


رؤية املدرسة

رسالة املدرسة

القيم الرئيسة

األهداف

 معلومات عن املدرسة

 توفريالتعليم الدويل املتميزالذي يلهم الطالبات ليكّن منضبطات ذاتياً وذوات اضطالع معريف عاملي مع كونهن قادرات عىل التعلم
 الذايت ليكنَّ قادة مبتكرات ومفكرات ناقدات يف املستقبل..وسنحقق رؤيتنا هذه يف بيئة تعليمية آمنة تحوي أحدث املرافق وتجهيزات

التكنولوجيا والفنون.

 يرتاوح أعامر الطالبات يف املدرسة ما بني 4 – 18 عام ، من مرحلة روضة أوىل إاىل مرحلة الثانوية العامة، إىل أنه يف افتتاح السنة األوىل لنا
سنقوم فقط بتسجيل الطالبات ملرحلة الصف السابع. 2017-2016

ال يوجد لدينا أكرث من 24 طالبة يف كل صف درايس ويتم دعمهن من خالل خطة مدروسة باالحتياجات اإلضافية.

 تلتزم املدرسة من خالل الرشاكة مع أولياء األمور واملعلمني واملجتمع بتعليم الطالبات وفق معايري دولية أكادميية رفيقة من خالل
تطبيق منهج تعليمي يهدف لتهيئة جيل يافع واثق بنفسه ، ومسؤول اجتامعياً ، وقادر عىل مواجهة عامل يتطور بوترية متسارعة.

تشكل قيمنا األساسية األسس التي نؤدي بها عملنا إذ إنها القيم التي نؤمن بها ونبثها لطالباتنا بشكل يومي وبكل وسيلة ممكنة:
النزاهة ، واالحرتام ، والتسامح ، والتميز ، واملثابرة ، والعطف ، واإلنصاف ، واملسؤولية االجتامعية والتعاون.

تتبع مدرسة ليوا الدولية للبنات املنهاج األمرييك التابع ملعايري والية كاليفورنيا. بالنسبة للغة العربية والرتبية اإلسالمية والدراسات اإلجتامعية باللغة 
العربية نحن نتبع منهاج وزارة الرتبية والتعليم. أما بالنسبة ملواضيع مادة الدراسات االجتامعية باللغة اإلنجليزية قمنا بتعديلها لتكون مالمئة ثقافياً 

ومناسبة لطالباتنا.
تعترب مدرسة ليوا الدولية للبنات ثاين مدرسة تم تأسيسها يف مجموعة مدارس ليوا املوجودة يف مدينة العني إمارة أبو ظبي . املدرسة 

األوىل. 
مدرسة ليوا الدولية )هي مدرسة دولية تحظى بسمعة قوية عىل نطاق إمارة أبو ظبي بسبب النجاح األكادميي ، معايري عالية من اإلحرتافية(.

التزام املعلامت ، وكنتيجة لذلك يدرس فيها عدد فائق من الطالب.

تعترب مدرسة ليوا الدولية للبنات أول مدرسة دولية للبنات يف مدينة العني . فهي مدرسة جميلة مببنى جديد وتتمتع بالتسهيالت التالية:
•  ساحتان خارجيتان ألغراض متعددة

•  ملعبان مظلالن  مبطنان
•  قاعة رياضية داخلية كبرية

•  قاعة رياضية داخلية ملرحلة الروضة
•  مقصفان )مقصف ملرحلة الروضة ومقصف لكل املدرسة(

 •  استوديو النسيج
•  مخترب الحاسوب، التصميم والتكنولوجيا

•  مختربات الفيزياء ، األحياء والكيمياء
  •  مخترب لتعلم طريقة إعداد الطعام

•  غرفة الفن
•  غرفة مصىل ذات جودة عالية

•  تنمية االمتياز يف التعليم وتشجيع التفكري االبداعي.
• اندماج التكنولوجيا بالتعليم بشكل كامل ليك يصبح ملهامَ.

• تنمية ثقافة ، قيم ، أخالق وتقاليد اإلمارات العربية املتحدة.
• تزويد الطالبات املسلامت بتعليامت ذات طابع إسالمي.

• رضورة االهتامم بتعلم القراءة والكتابة باللغتني العربية واإلنجليزية.

•  العمل بتعاون داخل املدرسة
•  تنمية ثقافة تحصل من خاللها جميع الطالبات عىل امكانية

 التعلم ويكون فيها التحدي واالبتكار جزءاً من حياتهم اليومية برصف
النظر عن أعامرهم وخرباتهم.

 •  ايجاد بيئة تنمي التعلم الشخيص واملهارات طويلة األمد من
 خالل االستمرار يف الرتكيز عىل احتياجات الطالبات الفردية األكادميية

والحياتية.
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 الغياب عن املدرسة
 أيام التدريس يف مدرسة ليوا الدولية للبنات مليئة وغنية بالتعلم. لذلك من الرضوري أن تصل نسبة الحضور املدريس إىل نسبة قريبة من ال%100

 قدر املستطاع. نود أن نطلب من أولياء األمور بتقديم دعمهم الالزم من أجل تحقيق ذلك. يف حال كانت ابنتكم غري قادرة عىل الحضور إىل
 املدرسة، يرجى إبالغ املدرسة من خالل معلمة الصف أو االتصال باملدرسة وإبالغنا عن الغياب. يف حال كانت ابنتكم مريضة، يكون من املالئم أن

 تبقى يف املنزل. ينبغي للطالبات اللوايت لديهن حرارة مرتفعة، حالة إسهال أو مرض عدم التواجد يف املدرسة. إذا كان هنالك سبباً آخراً يقف
 وراء

 الغياب، يرجى تسليم طلب مكتوب يذكر فيه سبب الغياب مع التواريخ، وارسال املالحظة حول الغياب ملعلمة الصف. عند رصد حالة الغياب
 الخاصة

  eSIS بابنتكم، سيتم ارسال رسالة بريد إلكرتوين تلقائياً لويل األمر عرب نظام  التابع ملجلس أبو ظبي للتعليم.

كوننا نقوم بتدريس املنهاج منذ بداية وحتى نهاية كل فصل درايس، لدينا مسؤولية تجاه الطالبة بأن نبلغ ويل أمرها بأن طلب إجازة طويلة خالل
العام الدرايس لديه تأثرياً سلبياً عىل تقدم الطالبة. ينبغي أن يتم التقدم بطلب لجميع املغادرات واإلجازات كتابياً إىل مديرة املدرسة.

شؤون أكادميية
Iإذاكان لديكم أي أسئلة حول تقدم ابنتكم األكادميي، نود أن يقوم ويل األمر بالتحدث إىل معلمة الصف يف املقام األول. يف حال عدم حل

 املوضوع، قد يتم تحويل الحالة إىل موظفة أخرى يف املدرسة من فريق اإلدارة العليا أو املتوسطة )أعضاء لجنة الشكاوي( استناداً إىل طبيعة 
الشكوى. يرجى اإلشارة إىل سياسة املدرسة املتعلقة بالشكاوي املتوفرة عىل موقع مدرسة ليوا الدولية للبنات اإللكرتوين.

الطابور الصباحي )اإلذاعة املدرسية(
 تصطف الطالبات يف الطابور الصباحي يومياً للصفوف األول – السابع بعد سامع الجرس املدريس. تتجمع الطالبات يف الساحة الخلفية لسامع

 النشيد الوطني، تالوة القرآن الكريم وكذلك لإلشارة إىل بعض املالحظات أو التذكري بنقاط معينة. يتم تخصيص اإلذاعة املدرسية كل يوم أحد للرتكيز
 عىل الهوية الوطنية ويتم تخصيص أيام الخميس للرتكيز عىل القيم التعليمية. يف حال كان هنالك مناسبة خاصة )مثالً اليوم الوطني( يف

 املدرسة، قد نطلب من أولياء األمور الحضور ليشاهدوا أداء بناتهم يف االحتفال. قد يطلب من أولياء األمور تزويد الطالبات مبالبس أو أشياء تستخدم
للعرض.

 نحن سعداء للغاية ألن نساعد الطالبات باالحتفال بأعياد ميالدهن يف املدرسة وميكن القيام بذلك بإرسال قالب حلوى بسيط. كذلك يرجى التأكد
من

 إرسال أطباق ومناديل ورقية. لتسهيل األمر عىل الجميع، نفضل إرسال حبات من الكعك التي ال تحتاج إىل تقطيع. ليس بإمكاننا استضافة حفالت 
 أعياد

امليالد داخل الصف ونود من أولياء األمور التخطيط لذلك خارج املدرسة.

يرجى عدم ارسال وجبات رسيعة مثل البيتزا والربغر للحفالت. عىل الرغم أن هذا األمر ينم عن كرم البعض، إال أن العديد من أولياء األمور ال يرغبون
 أن تتناول بناتهم مثل هذه الوجبات وكام أن ذلك قد يعرض الطالبات اللوايت لديهن حساسية للخطر، باإلضافة إىل أن ذلك يستنزف وقتاً ويقتطع من

وقت الحصص الدراسية.

الحافالت املدرسية
 مواصالت اإلمارات هي املؤسسة التي نستخدمها لتوفري الحافالت املدرسية لطالباتنا يف حال احتجن لذلك. األماكن التالية هي النقاط التي

مبقدورنا توفري حافالت مدرسية لها، أي مكان غري مذكور أدناه ليس من خطوط السري الحالية التي تغطيها املدرسة.

موقف السيارات اآلمن 
طالباتنا  سالمة  تعترب  وحذر،  بحيطة  مركباتهم  يقودوا  أن  املدرسة  سيارات  موقف  يستخدمون  الذين  والسائقني  األمور  أولياء  جميع  عىل  ينبغي 
أماكن  يف  الوقوف  يرجى  ذاته.  باألمر  يقوموا  أن  للسائقني  النصيحة  إسداء  وكذلك  الترصف  حسن  الجميع  من  يرجى  لنا.  بالنسبة  قصوى  أولوية 

االصطفاف املحددة، والقيادة ببطئ ومشاهدة الطالبات يف جميع األوقات، ولكن عىل وجه التحديد عند الرجوع للخلف.

ال يسمح بإخراج الطالبات من الصفوف إال إذا تم تسليمهن لشخص بالغ مسؤول معروف من قبل املعلامت أو فريق اإلدارة.
سيتم إبالغ السلطات حول أي مخالفني لقواعد املرور يف محيط املدرسة لضامن سالمة طالباتنا.

التواصل
نحن نعمل جاهداً لنضمن أن عملية التواصل جيدة، صادقة وتعتمد عىل االحرتام املتبادل والتفاهم بني الطرفني. لدى جميع املعلامت حسابات 

الفروض املنزلية، املعلومات، والنرشات املدرسية  التطبيق، نقوم بوضع املالحظات،  لدينا – كالس دوجو. عىل هذا  التواصل املفضلة  أداة  عىل 
وكذلك صوراً لألنشطة اليومية التي تنفذ يف الصفوف. يساعدنا هذا عىل إرشاك أولياء األمور وإبالغهم بشكل جيد حول التعلم الذي يحدث يف 
الصفوف. يستطيع أولياء األمور كذلك ارسال رسائل إىل )معلامت الصفوف ومعلامت املواد الدراسية( حتى يحصلوا عىل ردود عىل استفساراتهم 

وشكاويهم.

أولياء األمور إجراء محادثات رسيعة غري رسمية مع املعلامت يف وقت انرصاف  الباب املفتوح والتي من خاللها يستطيع  تتبنى مدرستنا سياسة 
التي  املعلمة  مع  لالجتامع  ملوعد  وحجزهم  باملدرسة  اتصالهم  خالل  أكرثمن  مفصل  اجتامع  األمورعقد  أولياء  يستطيع  املقابل،  يف  الطالبات. 

يريدون التحدث إليها أيام اإلثنني بعد الدوام املدريس ما بني -2:30 3:15 ظهراً.

باإلضافة إىل االجتامعات التي تعقد طوال الفصل الدرايس، نقوم كذلك بعقد اجتامعات مع أولياء األمور ثالث مرات يف العام الدرايس يف مطلع
كل فصل للتحدث إليهم حول األهداف والخطوة القادمة لكل طالبة.

املنهاج
أننا نقوم باعتامد منهاجاً واسعاً ومتوازناً يوجه للطالبات. نقوم بتدريس منهاج والية كاليفورنيا يف مدرسة  من املعتقدات األساسية يف مدرستنا، 
اللغة العربية كام هو مطلوب يف جميع مدارس مجلس  باتباع املعايري العامة األساسية. إضافة إىل ذلك، نقوم بتدريس مواد  ليوا الدولية للبنات، 
أبو ظبي للتعليم، وهي: الدراسات اإلجتامعية باللغة العربية/التعليم املدين، الدراسات اإلسالمية )للمسلامت فقط( وكذلك اللغة العربية. نحن نتبع 

توجيهات وزارة الرتبية والتعليم بالنسبة لنصاب الحصص وتوزيع املنهاج.

مادة الصفية.  املراحل  لجميع  والعلوم  الرياضيات  اإلنجليزية،  اللغة  ملواد  بالنسبة  كاليفورنيا  والية  منهاج  يف  األساسية  العامة  املعايري  نتبع  نحن 
مالمئة  تصبح  حتى  تعديلها  يتم  لكن  كاليفورنيا،  ملنهاج  األساسية  املعايريالعامة  باستخدام  كذلك  تدرس  اإلنجليزية  باللغة  اإلجتامعية  الدراسات 
ومناسبة للثقافة والسياق يف مجتمعنا. بالنسبة ملواد اللغة العربية نقوم بتدريس الدراسات اإلجتامعية أو التعليم املدين، اللغة العربية والدراسات 
العربية املتحدة. اإلمارات  التي تم تحديدها من قبل دولة  والتعليم ومعايرياملنهاج  الرتبية  باستخدام كتب وزارة  تدريس هذه املواد  يتم  اإلسالمية. 

تم إنشاء منهاج التصميم والتكنولوجيا والحوسبة )تكنولوجيا االتصال واملعلومات( باستخدام املعايري العامة األساسية ملهارات التكنولوجيا والتعلم 
اإللكرتوين الخاصة مبنهاج كاليفورنيا ولكن تم تعديلها أيضاً لتشمل تكنولوجيا الطعام. يتم تدريس الرسم األدايئ واملريئ باستخدام املعايري العامة 
األساسية ملنهاج كاليفورنيا لكن تم تعديلها أيضاً لتشمل الخياطة والنسيج. يتم تدريس مواد الرتبية الرياضية، تكنولوجيا االتصال واملعلومات، التصميم 

والتكنولوجيا، املوسيقة والرسم من قبل معلامت مختصات.

الثاين فام فوق وتسلسل للغة اإلنجليزية يف الصف السابع من أجل تزويد اإلبتدائية من الصف  الرياضيات يف املرحلة  قمنا بوضع تسلسل ملادة 
الطالبات ذوات القدرات املرتفعة بالتحدي املالئم من خالل دورات املستوى املتقدم.

األنشطة الالمنهجية
باإلضافة إىل املجموعة املتنوعة من املواد الدراسية التي ذكرت أعاله، يوجد لدينا أنشطة المنهجية تقوم املدرسة بتوفريها بعد الدوام املدريس 
يف كل فصل درايس. يتم ارسال تفاصيل هذه األنشطة من خالل رسالة ترسل إىل أولياء األموريف مطلع كل فصل درايس. نطلب من أولياء األمور 
رسوماً بسيطة لتغطية تكلفة بعض خدمات األنشطة التي تنظم من قبل املعلامت املختصات مثل السباحة والرياضة البدنية. نقوم بتقسيم األندية 
األكادميية واألندية الرتفيهية حتى منكن الطالبات من أن يتلقني الدعم األكادميي أينام دعت الحاجة لذلك لكننا نعطيهن الفرصة أيضاً لتجربة النادي 
الرتفيهي أو اإلبداعي. نقدم األندية األكادميية يوم الثالثاء مثل الرياضيات، العلوم، اللغة اإلنجليزية وكذلك نادي الفروض املنزلية ألولياء األمور الذين ال 
يستطيعون تقديم الدعم لبناتهم. نوفر يوم األربعاء مجموعة متنوعة من األندية اإلبداعية–– والرتفيهية ليك منكن الطالبات من اكتشاف هواياتهن، 
التي يف  الدراسية بتوفريأنشطة بعد األندية املدرسية  أو تعلم مهارات حرفية جديدة. تقوم معلامت الصفوف ومعلامت املواد  صقل مواهبهن 
تللك  بتغيري  نقوم  قد  األنشطة  من  لتجربة عدداً  الطالبات عىل فرصة  تحصل  أن  نضمن  الالزمة. ليك  املوارد  لتغطية  تتطلب رسوماً  األحيان  بعض 

األنشطة كل فصل درايس.

القطارة، الجيمي، البرصة، البطني، الخبييص، الطوية، املرخانية 1

زاخر، رملة زاخر، سويفي، شعب األشخر، نعمة 2

3 السالمات، املقام، البطني

اليحر)جنوب(، اليحر )شامل( 4

شعيبة، غنيمة، عشارج 5

يتم مرافقة الطالبات إىل الحافالت املدرسية من قبل مساعدات املعلامت وال يسمح ألي حافلة باملغادرة حتى تجلس الطالبات وتضع 
ارتيادهن  أثناء  سالمتهن  من  للتأكد  بها  االلتزام  طالباتنا  من  نتوقع  والتي  املدرسية  بالحافالت  تتعلق  سلوكية  قواعد  هنالك  األمان.  حزام 

للحافلة املدرسية.

يتوفر يف كل حافلة مدرسية مرشفة للحفاظ عىل معايري السالمة املتعلقة بسلوك الطالبات وتقوم بالتواصل مع املدرسة وأولياء
األمور إذا دعت الحاجة لذلك.
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دليل التقرير املدريس

 ارشادات تتعلق بوضع الدرجات

الدورات التي تقدم للطالبات يف مدرسة ليوا الدولية للبنات تركز عىل انجازهن، وتم تطوير تلك الدورات من خالل معايري أكادميية حازمة
تتقن عملها. ضمن أعىل مستوى الطالبات ليك  التي تحتاجها  وتشمل املحتوى، املفاهيم واملهارات  تم تحديدها عاملياً  والتي 
الكلية. مجلس  قبل  من  تجهيزها  سيتم  والتي  املتقدم  املستوى  بدورات  للقيام  املعايري  تلك  استخدام  سيتم  أكادميي، 
نقوم يف مدرسة ليوا الدولية للبنات باستخدام نهجاً قامئاً عىل املعايري لتقييم الطالبات والذي ميكننا من تصنيفهن حسب قدراتهن 
بشكل دقيق. من خالل استخدام املعايري، ميكننا أن نركز يف التقييم عىل قياس مستوى تعلم الطالبات. لهذا السبب، من الرضوري أن 
نذكر أن الدرجات الحقيقية يف تقاريرنا املدرسية مصممة ليك تشري إىل مدى تعلم الطالبات، وليس سلوكهن. تقوم املدرسة غالباً 
بالوقت ضعيفاً.  التزامهن  أو عندما يكون  بتكريم الطالبات بسبب مشاركتهن يف الصف، أومعاقبتهن عندما يتم تسليم العمل متأخراً 
األكادميية.  املعايري  إىل  استنادا  يقاس  أن  يجب  حيث   ، الطالبات  تعلم  مدى  تقيس  ال  أنها  إال  العوامل  هذه  أهمية  من  بالرغم  لكن  و 

تقارير الطالبات )الشهادة الدراسية(

نزود الطالبات بثالث تقارير مدرسية يف العام الدرايس: تقريران مؤقتان وتقرير نهاية العام الدرايس. لتزويد الطالبات وأولياء األمور بقياس
أكرث دقة لتعلم الطالبات، نشمل يف التقاريراملدرسية ناحيتني للتقييم.

 •  املعايري القامئة عىل مستوى إنجاز الصف: هذه الدرجة تقيس تعلم الطالبات وقدرتهن عىل تحقيق املعايري األكادميية املطلوبة
 •  درجة تقيس توجه الطالبات وموقفهن من التعلم: يعكس هذا توجه الطالبات نحو التعلم وكيف يحققن التوقعات واملتطلبات

املدرسية.

تستخدم كل معلمة مجموعة من العنارص والتي تشمل:

 مهارات الكفآءة الطالبية: التعلم املستقل، التفكري النقدي، اإلبداع، حل املشكالت، الكفآءة الرقمية، الوعي الثقايف/املواطنة، الوعي
العاملي والبيئي، التعاون/العمل الجامعي، التواصل، القيادة/املسؤولية، الثقة بالنفس، ريادة األعامل، املبادرة والتوجيه الذايت. تعترب 

.هذه املهارات أساسية والتي نقوم بدمجها يف الصفوف ونتأكد من أنه يتم تحضري الطالبات ملهارات القرن الواحد والعرشين املالمئة
بعد ذلك، نقوم باالطالع عىل الحضور، االلتزام بالوقت، الجاهزية للتعلم، االلتزام بالوقت املحدد لتسليم األعامل املدرسية، اتباع التعليامت 
بدقة، املساهمة بشكل إيجايب يف الدرس، طلب النصح واإلرشاد لحل املشكالت عند الرضورة، والنزاهة عند القيام باألعامل املدرسية 
الرتكيز عىل هذه  وأنه من خالل  ناجحة،  تصبح  للطالبة حتى  بالغة  أهمية  ذات  العنارص  أن هذه  األبحاث إىل  تشري  بالطالبات.  الخاصة 

السلوكيات والتوجهات، يتوقع من الطالبات أن يصبحن متعلامت فاعالت بشكل أكرب.
للمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عىل سياسة التخرج والرتفيع.

املعنى املحدد لكل نسبة النسبة املئوية )%( الدرجة الدليل

تتعدى تحقيق الهدف

97-100 A+

 مستوى الطالبة يف هذا املجال أعىل من مستوى
الصف

94-96 A

90-93 A-

 تحقق الهدف

87-89 B+

ملستوى مشابه  املجال  هذا  يف  الطالبة   مستوى 
 الصف

84-86 B

80-83 B-

تحرز تقدماً

77-79 C+

بإنجاز تبدأ  لكنها  التوقعات  من  أقل  الطالبة   مستوى 
 بعض املهارات حسب مستوى الصف

74-76 C

70-73 C-

تحاول تحقيق الهدف

62-69 D+

61-56 مستوى الطالبة أقل من املعايري الصفية بشكل واضح D

0-55 E, F
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)مدرسة خرضاء )صديقة للبيئة

الدرايس  العام  طوال  نتحدث  نحن  لذلك،  املدرسة.  يف  البيئي  الوعي  ندعم  بأن  كذلك  نرغب  نحن  رقمية،  مدرسة  نكون  ألن  سعينا  يف 
املواد  استخدام  أعادة  بذلك،  املقصود  “خرضاء”.  مدرسة  تصبح  يك  للمدرسة  واسرتاتيجيات  جديدة  مببادرات  ونقوم  البيئي  الوعي  حول 
املدرسة  أرجاء  كل  يف  األوراق  استخدام  بتحديد  نقوم  كذلك  نحن  نصدرها.  التي  املخلفات  وتقليل  األشياء  تدوير  إعادة  املستطاع،  بقدر 
لدينا  ويوجد  مدرستنا  يف  التدوير  إلعادة  سالل  املدرسة  يف  تتوفر  األمور.  أولياء  مع  وللتواصل  أكادميياً  الرقمية  املوارد  نوفر  أن  ونضمن 
حول  البيئي  الوعي  لرفع  مببادرات  التفكري  يف  يساعدن  واللوايت  البيئة”  “حراس  اسم  عليهن  يطلق  الطالبات  من  بيئية  مجموعة  كذلك 

القضايا العاملية وكيف ميكن للطالبات األخريات تقديم يد العون واملساعدة.

بالستيكية عبوات  رشاء  من  بدالً  يومياً،  املاء  عبوات  ملئ  إعادة  نتذكر  أن  وهي  البيئة  عىل  الحفاظ  يف  تساعد  هامة  واحدة  طريقة 
جديدة كل يوم والذي من شأنه أن يساهم يف زيادة نسبة املخلفات البالستيكية غري الرضورية.

الرعاية الصحية

املرض  اإلصابات،  مبعالجة  تقوم  والتي  املدريس  الدوام  ساعات  أثناء  األوقات  جميع  يف  عملها  رأس  عىل  ممرضة  املدرسة  يف  لدينا 
والرعاية الصحية للطالبات عامًة. تتواجد العيادة املدرسية يف القسم اإلداري الرئييس للمبنى املدريس.

الطوارئ حالة  يف  الطالبة.  صحة  عىل  يؤثر  أن  املمكن  من  املدرسة  يف  حادث  أي  حصول  حال  يف  فوراً  األمور  أولياء  إخطار  سيتم 
واإلصابات البالغة، سيتم إبالغ أولياء األمور وسيتم نقل الطالبة إىل املستشفى فوراً.

الصحية التفاصيل  أن  من  التأكد  يرجى  للطالبة.  الكاملة  الصحية  التفاصيل  مع  وإرجاعها  الطبية  النامذج  جميع  تعبئة  يتم  أن  جداً  الهام  من 
البنتكم وأرقام التواصل لويل األمر يتم تحديثها بشكل مستمر.

يف حال كان لدى ابنتكم حالة مرضية تؤثر عىل املستوى التعليمي واإلجتامعي للطالبة، يرجى تزويد املدرسة بتقارير مفصلة من األطباء ليك 
نتمكن من دعم ابنتكم بالشكل الصحيح.

يف حال كان ينبغي أن تتناول الطالبة العالج يف املدرسة، يرجى عدم ارسال العالج يف حقيبة الطعام أو الحقيبة املدرسية. ينبغي إحضار العالج 
إىل املدرسة من قبل شخص يافع يقوم برشح تعليامت واضحة حول العالج والجرعة التي ينبغي تناولها للمرضة والتأكد من أن علبة الدواء معنونة 

بالتعليامت أيضاً. ال يسمح ألي موظف آخر يف املدرسة بإعطاء الدواء للطالبة ما عدا ممرضة املدرسة.

.إذا تم إعطاء الدواء البنتكم، ستتلقون رسالة توضح وقت وتاريخ إعطاء الدواء للطالبة.

تتطلب هيئة الصحة يف أبوظبي القيام بفحص طبي عام لجميع الطالبات من الصف األول وحتى الصف الثاين عرش. يف املقابل تتطلب الهيئة 
القيام بفحوصات طبية شاملة للصفوف األول، الخامس والتاسع. تشمل الفحوصات الطبية الشاملة ماييل:

•   فحص السمع 
•   فحص طبي من قبل الطبيب

•   فحص صحة الفم
•   فحص دم لفحص فقر الدم

الصف األول

•   فحص السمع 
  •   فحص طبي من قبل الطبيب

•   فحص صحة الفم
الصف الخامس

.يعترب التحصني إلزامياً ينبغي القيام به يف مدارس دولة اإلمارات العربية املتحدة للصف األول والصف الحادي عرش

 تناول الطعام الصحي
 تحصل جميع الطالبات يف املدرسة عىل وقتي اسرتاحة يومياً. من شأن أوقات االسرتاحة أن متكن الطالبات من اللعب مع صديقاتهن

 وكذلك أن يتناولن وجبة خفيفة أو وجبة غداء. نحن كمدرسة نؤمن بشدة بأن تناول الطعام الصحي يدعم التعلم من خالل مساعدة
 الطالبات عىل الحفاظ عىل مستويات الطاقة لديهن، الحفاظ عىل مستويات السكريف الدم وكذلك مساعدتهن عىل االستمرار يف

 يوم مدريس مزدحم. لدى املدرسة سياسة ال تسمح بإحضار الطعام غري الصحي، يستطيع ويل األمر رشح ذلك البنته عند تحضري
حقيبة الطعام. أطعمة مثل الشكوالتة، الرقائق، رقائق البطاطا، املرشوبات الغازية، الكعك، الحلويات الخ  ال يسمح بها يف املدرسة.

 عىل الرغم من تفهمنا إلمكانية تقديم بعض املأكوالت يف مناسبات خاصة يف يوم مدريس اعتيادي، إال أنه ينبغي إحضار وجبات
صحية لتناولها يف وقت الغداء.

يعترب املاء عنرصاً هاماً ينبغي إحضاره إىل املدرسة يومياً يف عبوة ميكن إعادة استخدامها. يف أيام الصيف الحارة يف مدينة العني،
 من السهل أن تتعرض الطالبات للجفاف أو يشعرن بارتفاع درجات الحرارة. يرجى التأكد من أن ابنتكم تحرض معها عبوة ماء يومياً وسوف

نشجع الطالبات عىل إعادة ملئها باستخدام صنابري املياه املوجودة يف املدرسة.

لدينا مقصفني داخل املدرسة. واحد يف قسم الروضة، وهومكان مخصص فقط للطالبات لتناول الطعام وليس لرشائه، ألنه ينبغي
عىل جميع طالبات الروضة إحضار طعامهن من املنزل. 

 أما بقية الطالبات، لدينا مقصفاً مدرسياً يقوم ببيع الطعام والذي يزود يومياً من قبل رشكة مذاق اإلمارات لخدمات التموين. تم املوافقة
 عليها من قبل هيئة صحة أبو ظبي وهيئة أبوظبي للرقابة الغذائية. تعمل هذه الرشكة عىل عرض محتويات العنارص الغذائية لضامن

عدم زيادة مستويات الدهون املطلوبة يف األغذية. يتم عرض قامئة الطعام عىل املوقع اإللكرتوين ويتم تحديثه شهريا.

 الفروض املنزلية
يستخدم الفرض املنزيل كوسيلة لتعزيز ما قد تم تعلمه يف املدرسة. لكنه كذلك يساعد أولياء األمور عىل فهم ما تعلمته الطالبات.

ينبغي أن تكون الفروض املنزلية مهام تستطيع الطالبة القيام بها وتقديم دعم بسيط لهن وال يجب استخدام الفروض لتقديم موضوعاً
 جديداً. تستخدم كذلك الفروض املنزلية للمساعدة يف بناء املزيد من مهارات التعلم املستقل لتتمكن الطالبات من تنمية تلك

املهارات خارج الغرفة الصفية استعداداً للتعلم عايل املستوى الحقاً يف حياتهم املهنية يف املدرسة.

تتلقى طالبات الروضة واملرحلة االبتدائية فروضهن املنزلية يوم األحد وينبغي عليهن تسليمها مكتملة بحلول يوم الخميس. باإلضافة
 أىل املهام املحددة للطالبات، يتوقع منهن القرآءة ملدة 20 – 30 دقيقة عىل األقل لبناء الطالقة لديهن وفهمهن ملفردات اللغة

 العربية واإلنجليزية. ميكن برنامج السكوالستك املتوفر عىل اللوح اإللكرتوين للطالبات من قرآءة مجموعة منوعة من الكتب الخيالية
وغري الخيالية باللغة اإلنجليزية والتي يتم تحديدها من قبل املعلمة. ميكن استعارة كتب اللغة العربية كذلك من املكتبة.

بالنسبة لطالبات املرحلة املتوسطة، ينبغي أن يقمن بتدوين الفروض املنزلية يف مذكراتهن املدرسية. ميكنهن ذلك حقاً من فهم
 ما يتوجب عليهن القيام به ويقمن كذلك بتدوين الوعد النهايئ لتسليم الفرض املنزيل. يتم وضع الفروض املنزلية يف جدول لضامن

التوازن يف الفروض املنزلية املحددة.

األمور التي تستطيعون القيام بها لتشجيع ابنتكم عند قيامها بالفروض املنزلية:

•   إمداد الطالبة بالثقة من خالل الكثري من الثناء والتشجيع
•   القرآءة مع الطالبة وإليها بقدر املستطاع

•   تشجيع الطالبة عىل مالحظة ما ترى من أشياء وتتحدث حولها، ما تشعروما تفكرالخ..
•   االشرتاك مبكتبة خارج مدينة العني وبناء محبة الكتب والقرآءة باللغتني العربية واإلنجليزية

 •   محاولة توفري مكان مالئم وهادئ تستطيع الطالبة فيه أن تعمل وتحل واجباتها وهذا يشري إىل أن جميع أفراد العائلة يقدرون ويحرتمو
أنشطة الفروض املنزلية

•   محاولة تخصيص وقتاً لدعم الفروض املنزلية لكن السامح لهم يف بعض األحيان من العمل مبفردهن
•   تشجيع الطالبة عىل مناقشة الفرض املنزيل مع ويل أمرها ومحاولة جعل وقت الفروض املنزلية ممتعاً

•   مساعدة الطالبة عىل اإلحساس بأهمية الفروض املنزلية وتعليمهن عىل أن يكن مستقالت وأن يتحملن املزيد من املسؤولية و
 يكربن

•   تذكري الطالبة عىل إنهاء الفروض املنزلية وتسليمها يف الوقت املحدد
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املجوهرات
 ال يسمح بارتداء املجوهرات يف املدرسة كجزء من سياسة الزي املدريس، باستثناء أقراط األذن املرصعة و/ أو ساعة اليد. لكن ينبغي
 إزالتها يف حصص الرتبية الرياضية لضامن عدم تعلقها مبالبس اآلخرين وتتسبب يف إصابات بالغة. أي مجوهرات تلبس ألسباب دينية

أوثقافية، ينبغي أن تفرس كتابياً من قبل ويل األمر وبعدها يتم توقيعها واملوافقة عليها من قبل املديرة.

املمتلكات الضائعة
 ميكن العثور عىل املمتلكات الضائعة يف سلة كبرية متواجدة يف كل ممر يف املدرسة. أي مواد يتم العثور عليها يف نهاية اليوم

من قبل عامالت النظافة توضع يف تلك السالل  للطالبات يك يبحنث عن ما أضعنه يف اليوم التايل.

للمساعدة يف منع ضياع األشياء والزي املدريس، يرجى التأكد من عنونة مالبس ابنتكم بشكل واضح باستخدام قلم تلوين دائم أو
عالمة، عىل وجه الخصوص سرتاتهن املدرسية.

هيكل اقيادة
يرجى االطالع عىل امللحق 1

الهواتف املتحركة
ال يسمح للطالبات باستخدام الهواتف املتحركة يف أي وقت كان. عند الحاالت الطارئة ولالتصال باملنزل، يطلب من الطالبات إبالغ

معلامت الصفوف أو األخصائية اإلجتامعية، حتى تتمكن الطالبة من االتصال باملنزل.

 مشاركة أولياء األمور
 تعترب الرشاكة مع أولياء األمور جزءاً هاماً من تطوير ومنو مدرستنا. نحن نثمن آراء أولياء األمور والتواصل معهم للتأكد من تحقيق

احتياجات طالباتنا. تشري األبحاث إىل أن الطالب الذين يشرتكون أولياء أمورهم مع املدرسة والعمل املدريس بشكل فاعل هم أكث
ر نجاحاً.

هنالك العديد من الطرق التي من خاللها نستطيع دمج أولياء األمور باملدرسة:

   تناول قهوة الصباح مع أولياء األمور: ميكن ذلك أولياء األمور من التحدث إىل فريق اإلدارة العليا ومشاركة األفكار مع املدرسة.

   اليوم املفتوح ألولياء األمور: يف هذا اليوم، نتيح الفرصة ألولياء األمور للحضور إىل املدرسة ومشاهدة الحصص واالطالع عىل مسار
اليوم الدرايس يف املدرسة.

   ورش العمل ألولياء األمور: نقوم بتزويد ورش عمل مستمرة ألولياء األمور ليك نساعدهم عىل فهم املنهاج، وكيف بإمكانهم دعم
 تعلم بناتهم يف املنزل، كيف يستخدمون التكنولوجيا، فهم التقييم والعديد من ورش العمل األخرى. نحن كذلك نفتح املجال

القرتاحاتهم كوسيلة أخرى ندعم فيها أولياء األمور.

صندوق املقرتحات الخاص بأولياء األمور: لدينا يف املدرسة صندوق مقرتحات ألولياء األمور يف االستقبال، نرحب بجميع أولياء األمور
ملشاركة أفكارهم ومقرتحاتهم معنا ويتم مناقشتها يف اجتامع فريق اإلدارة العليا.

استبيانات أولياء األمور: نقوم يف كل فصل درايس بإرسال استبيانات ألولياء األمور ملعرفة آراء أولياء األمور وما هو شعورهم تجاه جودة
التعليم الذي نقدمه لطالباتنا. نحن كذلك نرحب بأفكارهم التي من شأنها تحسني املدرس.

 اجتامعات أولياء األمور باملعلامت: نقوم مبثل هذه االجتامعات عادًة ملناقشة تقييم الطالبات وليك نبني مدى التقدم واإلنجاز يف
مستوى الطالبات، نسمع أفكارهم ونتشارك معهم األهداف للفصل القادم.

 مجلس األمهات: وهو مجموعة من األمهات يشرتكن بشكل فاعل ملساعدة ودعم املدرسة. يقمن بالتخطيط للفعاليات،ويشاركن
األفكار ويدعمن املدرسة من خالل األفكار املستقبلية.

 ممثل أولياء األمور: لدينا ممثل ألولياء األمور يف مجلس األمناء الخاص مبدرستنا ويعترب صوت أولياء األمور يعرب عنهم يف االجتامعات
 الفصلية ملجلس األمناء. ممثل أولياء األمور هو السيد محمود العلوي، وهو والد لطالبتني يف املدرسة وميكن التواصل معه من خالل

 بريده اإللكرتوين املدريس
parent.governor@lisg.ae .ملناقشة أي اقرتاحات مدرسية قد تطرح .

التسجيل
 تحصل جميع الطالبات اللوايت يرغنب بالتسجيل يف مدرسة ليوا الدولية للبنات عىل توجيه يساعدهن ويساعد أولياء أمورهن عىل فهم
 مدرستنا وكيف نؤدي عملنا يف املدرسة. ميكن ذلك أولياء األمور من طرح األسئلة بشكل مبارش عىل فريق اإلدارة العليا للحصول عىل

 املزيد من املعلومات. ييل هذا االجتامع املبديئ اختبار تحديد املستوى لطالبات الصف 2 – 8 حتى نتمكن من فهم مستوياتهن
 وقدراتهن يف املواد الدراسية األساسية. كام نقوم بإعطائهن اختباراً كتابياً باللغة اإلنجليزية واللغة العربية حتى نتمكن من فهم

معلوماتهن السابقة قبل دخولهن املدرسة.

كام نقوم بدعوة طالبات مرحلة الروضة – الصف الثامن إلجراء مقابالت غري رسمية معهن حتى نحصل منهن عىل بعض املعلومات
حول مدارسهن السابقة ونقاط القوة لديهن والنقاط التي بحاجة إىل تحسني لكل طالبة.

نحن مدرسة شاملة ونقوم بدعم الطالبات اللوايت لديهن احتياجات تعلمية. يف حال كانت ابنتكم تواجه صعوبة يف فهم املنهاج،
 سنقوم بتقديم الدعم الالزم لها من خالل حصص التقوية والتي تنظم من قبل منسقة ذوي صعوبات التعلم/ متعلمي اللغة

 اإلنجليزية كلغة إضافية. سيتم التواصل معكم يف حال كانت ابنتكم بحاجة إىل دعامً إضافياً. نحن حالياً نستطيع تقديم خدماتنا
للطالبات اللوايت لديهن احتياجات تعلمية من طفيفة إىل متوسطة املستوى.

الدوام املدريس
 يبدأ اليوم املدريس النموذجي من الساعة 7:30 صباحاً – كل دقيقة من كل درس تعترب هامة بالنسبة لنا. لذلك نرجو من الطالبات أن

يبذلن قصارى جهدهن للتواجد يف الوقت املحدد.

 تستطيع الطالبات الدخول إىل املدرسة يف الصباح الباكر ويتم اإلرشاف عليهن من الساعة 7 صباحاً. قد ال يسمح للطالبات بالدخول إىل
 املدرسة قبل الوقت املذكور نظراً إىل عدم توفر شخص يافع لإلرشاف عليهن. يرجى عدم إحضار الطالبات إىل بوابة املدرسة قبل

 الساعة 7 صباحاً، وذلك ألسباب تتعلق بصحة وسالمة الطالبات، وذلك ألننا ال نستطيع ضامن سالمتهن كونه ال تتوافر مرشفة قبل الساعة 7
صباحاً.

 بالنسبة لوقت تسليم الطالبات، ينبغي تسليم الطالبات من مرحلة الروضة وحتى الصف الرابع من صفوفهن، أما بالنسبة لطالبات
 الصفوف الخامس – السابع ينتظرن عند أبواب الصالة الرياضية ليتم تسليمهن إىل ويل أمرهن أو الويص عليهن. ال يسمح للطالبات

 بالذهاب إىل موقف السيارات دون مرافقة من قبل شخص يافع، وينطبق األمر ذاته عىل الصفوف العليا. تعترب سالمة الطالبات أولوية
قصوى بالنسبة لنا وأي طالبة تخالف هذه القاعدة سيتم اإلبالغ عنها توافقاً مع سياسة السلوك املدرسية.



12 13

مجلس الطالبات
 لدينا يف املدرسة مجلساً للطالبات. وهن ميثلن طالبات املدرسة للصفوف الثالث وحتى السابع وهن مسؤوالت عن نقل صوت

 زميالتهن يف الصف. يتم انتخابهن من قبل الطالبات باالعتامد عىل قدراتهن عىل تقديم أفكار جيدة وتوضيح خطط التطوير
 املدريس

 واملهارات القيادية إىل زميالتهن. هنالك ثالثة وظائف مناطة مبجلس الطالبات وهي: رئيسة املجلس، نائبة رئيسة املجلس واملؤرخة
التي تقوم بالتدوين والتوثيق.

يتم انتخاب الرئيسة، نائبة الرئيسة واملؤرخة من قبل املديرة وفريق اإلدارة العليا. ينبغي أن تكون هذه الطالبات املختارة أمنوذجاً للسلوك
 اإليجايب، االلتزام بالزي املدريس، إنجاز األعامل املدرسية، إنهاء الفروض املنزلية ويف جميع املجاالت املدرسية املختلفة. يقوم

مجلس الطالبات بقيادة املجلس واالجتامعات ويضمن أن الطالبات جزءاً من التقدم والنمو املدريس وأنهن أمنوذجاً للقيم املدرسية.

الزي املدريس
 ميكن الحصول عىل الزي املدريس مبختلف أجزاءه من مخزن الزي املدريس املتوفر يف املدرسة. إذا كان لدى ويل أمر أي

 طالبة
 سبباً حقيقياً يف عدم ارتداء ابنته ألي نوع من أنواع الزي املدريس ينبغي عليه إبالغ املدرسة بالسبب وذكر التاريخ الذي سوف تقوم فيه

ابنته بارتداء الزي املدريس الصحيح.

إذا مل يتم التواصل مع ويل األمر سيتم إعطاء الطالبة ثالثة تنبيهات خطية وسيتم االتصال بويل األمر للحضور واالجتامع يف املدرسة.
إذا مل يتم حل املسألة، عندها سيطلب من ويل األمر االجتامع بنائبة املديرة/ املديرة.

 نحن ندرك بأنه يلقى عىل عاتق أولياء األمور مسؤولية التأكد من أن ابنتهم/ بناتهم يرتدون الزي املدريس الصحيح. ومع ذلك، حني
 يصبح

 من الواضح بأن الطالبة ال تلتزم مبعايري الزي املدريس، سيتم إعطاؤها تنبيهاً ومتنح فرصة لتدارك األمر ضمن نطاق زمني متفق عليه –
 عادًة ما يكون أسبوعاً واحداً. إذا مل يتم حل املسألة، ستفقد الطالبة وقت الرتفيه الخاص بها.  يف املقابل، إذا بدا واضحاً بأن هنالك رفضاً

رصيحاً خطرياً التباع سياسة الزي املدريس سيفيض ذلك إىل عقد اجتامع رسمي.

سيتم التحقق بشكل دوري حول مدى االلتزام بالزي املدريس.إذا كان الزي املدريس الذي ترتديه الطالبة ال يحقق املعايري املذكورة
 يف هذه السياسة ، سيتم إبالغ أولياء األمور عرب تنبيه ليذكروا سبب )أسباب( عدم االلتزام بالزي املدريس وبعدها سيتم التحقق والتدقيق

 مرة ثانية بعد ذلك بأيام قليلة. نحن دامئاً نحاول أن نترصف بطريقة معقولة ونحاول التواصل مع أولياء األمور يف مرحلة مبكرة. وحرصاً
عىل النزاهة وااللتزام يف املدرسة، يرجى تقبل قرارات املديرة/ نائبة املديرة بخصوص جميع املسائل املتعلقة بالزي املدريس.

تطمح املدرسة إىل أن ترتدي جميع طالباتنا زياً يعرب عن الهوية املدرسية بطريقة الئقة وحسنة املظهر، والتي تتوافق مع معايري
 اللياقة والسالمة ومتكن جميع الطالبات من أن يتم معاملتهن عىل قدم املساواة. يشري الزي املدريس إىل أن طالباتنا ينتمني إىل

 بيئتنا املدرسية وأنهن يشعرن بالفخر عند ارتدائه. يعترب الزي املدريس متطلباً حتى تكون الطالبة جزءاً من مدرستنا وهو إلزامياً لجميع
الطالبات.

يجب أن يكتب اسم الطالبة بوضوح عىل الزي املدريس و الذي هو عبارة عن:

* قميص بلون بيج عليه الشعار املدريس )من الصف األول – السابع(
* ثوب بلون وردي فاتح دون أكامم )ملرحلة الروضة(

* ثوب بلون وردي داكن دون أكامم )من الصف األول - الرابع(
* ميكن للطالبات ارتداء بناطيل ضيقة ملونة / رساويل ضيقة )من مرحلة الروضة - الصف الرابع(

* سرتة صوفية بلون بيج عليها شعار املدرسة     
* تنورة طويلة بلون وردي داكن أو بنطال مدريس بلون وردي داكن )من الصف الخامس – الساب(      

*جوارب سوداء، بيضاء، رمادية أو بيج        
* حذاء مدريس مسطح بلون أسود     

* ال يسمح بارتداء أضواء ساطعة
* ال يسمح بارتداء كعب عايل     

  *      ال يسمح بارتداء الجزمة ذات الساق العايل
*ميكن ارتداء أي معطف مالئم يف حال كان الطقس بارداً أو ممطراً ولكن رشيطة ارتداء الزي املدريس الكامل وكذلك خارج               

 املبنى املدريس 
* ال يسمح بارتداء العبايات يف املدرسة الزي املدريس الريايض

* قميص وردي عليه شعار املدرسة ) فقط متوفرة من قبل املدرسة(
 * بنطال ريايض بلون أزرق داكن مع رشيط أبيض أسفل جوانب البنطال 

* سرتة رياضية بلون أزرق داكن عليها شعار املدرسة
* بدالت رياضية ملادة الرتبية الرياضية )ال يسمح بارتداء ألوان ساطعة أو مشعة(

* ال يسمح بارتداء أي مجوهرات أثناء نشاط مادة الرتبية الرياضية املجوهرات
* ينبغي إزالة أي زوج من  األقراط الصغرية وعدم ارتدائها يف أي نشاط ملادة الرتبية الرياضية

* ينبغي إزالة ساعة اليد – وعدم ارتدائها يف أي نشاط ملادة الرتبية الرياضية
* ال يسمح بارتداء أي أنواع أخرى للمجوهرات

إرشادات عامة:
 ال تسمح املدرسة للطالبات بعمل موضات للشعر ويعني ذلك تلك التي تتسبب بإتالف الشعر. يرجى التحقق مع املدرسة أوالً يف

*حال
كانت الطالبة غري متأكدة من ذلك

* ال يسمح بطالء األظافر أو األظافر االصطناعية يف املدرسة
* ال يسمح باملكياج يف املدرسة

زوار املدرسة
من أجل سالمة طالباتنا، يطلب من جميع الزائرين التسجيل يف البوابة الرئيسية بإظهار بطاقات الهوية اإلماراتية وإعطائهم بطاقة زائرين

 من أجل السامح لهم بدخول املدرسة. ال يسمح بدخول الزائرين للمدرسة أو أي منطقة ال يتم فيها مرافقة الطالبات من قبل إحدى 
املوظفات.

املوقع اإللكرتوين
موقع املدرسة اإللكرتوين هو:

www.lisg.ae
 وهو ملئ باملعلومات حول املدرسة التي تساعد أولياء األمور. ملفات املنهاج حول التخطيط الفصيل، النرشات املدرسية،،

السياسات
الخدمات،  الفروض املنزلية، وورش عمل أولياء األمورجميعها متاحة ألولياء األمور ليك يقرؤونها بكلتا اللغتني اللغة اإلنجليزية والعربية.
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Appendix I




