up at the 

end of the day. Please note that we do not have any adult supervision for students 

after 3:15 pm and for safety reasons students are not allowed on the playground or 

soccer pitch without adult supervision.  

Students are dismissed from their homeroom classes as follows:  

-Pick up at 2:15pm from Gate 4 

-Bus riders: are walked to the buses by an AMPS staff member.  

-Car riders: Students are dismissed to parents, authorized adults, or middle/high 

school siblings who are listed on the permission form. Please be prompt in picking up 

your child as as homeroom teachers have professional duties and responsibilities 

right after school. Children not collected on time will be escorted to the Duty room. 

Please note that the Duty room and school reception close at 3:15 pm.  

The Assistant Head for Early years or leadership team member will then phone 

parents and supervise children until collected. When the child is collected the 

parent/care-taker must sign and note the time of collection. Continued late pick up 

will result in a meeting with the Assistant Head for Early years and Head of School.  
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Early Dismissal Day Procedure  

-On Friday when the students are dismissed at 11:00 am, bus transportation will 

leave the school at 11:15 am. Parents will be responsible for picking up non-bus riding 

students from Gate 4, parents will be notified well in advance of any other early 

dismissals and can also check the school calendar for these dates.   

-Change to Regular Pick-Up Routines  

-Please communicate with the homeroom teacher or Assistant Head for Early years 

manal.ajami@almaaref.ae in writing (note or email) if your child is going home in a 

way different from their routine. This includes external activities off campus and 

birthday parties. Without written permission we cannot send a child with a friend or 

another parent. If any change in plans occurs during the school day, please inform 

the homeroom teacher or Assistant Head for Early years manal.ajami@almaaref.ae 

in writing or in the case of bus-riders, the STS desk before 12:00 pm.  

Leaving Campus Early  

We ask that appointments be made outside the school day whenever possible so as 

to help students stay in the routine of learning and not miss any instructional time 

or community events. If a student needs to leave before scheduled dismissal times, 

please notify the Early years office via email manal.ajami@almaaref.ae and the 

homeroom teacher. Children will be escorted to the reception when you arrive to 

pick them up.  
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School Supplies  

-Basic school supplies such as pencils, books, crayons, and markers are provided by 

the school. If specialized supplies are needed, your child’s homeroom teacher will 

inform you.  

-We do encourage students to explore their creativity and while we make every 

effort to source only washable paints and materials, and provide painter smocks, we 

request that your child bring in an oversized shirt or smock to use during messy 

projects.  

Dress Code 

-Students need to wear the AMPS uniform as required by KHDA. The purpose of 

this is to establish an environment that is comfortable for students while conducive 

to learning and respectful of our host culture.  

-Alternative dress is acceptable on designated Spirit Days and special occasions such 

as national celebrations. Details will be announced as they occur throughout the year.  

-Please ensure that all of your child’s clothes are clearly labeled with his/her name.  

-If your child comes to school out of uniform, we will notify you to bring him/her a 

uniform for the day.  

-Only stud earrings allowed for girls. For safety and Security, other jewelry is 

discouraged.  
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Water bottles  

-Please send your child with a labeled water bottle each day. We encourage students 

to refill their bottles at school and avoid using plastic bottles or paper cups as far 

as possible.  

 

Snack and Lunch  

-All students have a mid-morning snack and lunch. We encourage all children to bring 

healthy snacks to school like fruit or yogurt as opposed to snacks/ treats like cookies 

or cake. If students are bringing a packed lunch from home, we encourage a balanced 

meal so that they have the energy to get through the day.  

Recess  

-Students have scheduled recess times. Each division has a dedicated, shaded 

playground area with appropriate outdoor educational equipment. Depending on 

scheduled use by PE classes, the playground and/or multipurpose room (auditorium) 

may be available for play during recess times. All students are expected to play 

safely and fairly, and to be respectful of each other and of the equipment. During 

hot weather, hats are encouraged during outdoor play. Please apply sunscreen at 

home. We will have indoor recess on days when the temperature is 37 degrees or 

above.  

Physical Education 

-It is essential that students bring a full water bottle and hat (when outside) to each 

PE class.  
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-On the rare occasions that students need to be excused from a PE, please write a 

note or email to your child’s PE teacher. If your child misses more than one PE or 

swimming lesson in a row, please provide a doctor’s note. Unexcused absences from 

PE and swimming will impact PE grades.  

 

Kindergarten Program (Pre-KG to KG2)  

-The kindergarten program is comprised of classes for children aged from three to 

six years old. We believe that the Kindergarten years are the foundation for 

children’s future well-being and learning. This time has to be nurtured through high-

quality experiences that enhance children’s social, emotional, physical, language, and 

cognitive development. We maintain that at this age, children learn best when these 

concepts are couched in developmentally appropriate, concrete, play-based 

experiences that connect with the life experiences of our students.  

Hence teachers are intentional in how they prepare the learning spaces and create 

a safe and nurturing environment for the young learner. They facilitate active, play-

based, and interdisciplinary experiences. Opportunities are provided to encourage 

your child’s development while meeting the unique needs of every learner. Through 

careful observation, documentation and planning, teachers nurture and foster 

children’s growth in early literacy, early numeracy, language, social/emotional, and 

physical development.  

Prekindergarten (Pre-KG)  

The Prekindergarten class is a play-based and experiential program for learners who 

are ages three to four years. Play is a significant part of childhood in order for 
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children to develop their self-regulation, language, cognition, and social competence. 

Play gives children opportunities to develop physical competence and make sense of 

the world around them. Learning to take care of self with increasing independence, 

creating and sustaining positive relationships, and solving social problems in a large 

group setting are important parts of our students’ day. Students in our Pre-KG 

program explore Art, Music, and Physical Education with specialist teachers.  

*Children must be three years of age AND toilet trained before they enter the Pre-

KG program.  

Kindergarten 1 (KG1)  

The KG1 program for students ages four to five incorporates aspects of play-based 

learning whilst also introducing students to more academic concepts such as Literacy 

(reading and writing), Mathematics,  

Science, and Social Studies. Through inquiry and reflective play, children form 

theories and ideas about life and the world around them. The inquiry units 

undertaken allow for hands-on exploration in Science, Social Studies, and the arts 

while also developing children’s language, early literacy, early numeracy, gross and 

fine motor, problem-solving, and social skills. The curriculum also offers children 

opportunities to apply their acquired skills in meaningful ways and in real-life 

contexts. Sustaining positive and collaborative relationships are hallmarks of social-

emotional development in Kindergarten. Children learn to identify and communicate 

their feelings, engage in problem-solving, share materials, and play alongside or 

cooperatively with their peers.  
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Kindergarten 2 (KG2)  

The KG2 program starts to bring additional structure into the learning experiences 

of our young learners who are five to six years of age. In addition to a longer 

academic day, the KG2 program starts to introduce formal lessons in the core 

subjects of Reading, Writing, Mathematics and Science. Literacy development in 

Kindergarten includes phonological awareness, emergent reading skills, and concepts 

of print. Kindergartners begin exploring different units of study encompassing 

narrative, informational, and opinion text in literacy. Kindergartners extend their 

mathematical thinking on a variety of concepts including number sense, geometry, 

and data analysis. Studies in Kindergarten integrate technology, Art, Music, Arabic, 

and Physical Education.  

Specialist Subjects: Pre-KG to Grade 5  

Early years students receive a rich curriculum including specialist classes such as 

Visual Art, Music, Physical Education, Arabic Studies, Islamic Studies (for Muslim 

students) and Library Media. Specialized teachers provide instruction during these 

periods.  

Visual Art  

The Visual Arts program aims to create a learning atmosphere where students can 

enhance creativity, expand critical thinking skills, problem-solve, communicate ideas 

through a multitude of media, and reflect on their work. The goal of our visual art’s 

program is to support a child’s creative expression and imagination while engaging in 

learning about the principles of art.  
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Music  

Our Music program exposes students to singing, playing instruments, movement, 

composing, improvising, and reading music. Students develop confidence and see 

themselves as musicians as they are exposed to and explore different aspects of 

music.  

Physical Education (PE)  

Physical Education equips students with the knowledge, skills, values and attitudes 

to encourage lifelong healthy habits, and establish a positive relationship towards 

physical activity and well-being. While we place emphasis on the physical, we 

recognize the importance of developing the mental, emotional and social attributes 

of each child through developmentally-appropriate, structured activities. 

Instruction includes developing basic motor skills and movement patterns, as well as 

expanding and deepening their knowledge of movement concepts, principles, and 

strategies. We support the individual needs of each child while challenging them to 

achieve their personal best.  

All students are expected to participate in all units of Physical Education. If a 

student is well enough to be present at school, then they are considered well enough 

to participate in PE classes. However, if a student is unable to participate in Physical 

Education class for more than one class period, a note from a parent or doctor needs 

to be given to the Physical Education teacher.  

Digital Learning and Technology Integration  

We use technology to enrich teaching and learning so that all our students are 

equipped with the skills they need to navigate the rapidly changing digital landscape. 
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Homeroom teachers integrate the use of digital tools in meaningful and relevant 

ways to personalize and enhance the learning experience of our students. Devices 

are used for learning purposes only and early years students have device free recess 

and meal times.  

Student Headphones  

Kg1 and 2 students need to bring in a set of headphones.  

Headphone criteria:  

1. Cost less than 100 dhs  

2. Cover the whole ear (no earbuds)  

3. Compatible with iPad headphone jack  

Elementary School Handbook  

 

 

Attendance Requirements  

Attendance in school and punctuality are essential for successful attainment. The 

odd day off here and there soon mounts up, as does arriving late at school. Research 

has shown that there is a significant association between absence and attainment, 

and that there is also evidence that there may be critical thresholds of absence (31 

or more half-day sessions) linked to significantly lower performance outcomes. The 
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Ministry of Education for the UAE takes these findings very seriously and states 

that “if a student is absent from school for 20 consecutive days or 25 

nonconsecutive days”, the School can remove the child’s right to a place at school.  

KHDA guidelines for attendance are as follows:  

98% of school days present 

96% of school days present 

92% of school days present 

Less than 92% of school days present  

Excellent Good Satisfactory Unsatisfactory  

Therefore, please ensure that your child is at school every day of the school year 

except for illness or other unavoidable reasons. We request that parents plan 

holidays and trips during the scheduled vacation times as determined by the official 

school calendar.  

Parents need to inform the homeroom teacher or the Assistant Head for Early years 

by 7:00 am if your child will be absent. After 48 hours absence a sick note is required 

from the doctor. Absences of more than 48 hours without the support of a sick note 

will be marked as unauthorized.  

The following key is used while taking attendance:  

Excused Absences  
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Illness 

Medical/Doctor’s Appointment Family Emergencies Immigration Appointment 

Assessment  

Unexcused Absence  

Travel 

Extended Holiday 

Family Visiting 

No notification from parents  

 

We analyze attendance records on a monthly basis and action accordingly:  

-  If a child’s attendance is 91% or lower, an email is sent by the homeroom teacher 

to the parent to inform them of their child’s poor attendance and the Ministry 

guidelines.  

- If a child’s attendance continues to be below 91% in subsequent months, an email 

is sent by the homeroom teacher to request a meeting with the parent to discuss 

attendance.  

- On the third occasion, the Principal will schedule a meeting with the parent and 

inform the Head of School.  

- If after this a parent is unable (without good reason) to ensure the timely and/or 

regular attendance of their child to the extent that the child’s learning is affected, 

then the Assistant Head for Early years and Head of School will meet with the 
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parent. All meetings and communications will be documented and filed under the 

student’s records.  

Active Parenting  

The kindergarten school years are a critical time for students to develop their 

courage, responsibility, and character. The home environment is where parents teach 

and encourage family values and routines. An effective foundation built in elementary 

school can serve to guide and protect students when they reach middle school age - 

a time of increasing autonomy and expanding choices for a variety of behaviours. We 

know that parenting well during these stages is important. Below are some guidelines 

for consideration as parents build this important foundation in the elementary years.  

 

Birthday Celebrations  

It is important for our students to be acknowledged on their special day and be given 

an opportunity to share something special with his/her class classmates. For the 

wellbeing of all students, we do not encourage sweets or food items to be brought 

to school or to be sent home with students on birthdays. In place of snacks, students 

may donate an item to the class to be enjoyed by others (i.e., a game, a deck of cards, 

favorite books, special pencils, etc.). Student nutrition and positive academic/social 

success are very closely linked. Thank you for your support and understanding of this 

policy as we continue to reinforce healthy life choices. Birthday invitations will only 

be distributed if all children in the class will receive them. Students may not have 

gifts or goodie bags delivered to campus.  
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Field Trips  

Field trips/Enrichment opportunities are activities that are designed to extend the 

student learning experience. We strive to organize two - four such activities during 

the school year to provide students with hands-on learning opportunities and to help 

students observe real-life application of their classroom learning. Students are 

expected to give the teacher in charge and all chaperones full cooperation. All school 

rules apply. A signed permission slip is required to attend the field trip.  

Teachers are not permitted to administer medication to students except under 

special circumstances i.e. field trips, emergencies.  

Our school doctor and nurse also conduct health checks during the school year. 

These exams include a basic head to toe assessment, height and weight 

measurements, as well as distance and color vision checks.  

The school should be informed immediately of any change in telephone numbers to 

enable us to contact a parent or guardian in the event of sickness or accident. In the 

event of both parents being out of the country an alternative contact number must 

be left with the Health Office and with the Registrar.  

Newsletters  

Communication between parents and school is a high priority at AMPS. Each grade 

level provides monthly updates. Parents receive notices throughout the year about 

school events through school-wide newsletter and weekly updates. More regular 

communication between your child’s teacher and yourself can be done in-person or 

by telephone before or after the academic day, via email or through the SEE - SAW 

app.  
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Nut Policy  

To ensure a safe environment for our community we are a “NUT AWARE” school and 

request that no products with nuts are brought to school. There may be confusion 

with the phrases, “Nut Free” and “Nut Aware.” It is our understanding and 

agreement here at AMPS that Nut Free means that the entire campus is free of 

nuts, nut products, or possible contaminants and nobody brings nuts or nut products 

to campus. NUT AWARE means that the community has been made aware and asked 

not to have nuts or nut products on campus.  

 

Toys at School  

Students should keep toys, electronic devices, and other similar items at home, 

except for specific purposes or as pre-arranged. Pre-KG and KG students may bring 

stuffed animals as transition and safety objects, but teachers may encourage them 

to keep them in the cubby or back-pack if the items become a distraction. Toys may 

not be brought onto the playground.  

When to Keep Your Child at Home  

A sick child cannot learn effectively and is unable to participate in classes in a 

meaningful way. Keeping a sick child home prevents the spread of illness in the school 

community and allows your child the opportunity to rest and recover.  

-Vomiting and/or diarrhea: A child with either of these problems should stay at home 

and return to  
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-keep your child at home for the following reasons: school only after being symptom 

free for 24 hours.  

-A temperature of 37.8c/100f and above: Even if the temperature has been reduced 

with medication please keep your child at home until they have been fever-free for 

24 hours WITHOUT using medications.  

-Conjunctivitis: Following a diagnosis of conjunctivitis (also known as “pink eye”), a 

child may return to school 24 hours after the first dose of prescribed medicine.  

-Rashes: Common infectious diseases with rashes are most contagious in the early 

stages. A child with a suspicious rash should return to school only after a doctor has 

made a diagnosis and the school nurse has seen your child before returning to the 

classroom. Please take your child to see the school nurse before he/she attends 

class.  

-Colds: Consider keeping your child at home if he/she is experiencing discomfort 

from cold symptoms such as nasal congestion and/or cough. A continuous green 

discharge from the nose may be a sign of infection.  

- Lice: If a case of lice is identified kindly inform the Health Office. Thorough 

treatment needs to include the use of a medicated lice shampoo and the combing out 

of nits and adult lice. Students need to check in at the Health Office prior to 

returning to class.  

-Absences due to sickness: If your child is sick and unable to attend school, please 

inform the receptionist before 7:00 am. She will then pass on the message to the 

appropriate secretary and teacher.  
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-Collection of a sick child: Once a member of the health office team has contacted 

you, please collect your child as soon as possible.  

 

 

 

 

 

 

 األعزاء الكرام أولياء أمور مرحلة رياض األطفال 

رحب بالجميع مرة أخرى لعام رائع آخر في مدرسة المعارف الخاصة. نحن جميعًا متحمسون  نأن    ناإنه لمن دواعي سرور

 هم بالطاقة والحماس للتعلم.  ؤلعودة الطالب إلى فصولنا الدراسية والممرات التي تمل

باإلضافة  و  ،رسة المعارف الخاصة طفل على الشعور بالترحيب والتواصل واالنتماء إلى عائلة مدمهمتنا هي مساعدة كل  إن  

كل طالب لينمو في قدراته األكاديمية ويكون جاهًزا للجامعة بحلول نهاية سنوات لتحدي  يجاد النسعى جاهدين إل  فإننا  إلى ذلك

 الدراسة.  

أنشطة الفصل الدراسي إلشراك طالبنا   وعمليقضون ساعات في التخطيط  رائعون    معلمونفي مدرسة المعارف الخاصة ، لدينا  

ويحللون البيانات األكاديمية لتحديد مستويات المهارات    ،أفضل الممارسات القائمة على البحث  معلمونايستخدم    ، كماالتعلم  في

أن جميع الطالب يجب أن يتخرجوا من المدرسة الثانوية مستعدين لمتطلبات    ؤمننوولتحديد أهداف للنمو والتحسين.    ؛الحالية

 .التعليم ما بعد الثانوي ، والوظائف الهادفة ، والمواطنة الفعالة

قد تكون لديك بخصوص برامجنا    استفساراتأثناء استعراضك لهذه الصفحات، نأمل أن تجد المعلومات الالزمة لإلجابة على أي  

نشكرك على  ولمحة عن عالم الطفولة المبكرة الجذاب والدافئ.    يعطيك هذا الكتيب نأمل أن    أنناهم من ذلك كله  وإجراءاتنا. األ

وألنك على دراية بكيفية عمل الطفولة المبكرة لدينا لخلق تجربة تعليمية غنية وجذابة    ؛الوقت الذي قضيته في مراجعة هذا الكتيب

 لطفلك.

 :الرؤية
 .صة نلهم االبتكار، وننمي مهارات التعلم مدى الحياة، ونرعى التنوعمدرسة المعارف الخا  في
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 :الرسالة
مدرسة المعارف  مهمتنا هي توفير بيئة متنوعة محترمة ورعاية تشجع المتعلمين على المخاطرة واالستقاللية واإلبداع. ستسعى

 .الحياة يفخرون بهويتهم الثقافية لتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات والتوجهات؛ ليكونوا متعلمين مدى الخاصة

 :القيم
 تسامحــ   المسئوليةــ   تعاونــ    احترام

 :(HQLE) تعريف بيئة التعلم عالية الجودة

 :، توجد بيئة تعليمية عالية الجودة حيث مدرسة المعارف الخاصة  في

البيئة مواتية للتعلم ، الطالب نشطون ذاتي التوجيه ، ومتعلمون متعاونون ، المعلمون هم ميسرون فعالون ، وقادة التدريس هم  

 .موجهون داعمون

 القواعد السلوكية
عضو   هذا يعني أننا نعتقد أن كلونسعى جاهدين للتجسيد في الفكر والكالم والعمل والشجاعة واالستفسار واللطف واالحترام.  

 :في مجتمع التعلم لدينا له الحق في

 .والفاعلةالمشاركة في فرص التعلم الهادفة -

 .التعلم في بيئة إيجابية وآمنة ، خالية من المضايقات الجسدية والعاطفية والنفسية واللفظية أو التنمر -

 .جميع أفراد المجتمع بينام المتبادل الثقة واالحتر -

 .ى مساعدة كل منا على التعلم والنموتوجيهات إيجابية تهدف إل -

 اليوم الدراسي
 مساًء ، من اإلثنين إلى األربعاء 1:40 -صباًحا  7:15

 مساًء يوم الخميس 1:20 -صباًحا  7:15

 صباًحا يوم الجمعة  11:00 -صباًحا   7:15

 توقيت الفصل

 ألربعاء ا إلى االثنينمن 

 8:20 - 7:30: 1الفترة 

 9:05 - 8:20: 2الفترة 

 9:35 - 9:05استراحة: 

 10:20 - 9:35: 3الفترة 

 11:05  - 10:20: 4الفترة 

 11:50  - 11:05: 5الفترة 
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 12:05 - 11:50وجبة خفيفة: 

 12:50  - 12:05: 6الفترة 

 13:35  - 12:50: 7الفترة 

 :يوم الخميس

 8:15 - 7:30: 1الفترة 

 9:00 - 8:15: 2الفترة 

 9:25 - 9:05استراحة: 

 10:10 - 9:25: 3الفترة 

 10:55  - 10:10: 4الفترة 

 11:40 - 0:55: 5الفترة 

 12:45 - 11:40وجبة خفيفة: 

 12:30 - 11:45: 6الفترة   

 13:15  - 12:30: 7الفترة 

 :جمعة

 8:15 - 7:30: 1الفترة 

 9:00 - 8:15: 2الفترة 

 9:25 - 9:05استراحة: 

 10:10 - 9:25: 3الفترة 

 10:55  - 10:10: 4الفترة 

 :الصباحية فترة شراف قبل وبعد الاإل
قبل   ● أطفالهم في صف ما  إنزال  أولياء األمور  مرحلة رياض و،    1مرحلة رياض األطفال ، ورياض األطفاليجب على 

 . ، وسيقوم المشرفون بمرافقتهم إلى فصولهم الدراسية 4من وإلى البوابة  2األطفال

يرجى مالحظة أنه ليس لدينا أي إشراف من  ن بمجرد اصطحاب الطفل في نهاية اليوم.  الوالدي  اإلشراف الدقيق هو مسؤولية  ●

 3:15الكبار على الطالب بعد الساعة  

 

 .ال يُسمح للطالب بالتواجد في الملعب أو ملعب كرة القدم دون إشراف الكبار وألسباب تتعلق بالسالمة

 :النحو التالييُفصل الطالب من فصول الصف الدراسي على 

 ظهراً من البوابة الرابعة  2:15االستالم الساعة   -

 المدرسة  إلى الحافالت بواسطة أحد موظفي خروجهمركاب الحافالت: يتم 
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ثانوية المدرجين  والديهم أو البالغين المصرح لهم أو أشقاء المدارس المتوسطة / ال  إلىالطالب    إخراجراكبو السيارات: يتم    -

 في نموذج اإلذن. 

طفلك   اختيار  في  سريعًا  تكون  أن  معلمييرجى  سيتم   ألن  مباشرة.  المدرسة  بعد  مهنية  ومسؤوليات  واجبات  لديهم  الصف 

إلى غ المحدد  الوقت  الذين لم يتم اصطحابهم في  المناوبة ومكتب  اصطحاب األطفال  المناوبة. يرجى مالحظة أن غرفة  رفة 

 مساًء.  3:15استقبال المدرسة يغلقان الساعة  

باالتصال بالوالدين واإلشراف على األطفال حتى جمعهم.   أو أحد أفراد المدرسة  ة مديرة مرحلة رياض األطفالقوم مساعدتس

 . استالمهوقيع وتدوين وقت التولي األمر لطفل ، يجب على الوالد / ا استالمعندما يتم 

 المدرسة.  ومدير المدرسةمديرة المرحلة األولى المتأخر إلى اجتماع مع  االستالمسيؤدي استمرار 

 

 

 

 

 المبكر  خروجال اتإجراء
 

صباًحا. سيكون    11:15صباًحا ، ستغادر حافلة النقل المدرسة الساعة    11:00يوم الجمعة عندما يتم فصل الطالب في الساعة    -

، وسيتم إخطار أولياء األمور في وقت    4أولياء األمور مسؤولين عن اصطحاب الطالب الذين ال يستقلون الحافالت من البوابة  

 ويمكنهم أيًضا التحقق من التقويم المدرسي لهذه التواريخ.  ،رىمبكر أخ خروجمبكر قبل أي حاالت 

 

 العادية  الطالب استالمتغيير إجراءات -

مساعد- أو  الصف  مدرس  مع  التواصل  مديريرجى  األطفال     ةة  رياض  كتابة و  manal.ajami@almaaref.aeمرحلة 

. وهذا يشمل األنشطة الخارجية  المعتاد  مختلفة عن روتينه)مالحظة أو بريد إلكتروني( إذا كان طفلك يذهب إلى المنزل بطريقة  

إذا حدث أي  ، وا إرسال طفل مع صديق أو والد آخروحفالت أعياد الميالد. بدون إذن كتابي ال يمكنن  لمدرسيخارج الحرم ا 

أو   الصف  مدرس  إبالغ  يرجى   ، الدراسي  اليوم  خالل  الخطط  في  األطفال   مساعدتغيير  رياض  مرحلة  مديرة  ة 

anal.ajami@almaaref.aem  كتابةً أو في حالة ركاب الحافالت ، مكتبSTS   مساًء.  12:00قبل الساعة 

 مبكًرا مدرسةمغادرة ال
 

اليوم الدراسي كلما أمكن ذلك لمساعدة الطالب على البقاء في روتين التعلم وعدم تفويت أي وقت   خروجمواعيد  ب  نرجو االلتزام

 رياض األطفال تعليمي أو أحداث مجتمعية. إذا احتاج الطالب إلى المغادرة قبل أوقات الفصل المقررة ، فيرجى إخطار مكتب  

سيتم اصطحاب األطفال إلى مكتب االستقبال عند  و.  ومعلم الصف  manal.ajami@almaaref.aeعبر البريد اإللكتروني  

 وصولك الصطحابهم.
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 المدرسية  المستلزمات
إذا كانت هناك و  ،المدرسية األساسية مثل أقالم الرصاص والكتب وأقالم التلوين وأقالم التحدي  المستلزماتتوفر المدرسة   -

 .متخصصة فسيخبرك مدرس الصف الخاص بطفلك بذلك أدواتحاجة إلى 

نحن نشجع الطالب على استكشاف إبداعاتهم ، وبينما نبذل قصارى جهدنا للحصول على مواد الطالء والمواد القابلة للغسل    -

ي قد يستخدم التفقط ، وتوفير بدالت الرسام ، نطلب من طفلك إحضار قميص أو سترة كبيرة الحجم الستخدامها أثناء المشاريع  

 . فيها الطالب مواد غير قابلة للغسل
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 الزي الرسمي
 
والغرض من   ؛كما هو مطلوب من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية مدرسة المعارف الخاصة  يجب على الطالب ارتداء زي-

 .ذلك هو إنشاء بيئة مريحة للطالب بينما تساعد على التعلم واحترام الثقافة المضيفة لدينا

سيتم اإلعالن عن التفاصيل فور  و  ،ت الخاصة مثل االحتفاالت الوطنيةوالمناسبا  حددةالم  الترفيهيةالزي البديل مقبول في أيام  -

 .ورودها على مدار العام

 .جميع مالبس طفلك مكتوب عليها بشكل واضح باسمه / اسمهايرجى التأكد من أن -

 .ه / لهال زيًا رسميًا رتدي الزي الرسمي ، فسنخطرك بإحضارال يإذا جاء طفلك إلى المدرسة وهو  -

 ال يُنصح باستخدام المجوهرات األخرى.  من أجل السالمة واألمنو ،يسمح لألقراط للبنات فقط -

 

 مياه الزجاجات 
نشجع الطالب على إعادة ملء زجاجاتهم في المدرسة وتجنب استخدام  ونحن    ،إرسال زجاجة ماء إلى طفلك كل يوميرجى  -

 .الزجاجات البالستيكية أو األكواب الورقية قدر اإلمكان

 

 وجبة خفيفة وغداء 
وجبات خفيفة صحية    نشجع جميع األطفال على إحضارو،  يتناول جميع الطالب وجبة خفيفة في منتصف الصباح ووجبة غداء -

رون  ض  ح  يُ سإذا كان الطالب  ف  ،أو الكعك  (الكوكيز)/ الحلويات مثل    السريعةإلى المدرسة مثل الفاكهة أو الزبادي بدالً من الوجبات  

 .بخفة ومتعة كون لديهم الطاقة الالزمة لقضاء اليومتوجبة متوازنة حتى  إحضار نرجو منهمفنحن  من المنزل  غداءً 

 

 االستراحة أوقات 
بالنسبة ألوقات االستراحة للطالب فإن كل قسم يجتوي على ملعب مخصص مظلل مع معدات تعليمية مناسبة في الهواء     -

قد يكون الملعب و / أو الغرفة متعددة األغراض )القاعة( غير متاحة   الطلق، ولكن اعتماًدا على جداول حصص التربية البدنية

توقع من جميع الطالب اللعب بأمان ونظام، واحترام بعضهم البعض والحفاظ على المعدات.، كذلك  للعب خالل أوقات الراحة. ويُ 

فإننا في أثناء الطقس الحار نشجيع ارتداء القبعات أثناء اللعب في الهواء الطلق. كما يرجى وضع واقي الشمس في المنزل، وفي  

 .ون االستراحة داحل الصفوفدرجة أو أعلى ستك  37األيام التي تكون فيها درجة الحرارة 

.  
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 حصص التربية البدنية 
 .من الضروري أن يحضر الطالب زجاجة مياه كاملة وقبعة )عندما يكونون بالخارج( لكل حصة من حصص التربية البدنية

 ي إلى مدرس ، يرجى كتابة مالحظة أو إرسال بريد إلكترون PE في المناسبات النادرة التي يحتاج فيها الطالب إلى اإلعفاء من 

تقديم الخاص بطفلك. وإذا فات طفلك أكثر من درس في التربية البدنية أو درس سباحة على التوالي ، فيرجى   التربية البدنية

 .التربية البدنية على درجاتسيؤثر والسباحة  التربية البدنية الغياب بدون عذر عن أن ، ونرجو االنتباهمالحظة من الطبيب

 ( 2األطفال )من مرحلة ما قبل الروضة إلى رياض األطفال  برنامج رياض 
أن سنوات رياض األطفال هي   ونؤمن  ،لألطفال من سن ثالث إلى ست سنواتيتكون برنامج رياض األطفال من فصول    -

لرفا المستقبلاألساس  في  وتعلمهم  لذلك هية األطفال  المر  ؛  هذه  الجودة  حلة يجب رعاية  عالية  تجارب  نمو تعزز    ، من خالل 

العمر    على  نؤكدو  ، والمعرفي  ،واللغوي  ،والجسدي  ،لعاطفيوا  ،األطفال االجتماعي يتعلم األطفال بشكل أفضل    أنه في هذا 

عندما يتم صياغة هذه المفاهيم في تجارب مناسبة من الناحية التنموية ، وملموسة ، وقائمة على اللعب ترتبط بتجارب حياة 

  طالبنا.

ل الخبرات  ه  س  تُ   حتى،  لمتعلمين الصغارا ورعاية    ،وخلق بيئة آمنة  ،مساحات التعلم  في كيفية إعداد  مرسونمتومن ثم فإن المعلمين  

اللعب  النشطة   على  ولذلك  التخصصات  وذاتالقائمة  الوقت،  نفس  في  تلبنو  المختلفة  مع  طفلك  نمو  لتشجيع  الفرص  ية فر 

يقوم المعلمون برعاية وتعزيز نمو األطفال كما  من خالل المراقبة الدقيقة والتوثيق والتخطيط ،    االحتياجات الفريدة لكل متعلم

 المبكر، والحساب المبكر، واللغة ، والنمو االجتماعي / العاطفي ، والبدني.  التعلمفي محو 

 (Pre-KG)مرحلة ما قبل رياض األطفال 
أعمارهم  عبارة عن برنامج تجريبي قائم على اللعب للمتعلمين الذين تتراوح  هي  (Pre-KG)مرحلة ما قبل رياض األطفال إن 

غة واإلدراك والكفاءة حتى يطور األطفال التنظيم الذاتي والل  ؛يعد اللعب جزًءا مهًما من الطفولة  ، حيثبين ثالث إلى أربع سنوات

من األجزاء المهمة في يوم  و، ة البدنية وفهم العالم من حولهماألطفال فرًصا لتطوير الكفاء   يمنح  أيًضا  اللعب  ، وألناالجتماعية

كالت االجتماعية في  إنشاء عالقات إيجابية والحفاظ عليها ، وحل المشوكذلك  تعلم العناية بالنفس مع زيادة االستقاللية ،      طالبنا

كبيرة قبل  حيث    ؛مجموعة  ما  برنامج  في  الطالب  األطفاليستكشف  البدنية مع مدرسين    رياض  والموسيقى والتربية  الفنون 

 .متخصصين

 * يجب أن يكون عمر األطفال ثالث سنوات وأن يتم تدريبهم على استخدام المرحاض قبل االلتحاق ببرنامج ما قبل الروضة. 

 (KG1) األولى األطفال  مرحلة رياض
سنوات على جوانب التعلم    5و    4للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين    (KG1) األولى  األطفال    ة رياضمرحل يشتمل برنامج

األكاديمية مثل   المفاهيم  بالمزيد من  أيًضا  الطالب  اللعب مع تعريف  العلوم  و  ،والرياضيات  ،القراءة والكتابةتعلم  القائم على 

،  ًرا حول الحياة والعالم من حولهمأفكامن خالل االستفسار واللعب التأملي  يشكل األطفال نظريات وو  ،والدراسات االجتماعية

نون مع تطوير لغة تسمح وحدات االستقصاء التي تم إجراؤها باالستكشاف العملي في العلوم والدراسات االجتماعية والف  حيث

و  ، والكتابة  األطفال  القراءة  المب تعليم  والحساب  المشكالتالمبكر،  وحل  والدقيقة،  اإلجمالية  والحركة   ، والمهاركر  ات  ، 
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الحفاظ على العالقات    ،كتسبة بطرق هادفة وسياقات واقعيةكما يوفر المنهج لألطفال فرًصا لتطبيق مهاراتهم الم  ،االجتماعية

األطفال على مشاعرهم    رفيتع ، كما  جتماعي العاطفي في رياض األطفالاإليجابية والتعاونية هي السمات المميزة للتطور اال

 والمشاركة في حل المشكالت، ومشاركة المواد واللعب جنبًا إلى جنب مع أقرانهم أو بشكل تعاوني معهم.التعبير عنها،  طرق  و

 (KG2) الثانية األطفال  ضيار مرحلة 
في خبرات التعلم للمتعلمين الصغار الذين تتراوح أعمارهم    اتإضاففي إدخال  (KG2) الثانية  ض األطفال  يارمرحلة  يبدأ برنامج  

في تقديم دروس رسمية في الموضوعات    KG2يبدأ برنامج    باإلضافة إلى يوم أكاديمي أطول  وبين خمس إلى ست سنوات.  

طفال الوعي الصوتي  يشمل تطوير معرفة القراءة والكتابة في رياض األ  ، كمااألساسية مثل القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم

يبدأ طالب رياض األطفال في استكشاف وحدات دراسية مختلفة تشمل النصوص و  ،القراءة الناشئة ومفاهيم الطباعةومهارات  

يوسع طالب رياض األطفال تفكيرهم الرياضي على مجموعة  تعلم القراءة والكتابة، وأيًضا  السردية والمعلوماتية والرأي في  

  في رياض األطفال   االجتماعية  دمج الدراساتنت  ، كماة وتحليل البياناتبما في ذلك الحس الرقمي والهندس  متنوعة من المفاهيم

 .العربية والتربية البدنية اللغة  التكنولوجيا والفنون والموسيقى و مع

 

 إلى الصف الخامس  رياض األطفال: من مرحلة ما قبل ضافيةالمواد اال
مثل   المتخصصة  الفصول  ذلك  في  بما  ثريًا  منهًجا  األولى  السنوات  طالب  البدنية   يةالفنالتربية  يتلقى  والتربية  والموسيقى 

يقدم المعلمون المتخصصون التعليمات خالل  ، وطالب المسلمين( ووسائط المكتباتوالدراسات العربية والدراسات اإلسالمية )لل

 .هذه الفترات

 التربية الفنية 
 ، وحل المشكالت  ،وتوسيع مهارات التفكير النقدي  ،لطالب اإلبداعا  يعزز لدى إلى خلق جو تعليمي    التربية الفنيةف برنامج  يهد

لدينا هو دعم التعبير   يةالفنالتربية  الهدف من برنامج  و  ،يد من الوسائط والتفكير في عملهممن خالل العد  ،وتوصيل األفكار

 اإلبداعي للطفل وخياله أثناء االنخراط في تعلم مبادئ الفن. 

 موسيقى ال
 ، كماف ، واالرتجال ، وقراءة الموسيقى، والتأليلغناء ، والعزف على اآلالتيعّرف برنامج الموسيقى الخاص بنا الطالب على ا 

 .هاويستكشفون  جوانب مختلفة من الموسيقىلحيث يتعرضون  ؛الطالب ويرون أنفسهم كموسيقيين لدى الثقة يطور

 التربية البدنية  
تزود التربية البدنية الطالب بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف لتشجيع العادات الصحية مدى الحياة ، وإقامة عالقة إيجابية  

نما نركز على الجانب الجسدي ، فإننا ندرك أهمية تطوير السمات العقلية والعاطفية واالجتماعية بيوتجاه النشاط البدني والرفاهية.  

يشمل التدريس تطوير المهارات الحركية األساسية وأنماط الحركة     ، كمااألنشطة المنظمة المناسبة للنمو  لكل طفل من خالل 

في  الحتياجات الفردية لكل طفل  نحن ندعم اوها واستراتيجياتها.  باإلضافة إلى توسيع وتعميق معرفتهم بمفاهيم الحركة ومبادئ

 .لتحقيق أفضل ما لديهم نفس الوقت الذي نغرس فيهم التحدي
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المدرسة، فسيتم    ور إلى حاضقادًرا على ال إذا كان الطالب  و  ،ة في جميع وحدات التربية البدنيةتوقع من جميع الطالب المشاركيُ و

لمشاركة في فصول التربية البدنية. ومع ذلك ، إذا كان الطالب غير قادر على المشاركة في فصل التربية قادًرا على ا اعتباره  

 فيجب تقديم مذكرة من أحد الوالدين أو الطبيب إلى معلم التربية البدنية. للتربية البدنية ة دراسي حصةالبدنية ألكثر من 

 ي وتكامل التكنولوجيا التعلم الرقم
قل في المشهد نحن نستخدم التكنولوجيا إلثراء التدريس والتعلم بحيث يتم تجهيز جميع طالبنا بالمهارات التي يحتاجون إليها للتن

صيص  بدمج استخدام األدوات الرقمية في طرق ذات مغزى وذات صلة لتخ الصف  يقوم مدرسو  ، حيثالرقمي سريع التغير

لطالبناوتعزيز   التعلم  وأوقات  ، و تجربة  بفترة راحة  األولى  السنوات  ويتمتع طالب   ، فقط  التعلم  األجهزة ألغراض  تُستخدم 

 .وجبات خالية من األجهزة

 

 سماعات الطالب 
 .إلى إحضار مجموعة من سماعات الرأس مرحلة رياض األطفال األولى والثانية يحتاج طالب

 :الرأس معايير سماعة 

 درهم   100أقل من  التكلفة  .1

 تغطية األذن بالكامل )بدون سماعات أذن(  .2

 باداآليمتوافق مع مقبس سماعة  .3

 

 

 

 

 متطلبات الحضور: 
درسة، فقد أظهرت األبحاث الحضور في المدرسة وااللتزام بالمواعيد ضروريان لتحقيق النجاح.، أو أن يصل متأخًرا إلى الم

جلسة أو أكثر لمدة  31أن هناك ارتباًطا كبيًرا بين الغياب والتحصيل ، وأن هناك أيًضا دلياًل على أن الحدود القصوى للغياب )

ه نصف يوم( مرتبطة بنتائج أداء أقل بشكل ملحوظ، كما أن وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة تأحذ هذ

يوًما غير متتاٍل" ، يمكن للمدرسة    25يوًما متتاليًا أو    20النتائج على محمل الجد وتقول إنه "إذا تغيب الطالب عن المدرسة لمدة  

 إلغاء حق الطفل في الحصول على مكان في المدرسة 

 

 :المبادئ التوجيهية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية للحضور هي كما يلي
 أيام الدراسة: ممتاز من  98٪



30 
 

 من أيام الدراسة الحالية: جيد  96٪

 من أيام الدراسة حاضرة: مرضية  92٪

 ٪ من أيام الدراسة حاضرة: غير مرضية 92أقل من  

أو ألسباب أخرى ال مفر منها.    ،لذلك، يرجى التأكد من أن طفلك في المدرسة كل يوم من أيام العام الدراسي باستثناء المرض

 .ولياء األمور تخطيط اإلجازات والرحالت خالل أوقات اإلجازة المحددة وفقًا للتقويم المدرسي الرسميمن أ ونرجو

 48صباًحا إذا كان الطفل سيغيب، وبعد    7:00بحلول الساعة  مساعدة مديرة المرحلة  يجب على اآلباء إبالغ معلم الصف أو  و

ساعة دون مذكرة مرضية على أنه غير    48وسيعتبر الغياب ألكثر من    ،ساعة من الغياب يجب تقديم مذكرة مرضية من الطبيب

 .مصرح به

 :سيتم تحديد الغياب وفق النظام التالي أثناء أخذ الحضور
 الغياب بعذر 

 مرض •

 موعد طبي / طبيب لحاالت الطوارئ العائلية  •

 غياب بدون عذر 

 يسافر •

 عطلة ممتدة •

 زيارة عائلية  •

 الدين ال يوجد إخطار من الو •

 :نقوم بتحليل سجالت الحضور على أساس شهري ونتخذ اإلجراءات وفقًا لذلكو

٪ أو أقل ، يتم إرسال بريد إلكتروني من قبل مدرس الصف إلى ولي األمر إلبالغهم بحضور 91إذا كان حضور الطفل   -

 .أطفالهم الضعيف وفقًا إلرشادات الوزارة

األشهر الالحقة ، يتم إرسال بريد إلكتروني من قبل مدرس الصف لطلب لقاء مع  ٪ في  91إذا استمر حضور الطفل أقل من   -

 .الوالد لمناقشة الحضور

 .في المرة الثالثة ، ستقوم مساعدة مدير المرحلة بتحديد موعد لقاء مع ولي األمر وإبالغ مدير المدرسة -

الحضور في الوقت المناسب و / أو المنتظم ألطفالهم    إذا كان أحد الوالدين بعد ذلك غير قادر )بدون سبب وجيه( على ضمان  -

االجتماعات   جميع  توثيق  سيتم  كما  الوالد،  مع  سيجتمع  االبتدائية  المدرسة  مدير  فإن   ، الطفل  تعلم  فيه  يتأثر  الذي  الحد  إلى 

 واالتصاالت وحفظها تحت سجالت الطالب. 

 األبوة النشطة

الدراسة في رياض األطفال وقتًا   لتن  هًمامتعتبر سنوات  المنزلية هي ، ومية شجاعتهم ومسؤوليتهم وشخصيتهمللطالب  البيئة 

االبتدائية على    رحلةفي الم  ةالفعال تقوم التنشئة    ، كماوالعادات والتقاليدشجيع القيم العائلية  المكان الذي يقوم فيه اآلباء بتعليم وت
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وهو وقت زيادة االستقاللية وتوسيع الخيارات لمجموعة    -المتوسطة    رحلةتوجيه الطالب وحمايتهم عندما يصلون إلى سن الم

فيما يلي بعض اإلرشادات التي يجب مراعاتها ، ونحن نعلم أن التربية الجيدة خالل هذه المراحل مهمةو  ــ   متنوعة من السلوكيات

 يقوم اآلباء ببناء هذا األساس المهم في السنوات االبتدائية. عندما

 الميالد  احتفاالت أعياد
بطالبنا في يومهم الخاص وأن تتاح لهم الفرصة لمشاركة شيء مميز مع زمالئهم في الفصل. من أجل    االعتناءمن المهم أن يتم  

ال نشجع إحضار الحلويات أو المواد الغذائية إلى المدرسة أو إرسالها إلى المنزل مع الطالب في    ولكننا  رفاهية جميع الطالب ،

دالً من الوجبات السريعة يمكن للطالب التبرع بعنصر للفصل ليتمتع به اآلخرون )على سبيل المثال ، لعبة ،  بفأعياد الميالد.  

النجاح األكاديمي / االجتماعي بتغذية الطالب ترتبط  إن    حيث مجموعة بطاقات ، كتب مفضلة ، أقالم رصاص خاصة ، إلخ(.

سيتم توزيع  ، ولهذه السياسة التي نواصل تعزيز خيارات الحياة الصحيةنشكرك على دعمك وتفهمك  ، واإليجابي ارتباًطا وثيقًا

 . دعوات عيد الميالد فقط في حالة استقبال جميع األطفال في الفصل لها

 ميدانية الرحالت ال
أربعة   -الرحالت الميدانية / فرص اإلثراء هي أنشطة مصممة لتوسيع تجربة تعلم الطالب. نحن نسعى جاهدين لتنظيم نشاطين  

من هذه األنشطة خالل العام الدراسي لتزويد الطالب بفرص التعلم العملي ولمساعدة الطالب على مالحظة التطبيق الواقعي  

الطالب أن يتعاونوا بشكل كامل مع المعلم المسؤول وجميع المرافقين. تطبق جميع قواعد  لتعلمهم في الفصل الدراسي. يتوقع من  

 المدرسة. مطلوب قسيمة إذن موقعة لحضور الرحلة الميدانية. 

 .ال يُسمح للمعلمين بإعطاء األدوية للطالب إال في ظل ظروف خاصة مثل الرحالت الميدانية وحاالت الطوارئ

تشمل هذه االختبارات تقييًما أساسيًا    ، حيثم الدراسيالمدرسة والممرضة لدينا بإجراء فحوصات طبية خالل العايقوم طبيب  و

 .من الرأس إلى أخمص القدمين ، وقياسات الطول والوزن ، باإلضافة إلى فحوصات رؤية األلوان والمسافة

في حالة المرض    ولي األمريننا من االتصال بأحد الوالدين أو  يجب إبالغ المدرسة على الفور بأي تغيير في أرقام الهواتف لتمك و

 في حالة خروج كال الوالدين من الدولة يجب ترك رقم اتصال بديل مع مكتب الصحة والمسجل. و ،أو الحادث

 :التواصل
يوفر كل مستوى صف لمحة عامة    مدرسة المعارف الخاصة، يعتبر التواصل بين أولياء األمور والمدرسة أولوية عالية في  

أسبوعية عن الواجب الدراسي والواجب المنزلي. يتلقى أولياء األمور إشعارات على مدار العام حول األحداث المدرسية من  

إجراء اتصاالت أكثر انتظاًما بينك وبين معلم   ك يمكنوالتحديثات األسبوعية.  خالل الخطة األسبوعية على مستوى المدرسة و

 .Seesawالبريد اإللكتروني أو رسائل تطبيق  أو من خاللطفلك شخصيًا أو عبر الهاتف قبل أو بعد اليوم الدراسي ، 

 مكسرات:سياسة ال
حضار أي منتجات تحتوي على مكسرات إلى  لضمان بيئة آمنة لمجتمعنا ، نحن مدرسة "خالية من المكسرات" ونطلب عدم إ

المدرسة. قد يكون هناك التباس في العبارات ، "خالية تماًما" و "تناولها بحرص". فإن اتفاقنا هنا في مدرسة المعارف أن "خالية  

لة، وال أحد  تماًما" تعني أن الحرم المدرسي بأكمله خاٍل من المكسرات أو منتجات تحتوي على المكسرات أو الملوثات المحتم
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تم  المجتمع قد  "تناولها بحرص" أن  المدرسي. وتعني عبارة  إلى الحرم  المكسرات أو منتجات تحتوي على مكسرات  يجلب 

 إعالمه وُطلب منه عدم وجود مكسرات أو منتجات تحتوي على مكسرات في الحرم المدرسي. 

 في المدرسة  لعاباأل
ض المحددة  ، باستثناء األغراعناصر المماثلة األخرى في المنزللكترونية واليجب على الطالب االحتفاظ باأللعاب واألجهزة اإل

يمكن لطالب مرحلة ما قبل الروضة ورياض األطفال إحضار الحيوانات المحشوة كأشياء انتقالية   ، كماأو حسب الترتيب المسبق

ال  و  ،ية إذا أصبحت العناصر مصدر إلهاءالخلف  الخزانة رة أو  معلمون على االحتفاظ بها في الحجوأمان، ولكن قد يشجعهم ال

 يجوز إحضار األلعاب إلى الملعب.

 متى تبقي طفلك في المنزل؟ 
ال يمكن للطفل المريض أن يتعلم بشكل فعال وهو غير قادر على المشاركة في الفصول بطريقة مفيدة، كما بقاء الطفل المريض   

 .فرصة الراحة والتعافييمنع انتشار المرض في المجتمع المدرسي، ويتيح لطفلك 

 القيء و / أو اإلسهال: يجب على الطفل المصاب بإحدى هاتين المشكلتين البقاء في المنزل والعودة إليه  -

 .ساعة  24إبقاء طفلك في المنزل لألسباب التالية: المدرسة فقط بعد أن تكون خالية من األعراض لمدة  -

ت وما فوق: حتى لو تم خفض درجة الحرارة باألدوية ، يرجى إبقاء طفلك فهرنهاي  100درجة مئوية /    37.8درجة حرارة   -

 .ساعة دون استخدام األدوية 24في المنزل حتى يتخلص من الحمى لمدة 

  24التهاب الملتحمة: بعد تشخيص التهاب الملتحمة )المعروف أيًضا باسم "العين الوردية"( ، قد يعود الطفل إلى المدرسة بعد   -

 .رعة األولى من الدواء الموصوفساعة من الج

الطفح الجلدي: تعتبر األمراض المعدية الشائعة المصحوبة بطفح جلدي أكثر عدوى في المراحل المبكرة. يجب أن يعود الطفل 

المصاب بطفح جلدي مريب إلى المدرسة فقط بعد أن يقوم الطبيب بالتشخيص ورؤية ممرضة المدرسة لطفلك قبل العودة إلى  

 .يرجى اصطحاب طفلك لرؤية ممرضة المدرسة قبل أن يحضر / تحضر الفصل ؛ لذلكدراسيالفصل ال

نزالت البرد: ضع في اعتبارك إبقاء طفلك في المنزل إذا كان يعاني من عدم الراحة من أعراض البرد مثل احتقان األنف و    -

 ة. أو السعال. قد يكون اإلفراز األخضر المستمر من األنف عالمة على اإلصاب /

القمل: إذا تم تشخيص حالة القمل فيرجى إبالغ عيادة المدرسة. يجب أن يشمل العالج الشامل استخدام الشامبو العالجي للقمل  -

 .وتمشيط الصئبان والقمل البالغ. يحتاج الطالب إلى تسجيل الوصول في عيادة المدرسة قبل العودة إلى الفصل

إذا كان طفلك مريضً  - المدرسة ، يرجى إبالغ موظف االالغياب بسبب المرض:  إلى  الذهاب  ستقبال قبل ا وغير قادر على 

 .تقوم بعد ذلك بنقل الرسالة إلى السكرتير والمعلم المناسبين، ثم صباًحا 7:00الساعة 

 .طفل مريض: بمجرد أن يتصل بك أحد أعضاء فريق المكتب الصحي ، يرجى اصطحاب طفلك في أقرب وقت ممكن أخذ -

 

 


