
Al Danah School/KG and Cycle 1  حلقة أ وىل  ادلانــــــة/ روضة أ طفال و مدرسة  

Abu Dhabi أ بوظيب  

 
 

 ألولياء األمور  معلومات هامة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبكاته 

 أعزائي أولياء األمور، 

لى أهم نشكر لكم تعاونكم خالل هذا العام آملين من املولى أن يكون عاما مثمرا ألبنائنا الطلبة يعود عليهم بالخير واملنفعة. ونود أن ننوه إ

 مدرسة الدانة لهذا العام ليكون ولي األمر على اطالع ومعرفة بالبيئة املدرسية.السياسات و اآلليات املتبعة في 

 الدوام املدرس ي: •

 لطلبة الحلقة األولى و   2:20صباحا وحتى الساعة  8:00يبدأ الدوام املدرس ي مع بداية الطابور الصباحي في تمام الساعة 
ً
لطلبة  12:30ظهرا

مع وتسليم الطالب ملعرفة سبب التأخير  ولي األمر الدخول الى اإلدارة. وفي حال تأخر الطالب على :7)55الروضة.  آخر موعد لوصول الطالب )

 إبراز بطاقة الهوية. 

تأخير الدوام ساعة عن التوقيت املعتاد حيث أن الدوام يبدأ الساعة يتم  بالطقس وتغير األحوال الجوية )الضباب(في حالة الطوارئ املتعلقة 

 2:20وينتهي الساعة ) ( صباحا9:00)
ً
 لطلبة الروضة. 12:30لطلبة الحلقة و   ( ظهرا

 س: ما الذي يترتب علي في حال عدم التزام ابني بالدوام املدرس ي والغياب أو التأخير املتكرر؟

الالزمة من قبل الهيئة االدارية حسب الئحة السلوك التابعة لوزارة التربية والتعليم ومساءلة ولي األمر حيث أن الغياب يتم اتخاذ االجراءات 

ويحق إلدارة املدرسة فصل الطالب في حال تجاوز العدد املسموح به من الغياب خالل الشهر الواحد بدون  املتكرر يحرم الطفل من حقه في التعلم

 عذر.

  املسؤول باستالم األعذار الطبية؟س: من هو 

  .عذار الطبية ملشرفة االستقبال أو مسؤولة التسجيل مع ضرورة كتابة اسم الطالب والصف خلف العذرتقدم األ 

 مالحظات هامة:

o  املدرس ي وذلك للمحافظة على أمنهم وسالمتهم حيث أن الدوام  7:30يرجى عدم إحضار طلبة السيارات الخاصة صباحا قبل الساعة

 .7:45للهيئة التدريسية يبدأ 

o ي حال مرض الطالب ، الرجاء عدم إرساله إلى املدرسة ما لم تكن صحته جيدة، وذلك لعدم مقدرته على املشاركة في جميع األنشطة ف

 على صحة الطالب اآلخرين، وفي حال حضوره 
ً
ل اتخاذ سيتم االتصال بولي األمر من أجوتفاقم حالته الصحية املدرسية وحرصا

 الترتيبات الالزمة ألخذ الطالب.

o  لطفا، من أجل املحافظة على أمن وسالمة الطلبة يرجى مرافقة الطالب صباحا عند إنزاله واملش ي معه حتى الوصول إلى باب املدرسة

 وعدم تركه يمش ي بمفرده.

o بوابة الخلفية املخصصة للحافالت.يتم إنزال الطلبة من بوابة االستقبال الرئيس ي فقط ويمنع إنزالهم أو أخذهم من ال 
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o  استخدام بوابة رياض االطفال حيث أنها مخصصة لطلبة السيارات الخاصة عند أخذ الطلبة )ظهرا فقط( بالسيارة الخاصة الرجاء

 لطالب الروضة. 12:15لطالب الحلقة و الساعة  2:20ويتم فتحها الساعة 

o  اليسمح باستئذان الطلبة إال في حاالت الضرورة القصوى حيث أن كل دقيقة يقضيها الطالب داخل املدرسة مهمة لتعليمه. وفي حال

 ما يثبت صلة القرابة. واالستئذان يرجى إحضار الهوية 

o لطلبة للحافالت حيث أن أخر وقت يرجى تجنب االستئذان ألخذ الطالب نهاية الدوام املدرس ي ملا يسببه من إرباك أثناء عملية صرف ا

 ظهرا بالنسبة لطلبة الحلقة. 2:00يسمح به ألخذ الطلبة هو الساعة 

 األمن والسالمة: •

 نهاية الدوام املدرس ي:

على الطالب مستخدمي الحافالت املدرسية التجمع في ساحة انتظار الحافالت والوقوف في الطابور املخصص لكل حافلة حيث أن رقم  •

 على أرضية الساحة. 
ً
 الحافلة ) بالنسبة للطالب من الصف األول وحتى الخامس ( واللون املعبر عنها ) بالنسبة لرياض األطفال ( موضحا

السماح  ، ويتم2:20هم  الساعة ي السيارات الخاصة التواجد في منطقة رياض األطفال مع املعلمات املسؤوالت عنعلى الطالب مستخدم •

 لهم بالخروج ببطاقة التصريح الخاصة لكل طالب.

 في الحافلة:

والجلوس في املكان املخصص له في الحافلة والحرص على االلتزام الحافلة على الطالب الوقوف في الطابور واتباع جميع تعليمات مشرفة  •

بالجلوس اثناء حركة الحافلة وعدم مخالفة سياسة وقوانين الحافلة، وربط حزام األمان وفي حال عدم التزام الطالب بقوانين الحافلة 

، وإعطاء الطالب سلوك حافلة كما جراءات اإلدارية الالزمة حسب سياسة الحافالت الواردة من دائرة التعليم واملعرفةسيتم اتخاذ اإل 

 سيتم إبالغ ولي األمر بذلك.

 أمام املنزل قبل موعد الحافلة بخمس دقائق مع شخص بالغ •
ً
على ولي األمر أو الشخص املسؤول كما و  ،على الطالب التواجد صباحا

، قبل وصول الحافلة بخمس دقائق.انتظار 
ً
 هم في العودة ظهرا

 وجبة الفطور: •

، ويرجى من ولي األمر تجنب إرسال مبالغ تقوم املدرسة ببيع بعض املأكوالت الخفيفة في املقصف في حال الرغبة في الشراء •

 دراهم(. 10نقدية كبيرة مع الطالب )حد أقص ى 

إلحضار وجبات طعام صحية معهم والحرص على إحضار صنف فاكهة يوميا مع تحرص مدرسة الدانة على تشجيع الطلبة  •

 الطالب و أيضا شرب كمية كافية من املاء ملا في ذلك من فائدة على زيادة نسبة التركيز لديهم.

مثل الشيبس، املشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، األصناف الغير صحية مع الطالب للمدرسة  يرجى تجنب إرسال ،  •

، الشوكالته حيث أنه سيتم أخذها من الطالب في حال إحضارها وتوجيهه اللبان ،الحب ،لحلويات ذات األلوان الصناعيةا

 ألهمية إحضار وجبة صحية.
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 الزي املدرس ي واملظهر العام: •

)يجب على البنات ارتداء بنطلون أسفل االلتزام بالزي املدرس ي املكون من القميص االزرق والبنطلون أو املريول الكحلي  •

 املريول أو )هيالهوب((.

أو حذاء رياض ي )ذو املسامير( )صندل(  لبس النعالالحذاء األسود أو األبيض والجوارب البيضاء وعدم الحرص على ارتداء  •

 عل
ً
 ى أمنهم وسالمتهم، وذلك حفاظا

 للجاكيتات األحذية والجوارب هي : األبيض، الرمادي، الكحلي واألسود.  ,األلوان املسموح بها لربطات الشعر •

 االلتزام باملحافظة على نظافة الطالب سواء نظافة شعره وقصه، نظافة الجسم واملالبس، تقليم األظافر •

حال مخالفة الطالب للزي تقوم االخصائية االجتماعية بتنبيه الطالب/ة في املرة االولى ثم إبالغ ولي األمر ملناقشة  في •

 املوضوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة مدرسة الدانة
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