سياسة مشاركة أولياء األمور وحقوق األسرة
رؤية المدرسة
ّ
ليكن منضبطات ذاتيا ً وذوات اطالع معرفي عالمي مع كونهن قادرات
توفير التعليم الدولي المتميز الذي يلهم الطالبات
َّ
ليكن قادة مبتكرات ومفكرات ناقدات في المستقبل..وسنحقق رؤيتنا هذه في بيئة تعليمية آمنة و
على التعلم الذاتي
داعمة تحوي على أحدث المرافق وتجهيزات التكنولوجيا والفنون.
رسالة المدرسة
تلتزم المدرسة من خالل الشراكة مع أولياء األمور والمعلمات والمجتمع بتعليم الطالبات وفق معايير دولية أكاديمية عالية
من خالل تطبيق منهج تعليمي يهدف لتهيئة جيل يافع واثق بنفسه  ،ومسؤول اجتماعيا ً  ،وقادر على مواجهة عالم
يتطور بوتيرة متسارعة .
القيم الرئيسة
تشكل قيمنا األساسية األسس التي نؤدي بها عملنا إذ إنها القيم التي نؤمن بها ونبثها لطالباتنا بشكل يومي وبكل وسيلة
ممكنة  :النزاهة  ،واالحترام  ،والتسامح  ،والتميز  ،والمثابرة  ،والعطف ،واإلنصاف  ،والمسامحة والمسؤولية والتعاون .

أهداف المدرسة









العمل بتعاون داخل المدرسة.
تنمية ثقافة تحصل من خاللها جميع الطالبات على إمكانية التعلم ويكون فيها التحدي واالبتكار جزءا ً من
حياتهم اليومية بصرف النظر عن أعمارهم وخبراتهم.
ايجاد بيئة تنمي التعلم الشخصي والمهارات طويلة األمد من خالل االستمرار في التركيز على احتياجات
الطالبات الفردية  ،األكاديمية والحياتية.
تنمية االمتياز في التعليم وتشجيع التفكير االبداعي.
اندماج التكنولوجيا بالتعليم بشكل كامل لكي يصبح ملهما َ.
تنمية ثقافة  ،قيم  ،أخالق وتقاليد اإلمارات العربية المتحدة.
تزويد الطالبات المسلمات بتعليمات ذات طابع إسالمي.
ضرورة االهتمام بتعلم القراءة والكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية.

معلومات عن المدرسة
تتبع مدرسة ليوا الدولية للبنات المنهاج األمريكي التابع لمعايير والية كاليفورنيا .بالنسبة للغة العربية والتربية
اإلسالمية والدراسات اإلجتماعية باللغة العربية نحن نتبع منهاج وزارة التربية والتعليم .أما بالنسبة لمواضيع مادة
الدراسات االجتماعية باللغة اإلنجليزية قمنا بتعديلها لتكون مالئمة ثقافيا ً ومناسبة لطالباتنا.
تعتبر مدرسة ليوا الدولية للبنات ثاني مدرسة تم تأسيسها في مجموعة مدارس ليوا الموجودة في مدينة
العين إمارة أبو ظبي  .المدرسة األولى (مدرسة ليوا الدولية) هي مدرسة دولية تحظى بسمعة قوية على
نطاق إمارة أبو ظبي بسبب النجاح األكاديمي  ،معايير عالية من اإلحترافية  ،التزام المعلمين  ،وكنتيجة لذلك
يدرس فيها عدد فائق من الطالب.
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تعتبر مدرسة ليوا الدولية للبنات أول مدرسة دولية للبنات في مدينة العين  .فهي مدرسة جميلة بمبنى جديد
وتتمتع بالتسهيالت التالية:
 ساحتان خارجيتان ألغراض متعددة
 ملعبان مظلالن مبطنان
 قاعة رياضية داخلية كبيرة
 قاعة رياضية داخلية لمرحلة الروضة
 مقصف واحد.
 استوديو النسيج
 مختبر الحاسوب ،التصميم والتكنولوجيا
 مختبرات الفيزياء ،األحياء والكيمياء
 مختبر لتعلم إعداد الطعام
 غرفة الفن
 غرفة الموسيقى
 مصلى.
هيكل القيادة
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الهيئة اإلدارية و التعليمية في مدرسة ليوا الدولية للبنات
المديرة:
ديب هيوز
مساعدة المديرة – مرحلة الروضة و
االبتدائية:
شاكيال ياسين
معلمات اللغة االنجليزية:
اولغا فون جروننج فورستر
فانيا نورتجي
ثوليسيلي يولندا
كارال جاكوبز
معلمات المواد العلمية:
األحياء
بسمة علي عوض (رئيسة القسم)
الفيزياء
شمس عيسى
الكيمياء
تماضر كنزي
العلوم
عبير السرخي
معلمات مادة الرياضيات:
موريسا لي فان اس
مارشا هاريسون
الهام مارتن
معلمة اللغة الفرنسية:
كلير جوليون

معلمات تكنولوجيا االتصال
والمعلومات والتصميم و التكنولوجيا:
هوما عبدالقادر
ناعمة الشامسي

معلمات التربية الرياضية:
كايلي ميركير
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نائبة المديرة:
بيني جونز
نائبة المديرة:
كيت هتشنسون

المساعدة الشخصية للمديرة :
لبنى الزعبي
منسقة الموارد البشرية:
إسراء كايد

مساعدة المديرة – قسم اللغة العربية:
زيرين سلمو

المحاسبة:
سارة محمود
مها العريس

تالوة القرآن الكريم:
دعاء الجوابرة

المسجلة:
رزان مصطفى

معلمات التربية اإلسالمية:
لبانة برغوت
لبنى الدوس
عزة السيد
دينا شبير
معلمات الدراسات االجتماعية
باللغة العربية:
وداد سليم
ليالي عامر

مسؤولة الصحة و السالمة:
نانسي فخر

معلمات اللغة العربية:
أماني خليل
عال فرزات
ديمة وهب
حنان السيد
هاله أبو وطفة
جمانه الخراز
معلمات اللغة العربية:
ريناد حسين (اللغة العربية/التربية
األخالقية)
كريمة رحال
رهف طريف عثمان
وجدان أبوعون

ممرضة المدرسة:
كارن نوناج
المترجمة و منسقة األنشطة اإلضافية
الالمنهجية:
لينا أبوبكر
منسقة األنشطة:
ميس الخطيب
منسقة الحافالت/مساعدة إدارية:
إسراء التتري
المساعدات اإلداريات في قسم
االستقبال:
حنين عبدالقادر
لطيفة العزاني
االخصائية االجتماعية:
سلمى محمد
مريم النعيمي
منسقة شؤون التواصل مع أولياء األمور:
وعلة االحبابي

سياسة مشاركة أولياء األمور وحقوق األسرة
معلمة الموسيقى:
يايما كروز كاستيلو (الصف )12-3

معلمة الدراسات االجتماعية باللغة
االنجليزية و التاريخ:
لورنا هانتر
معلمة التدبير المنزلي/إعداد
الطعام:
نيفين جرجس (الصف )12-3
معلمة ذوات صعوبات التعلم:
مريم الشامسي (الروضة –)12

الصف األول:
انجي كروجير (مسؤولة الصف األول)
تارا لين
مارغاريتا بيزويدينهوت
تاملين ولكر
الصف الرابع:
زيا باينار (مسؤولة الصف الرابع)
جوبيدا فورتين
تونغا روث مويندا
مساعدات المعلمات:
أبيجال رامان مابا
أسيل عدنان أبو ثالح
شيلي بوبري إيالردو
دونا فيلي سامسونا
جينيلين باديرنال بابارون
جيرالدين نيلو أرازاس
جيزيل ماال سانتياغو
جليندا اتور جانزون
جانين إيبيفاني تبل سيربو
جاسمين سانغاالنغ أدفينكوال
جيبيث سوكو ماناتاد
جوان مايوغبا ريفو
جوسيلين واتن انوت
جونا باوال فايسيتي أناركون
جوسيفين النتيسي واتن
خلود ناجي إسماعيل عثمان
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معلمة التربية الفنية و التصميم:
آية حسن عمر
فنية المختبر:
أبرار الشامي
معلمات الروضة األولى:
ميعاد عبد العزيز
نهى أبو غزاله
أوفيليا فولر
الصف الثاني:
ريشيا راتسوانا ( مسؤولة الصف
الثاني)
أميرة الخطيب
شارلين بالمر
رينيت جيسيكا كيمب
الصف الخامس:
نيلي فولر (مسؤولة الصف
الخامس)
ديزني دو بليسيس
ليليان كول
مساعدات المعلمات:
جاليزا كريستينا سيلفاالنا
كريستين آن راتيال
ليزيل جاران النجيت
ماجنوليا بيدروزو
مارينالد هارت كااللو ألفار
ماريلو باثان أموريس
مارنيلي راموس تيجادا
ماري جويس أوستان فيناس
نوفي جوي أليجاجا إيسترادا
كويني لين دولوريس تاجاال
روان ديب رمضان ناصر
سمر تاج السر مكي عبد الحليم
شيال ماكتانجاي ماكاريو
سوزان الدغمة
أيريش سيرنا بونافيستا
نور الهوشان

أمينة المكتبة:
جوان أيتكن
أمينة المستودع:
شنلينا شيروج
فنيات تقنية المعلومات:
أيزا ماي كانتلر
روآن كاسوجا
مشرفة القسم:
هناء أحمد
معلمات الروضة الثانية:
بريندا راميريس (مسؤولة مرحله
الروضة )
شهامة العزم
لما البكري
الصف الثالث:
سوميشني ناير(مسؤولة الصف
الثالث)
سمية اسعاكس
جينا كايتلين
كارمن نيكيرك
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الغياب عن المدرسة
أيام التدريس في مدرسة ليوا الدولية للبنات مليئة وغنية بالتعلم .لذلك من الضروري أن تصل نسبة الحضور المدرسي
إلى نسبة قريبة من ال %100قدر المستطاع .نود أن نطلب من أولياء األمور بتقديم دعمهم الالزم من أجل تحقيق ذلك.
في حال كانت ابنتكم غير قادرة على الحضور إلى المدرسة ،يرجى إبالغ المدرسة من خالل معلمة الصف أو االتصال
بالمدرسة وإبالغنا عن الغياب .في حال كانت ابنتكم مريضة ،يكون من المالئم أن تبقى في المنزل .ينبغي للطالبات
اللواتي لديهن حرارة مرتفعة ،حالة إسهال أو مرض عدم التواجد في المدرسة .إذا كان هنالك سببا ً آخرا ً يقف وراء
الغياب ،يرجى تسليم طلب مكتوب يذكر فيه سبب الغياب مع التواريخ ،وإرسال المالحظة حول الغياب لمعلمة الصف.
عند رصد حالة الغياب الخاصة بابنتكم ،سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني تلقائيا ً لولي األمر عبر نظام التابع لمجلس
أبوظبي للتعليمeSIS .
كوننا نق وم بتدريس المنهاج منذ بداية وحتى نهاية كل فصل دراسي ،لدينا مسؤولية تجاه الطالبة بأن نبلغ ولي أمرها بأن
طلب إجازة طويلة خالل العام الدراسي له تأثيرا ً سلبيا ً على تقدم الطالبة .ينبغي أن يتم التقدم بطلب لجميع المغادرات
واإلجازات كتابيا ً إلى مديرة المدرسة.
شؤون أكاديمية
إذاكان لديكم أي أسئلة حول تقدم ابنتكم األكاديمي ،نود أن يقوم ولي األمر بالتحدث إلى معلمة الصف في
المقام األول .في حال عدم حل الموضوع ،قد يتم تحويل الحالة إلى موظفة أخرى في المدرسة من فريق
اإلدارة العليا أو المتوسطة (أعضاء لجنة الشكاوي) استنادا ً إلى طبيعة الشكوى .يرجى االطالع على سياسة
المدرسة المتعلقة بالشكاوي المتوفرة على الموقع اإللكتروني لمدرسة ليوا الدولية للبنات.
الطابور الصباحي (اإلذاعة المدرسية)
يعقد الطابور الصباحي يوميا ً للصفوف األول – الثاني عشر بعد سماع الجرس المدرسي .تتجمع الطالبات في الساحة
المدرسية ألداء النشيد الوطني ،تالوة القرآن الكريم وكذلك لإلشارة إلى بعض المالحظات أو التذكير بنقاط معينة .و لمرة
في األسبوع تجتمع الطالبات في الطابور الصباحي في موقعين بحسب المرحلة الصفية ،حيث يتم تخصيص اإلذاعة
المدرسية كل يوم خميس للتركيز على الهوية الوطنية و القيم التعليمية .تنسق طالبات المرحلة المتوسطة و الثانوية
مع معلماتهن ألداء الطابور الصباحي الخاص بهن .في حال كان هنالك مناسبة مميزة (مثال ً اليوم الوطني) في
المدرسة ،قد نطلب من أولياء األمور الحضور ليشاهدوا أداء بناتهم في االحتفال .قد يطلب من أولياء األمور أيضا تزويد
الطالبات بمالبس أو أشياء تستخدم للعرض.
نحن سعداء للغاية ألن نساعد الطالبات باالحتفال بأعياد ميالدهن في المدرسة ويمكن القيام بذلك بإرسال قالب حلوى
بسيط .كذلك يرجى التأكد من إرسال أطباق ومناد يل ورقية .لتسهيل األمر على الجميع ،نفضل إرسال حبات من الكعك
التي ال تحتاج إلى تقطيع .ليس بإمكاننا استضافة حفالت أعياد الميالد داخل الصف ونود من أولياء األمور التخطيط لذلك
خارج المدرسة.
يرجى عدم إرسال وجبات سريعة مثل البيتزا والبرغر للحفالت .على الرغم أن هذا األمر ينم عن كرم البعض ،إال أن العديد
من أولياء األمور ال يرغبون أن تتناول بناتهم مثل هذه الوجبات وكما أن ذلك قد يعرض الطالبات اللواتي لديهن حساسية
للخطر ،باإلضافة إلى أن ذلك يستنزف وقتا ً ويقتطع من وقت الحصص الدراسية.
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الحافالت المدرسية
مواصالت اإلمارات هي المؤسسة التي نستخدمها لتوفير الحافالت المدرسية لطالباتنا في حال احتجن لذلك .األماكن
التالية هي النقاط التي بمقدورنا توفير حافالت مدرسية لها ،أي مكان غير مذكور أدناه ليس من خطوط السير الحالية التي
تغطيها المدرسة.
رقم الحافلة

المناطق/خطوط السير

رقم 1

الشعيبة  /غنيمة

رقم 2

السالمات  /عالية

رقم 3

اليحر الجنوبي /اليحر الشمالي

رقم 4

اليحر الجنوبي  /اليحر الشمالي

رقم 5

المقام  /عشارج  /الدفاع  /البصرة  /المناصير القديمة

رقم 6

نعمة  /العين الفايضة /جبل حفيت

رقم 7

المسعودي  /الفوعة  /الهيلي

رقم 8

رملة زاخر  /الخالدية /شعاب األشخر

رقم 9

زاخر /غافات النيار  /الصويفي

رقم 10

البطين  /الطوية

رقم 11

المرخانية  /السدرة  /المريال  /الطوية  /الزعفرانة  /الجيمي

يتم مرافقة الطالبات إلى الحافالت المدرسية من قبل مساعدات المعلمات وال يسمح ألي حافلة بالمغادرة حتى تجلس
الطالبات وتضع حزام األمان .هنالك قواعد سلوكية تتعلق بالحافالت المدرسية والتي نتوقع من طالباتنا االلتزام بها للتأكد من
سالمتهن أثناء ارتيادهن للحافلة المدرسية.
يتوفر في كل حافلة مدرسية مشرفة للحفاظ على معايير السالمة المتعلقة بسلوك الطالبات وتقوم بالتواصل مع المدرسة
وأولياء األمور إذا دعت الحاجة لذلك.
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موقف السيارات اآلمن
ينبغي على جميع أولياء األمور والسائقين الذين يستخدمون موقف سيارات المدرسة أن يقودوا مركباتهم بحيطة وحذر،
تعتبر سالمة طالباتنا أولوية قصوى بالنسبة لنا .يرجى من الجميع حسن التصرف وكذلك إسداء النصيحة للسائقين أن يقوموا
باألمر ذاته .يرجى الوقوف في أماكن االصطفاف المحددة ،والقيادة ببطئ ومشاهدة الطالبات في جميع األوقات ،وعلى
وجه التحديد عند الرجوع للخلف.
ال يسمح بانصراف الطالبات من الصفوف إال إذا تم تسليمهن لشخص بالغ مسؤول معروف من قبل المعلمات أو فريق
اإلدارة .ال يمكن للطالبة الخروج من حرم المدرسة و الذهاب لوحدها إلى موقف المركبة للقاء ولي أمرها ،حيث يتطلب
األمر دخول شخص بالغ إلى المدرسة الستالمها.
سيتم إبالغ السلطات حول أي مخالفين لقواعد المرور في محيط المدرسة لضمان سالمة طالباتنا.
التواصل
نحن نعمل جاهدا ً لنضمن أن عملية التواصل جيدة ،صادقة وتعتمد على االحترام المتبادل والتفاهم بين الطرفين .لدى
جميع المعلمات حسابات على أداة التواصل المفضلة لدينا – كالس دوجو .على هذا التطبيق ،نقوم بوضع المالحظات،
الفروض المنزلية ،المعلومات ،والنشرات المدرسية وكذلك صورا ً لألنشطة اليومية التي تنفذ في الصفوف .يساعدنا هذا
على إشراك أولياء األمور وإبالغهم بشكل جيد حول التعلم الذي يحدث في الصفوف .يستطيع أولياء األمور كذلك إرسال
رسائل إلى (معلمات الصفوف ومعلمات المواد الدراسية) حتى يحصلوا على ردود بشأن استفساراتهم وشكاويهم.
تتبنى مدرستنا سياسة الباب المفتوح والتي من خاللها يستطيع أولياء األمور إجراء محادثات سريعة غير رسمية مع
المعلمات في وقت انصراف الطالبات .في المقابل ،يستطيع أولياء األمور عقد اجتماع مفصل أكثر من خالل اتصالهم
بالمدرسة وحجزهم لموعد لالجتماع مع المعلمة التي يريدون التحدث إليها أيام اإلثنين بعد الدوام المدرسي ما بين -2:30
 3:15ظهرا ً.
باإلضافة إلى االجتماعات التي تعقد طوال الفصل الدراسي ،نقوم كذلك بعقد اجتماعات مع أولياء األمور ثالث مرات في
العام الدراسي في مطلع كل فصل للتحدث إليهم حول األهداف والخطوات القادمة لكل طالبة.
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المنهاج
من المعتقدات األساسية في مدرستنا ،أننا نقوم باعتماد منهاجا ً واسعا ً ومتوازنا ً يوجه للطالبات .نقوم بتدريس منهاج والية
كاليفورنيا في مدرسة ليوا الدولية للبنات ،باتباع المعايير العامة األساسية .إضافة إلى ذلك ،نقوم بتدريس مواد اللغة العربية
كما هو مطلوب في جميع مدارس مجلس أبو ظبي للتعليم ،وهي :الدراسات اإلجتماعية باللغة العربية/التعليم المدني،
الدراسات اإلسالمية (للمسلمات فقط) وكذلك اللغة العربية .نحن نتبع توجيهات وزارة التربية والتعليم بالنسبة لنصاب
الحصص وتوزيع المنهاج.
نحن نتبع المعايير العامة األساسية في منهاج والية كاليفورنيا بالنسبة لمواد اللغة اإلنجليزية ،الرياضيات والعلوم لجميع
المراحل الصفية .مادة الدراسات اإلجتماعية باللغة اإلنجليزية تدرس كذلك باستخدام المعايير العامة األساسية لمنهاج
كاليفورنيا ،لكن يتم تعديلها حتى تصبح مالئمة ومناسبة للثقافة والسياق في مجتمعنا .بالنسبة لمواد اللغة العربية نقوم
بتدريس الدراسات اإلجتماعية أو التعليم المدني ،اللغة العربية والدراسات اإلسالمية .يتم تدريس هذه المواد باستخدام
كتب وزارة التربية والتعليم ومعايير المنهاج التي تم تحديدها من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تم إنشاء منهاج التصميم والتكنولوجيا والحوسبة (تكنولوجيا االتصال والمعلومات) باستخدام المعايير العامة األساسية
لمهارات التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني الخاصة بمنهاج كاليفورنيا ولكن تم تعديلها أيضا ً لتشمل تكنولوجيا الطعام .يتم
تدريس الرسم األدائي والمرئي باستخدام المعايير العامة األساسية لمنهاج كاليفورنيا لكن تم تعديلها أيضا ً لتشمل الخياطة
والنسيج .يتم تدريس مواد التربية الرياضية ،تكنولوجيا االتصال والمعلومات ،التصميم والتكنولوجيا ،الموسيقة والرسم من
قبل معلمات مختصات.
قمنا بوضع تسلسل لمادة الرياضيات في المرحلة اإلبتدائية من الصف الثاني فما فوق وتسلسل للغة اإلنجليزية و
الرياضيات في الصف الرابع  .يمكنكم إيجاد جميع المعلومات حول التعليم و المنهج على موقعنا االلكتروني:

http://www.lisg.ae/en/curriculum/

األنشطة اإلضافية الالمنهجية
باإلضافة إلى المجموعة المتنوعة من المواد الدراسية التي ذكرت أعاله ،يوجد لدينا أنشطة إضافية المنهجية تقوم
المدرسة بتوفيرها خالل و بعد الدوام المدرسي في كل فصل دراسي .يتم ارسال تفاصيل هذه األنشطة من خالل رسالة
ترسل إلى أولياء األمور في مطلع كل فصل دراسي .نطلب من أولياء األمور رسوما ً بسيطة لتغطية تكلفة بعض خدمات
األنشطة التي تنظم من قبل المعلمات المختصات مثل السباحة والجمباز و الباليه و التايكوندو ،و تكون مثل هذه األنشطة
عادة كل اثنين و خميس .نقوم بتقسيم األندية األكاديمية واألندية الترفيهية حتى نمكن الطالبات من أن يتلقين الدعم
األكاديمي أينما دعت الحاجة لذلك لكننا نعطيهن الفرصة أيضا ً لتجربة النادي الترفيهي أو اإلبداعي .نقدم األندية األكاديمية
في الحصة األخيرة من يوم الثالثاء مثل الرياضيات ،العلوم ،اللغة اإلنجليزية وكذلك نادي الفروض المنزلية ألولياء األمور الذين
ال يستطيعون تقديم الدعم لبناتهم .نوفر يوم األربعاء بعد الدوام المدرسي مجموعة متنوعة من األندية اإلبداعية
والترفيهية لكي نمكن الطالبات من اكتشاف هواياتهن ،صقل مواهبهن أو تعلم مهارات حرفية جديدة .تقوم معلمات
الصفوف ومعلمات المواد الدراسية بتوفير أنشطة بعد األندية المدرسية التي في بعض األحيان تتطلب رسوما ً لتغطية
الموارد الالزمة .لكي نضمن أن تحصل الطالبات على فرصة لتجربة عددا ً من األنشطة قد نقوم بتغيير تللك األنشطة كل
فصل دراسي.
ارشادات تتعلق بوضع الدرجات
المواد التي تقدم للطالبات في مدرسة ليوا الدولية للبنات تركز على انجازهن ،تم تطوير تلك الدورات من خالل معايير
أكاديمية حازمة والتي تم تحديدها عالميا ً وتشمل المحتوى ،المفاهيم والمهارات التي تحتاجها الطالبات لكي تتقن
عملها .ضمن أعلى مستوى أكاديمي ،سيتم استخدام تلك المعايير للقيام بدورات المستوى المتقدم والتي سيتم
تجهيزها من قبل مجلس الكلية.
نقوم في مدرسة ليوا الدولية للبنات باستخدام نهجا ً قائما ً على المعايير لتقييم الطالبات والذي يمكننا من تصنيفهن
حسب قدراتهن بشكل دقيق .من خالل استخدام المعايير ،يمكننا أن نركز في التقييم على قياس مستوى تعلم
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الطالبات .لهذا السبب ،من الضروري أن نذكر أن الدرجات الحقيقية في تقاريرنا المدرسية مصممة لكي تشير إلى مدى
تعلم الطالبات ،وليس سلوكهن .تقوم المدرسة غالبا ً بتكريم الطالبات بسبب مشاركتهن في الصف ،أومعاقبتهن عندما
يتم تسليم العمل متأخرا ً أو عندما يكون التزامهن بالوقت ضعيفا ً .و لكن بالرغم من أهمية هذه العوامل إال أنها ال تقيس
مدى تعلم الطالبات  ،حيث يجب أن يقاس استنادا إلى المعايير األكاديمية.
تقارير تقدم الطالبات (الشهادة الدراسية)
نزود الطالبات بثالث تقارير مدرسية في العام الدراسي :تقريران فصليان وتقرير نهاية العام الدراسي .لتزويد الطالبات وأولياء
األمور بقياس أكثر دقة لتعلم الطالبات ،نشمل في التقارير المدرسية ناحيتين للتقييم.
.1المعايير القائمة على مستوى إنجاز الصف :هذه الدرجة تقيس تعلم الطالبات وقدرتهن على تحقيق
المعايير األكاديمية المطلوبة.
.2درجة تقيس توجه الطالبات وموقفهن من التعلم :يعكس هذا توجه الطالبات نحو التعلم وكيف يحققن
التوقعات والمتطلبات المدرسية.
تستخدم كل معلمة مجموعة من العناصر والتي تشمل:
مهارات الكفآءة الطالبية :التعلم المستقل ،التفكير النقدي ،اإلبداع ،حل المشكالت ،الكفآءة الرقمية ،الوعي
الثقافي/المواطنة ،الوعي العالمي والبيئي ،التعاون/العمل الجماعي ،التواصل ،القيادة/المسؤولية ،الثقة بالنفس،
ريادة األعمال ،المبادرة والتوجيه الذاتي .تعتبر هذه المهارات أساسية والتي نقوم بدمجها في الصفوف ونتأكد من أنه
يتم تحضير الطالبات لمهارات القرن الواحد والعشرين المالئمة .بعد ذلك ،نقوم باالطالع على الحضور ،االلتزام بالوقت،
الجاهزية للتعلم ،االلتزام بالوقت المحدد لتسليم األعمال المدرسية ،اتباع التعليمات بدقة ،المساهمة بشكل إيجابي في
الدرس ،طلب النصح واإلرشاد لحل المشكالت عند الضرورة ،والنزاهة عند القيام باألعمال المدرسية الخاصة بالطالبات .تشير
األبحاث إلى أن هذه العناصر ذات أهمية بالغة للطالبة حتى تصبح ناجحة ،وأنه من خالل التركيز على هذه السلوكيات
والتوجهات ،يتوقع من الطالبات أن يصبحن متعلمات فاعالت بشكل أكبر.
للمزيد من التفاصيل ،يرجى االطالع على سياسة التخرج والترفيع.
مدرسة خضراء (صديقة للبيئة)
في سعينا ألن نكون مدرسة رقمية ،نحن نرغب كذلك بأن ندعم الوعي البيئي في المدرسة .لذلك ،نحن نتحدث طوال
العام الدراسي حول الوعي البيئي ونقوم بمبادرات جديدة واستراتيجيات للمدرسة كي تصبح مدرسة "خضراء" .المقصود
بذلك ،أعادة استخدام المواد بقد ر المستطاع ،إعادة تدوير األشياء وتقليل المخلفات التي نصدرها .نحن كذلك نقوم بتحديد
استخدام األوراق في كل أرجاء المدرسة ونضمن أن نوفر الموارد الرقمية أكاديميا ً وللتواصل مع أولياء األمور .تتوفر في
المدرسة سالل إلعادة التدوير ويوجد لدينا كذلك مجموعة بيئية من الطالبات يطلق عليهن اسم "حراس البيئة" واللواتي
يساعدن في التفكير بمبادرات لرفع الوعي البيئي حول القضايا العالمية وكيف يمكن للطالبات األخريات تقديم يد العون
والمساعدة.
طريقة واحدة هامة تساعد في الحفاظ على البيئة وهي أن نتذكر إعادة ملئ عبوات الماء يوميا ً ،بدال ً من شراء عبوات
بالستيكية جديدة كل يوم والذي من شأنه أن يساهم في زيادة نسبة المخلفات البالستيكية غير الضرورية.
الرعاية الصحية
لدينا في المدرسة ممرضة على رأس عملها في جميع األوقات أثناء ساعات الدوام المدرسي والتي تقوم بمعالجة
اإلصابات ،المرض والرعاية الصحية للطالبات عام ًة .تتواجد العيادة المدرسية في القسم اإلداري الرئيسي للمبنى
المدرسي.
سيتم إخطار أولياء األمور فورا ً في حال حصول أي حادث في المدرسة من الممكن أن يؤثر على صحة الطالبة .في حالة
الطوارئ واإلصابات البالغة ،سيتم إبالغ أولياء األمور وسيتم نقل الطالبة إلى المستشفى فورا ً.
10

سياسة مشاركة أولياء األمور وحقوق األسرة
من الهام جدا ً أن يتم تعبئة جميع النماذج الطبية وإرجاعها مع التفاصيل الصحية الكاملة للطالبة .يرجى التأكد من أن
التفاصيل الصحية البنتكم وأرقام التواصل لولي األمر يتم تحديثها بشكل مستمر.
في حال كان لدى ابنتكم حالة مرضية تؤثر على المستوى التعليمي واإلجتماعي للطالبة ،يرجى تزويد المدرسة بتقارير
مفصلة من األطباء لكي نتمكن من دعم ابنتكم بالشكل الصحيح.
في حال كان ينبغي أن تتناول الطالبة العالج في المدرسة ،يرجى عدم إرسال العالج في حقيبة الطعام أو الحقيبة
المدرسية .ينبغي إحضار العالج إلى المدرسة من قبل شخص راشد يقوم بشرح تعليمات واضحة حول العالج والجرعة التي
ينبغي تناولها للممرضة والتأكد من أن علبة الدواء معنونة بالتعليمات أيضا ً .ال يسمح ألي موظف آخر في المدرسة
بإعطاء الدواء للطالبة ما عدا ممرضة المدرسة.
إذا تم إعطاء الدواء البنتكم ،ستتلقون رسالة توضح وقت وتاريخ إعطاء الدواء للطالبة.
تتطلب هيئة الصحة في أبوظبي القيام بفحص طبي عام لجميع الطالبات من الصف األول و ما فوق .في المقابل،
تتطلب الهيئة القيام بفحوصات طبية شاملة للصفوف األول ،الخامس والتاسع .تشمل الفحوصات الطبية الشاملة مايلي:

الصف األول و التاسع

الصف الخامس











فحص السمع
فحص الرؤية
فحص طبي من قبل الطبيب
فحص صحة الفم
فحص دم لفحص فقر الدم
فحص السمع
فحص الرؤية
فحص طبي من قبل الطبيب
فحص صحة الفم

يعتبر التطعيم إلزاميا ً ينبغي القيام به في مدارس دولة اإلمارات العربية المتحدة للصف األول و الصف الثامن و الصف
الحادي عشر.
تناول الطعام الصحي
تحصل جميع الطالبات في المدرسة على وقتي استراحة يوميا ً .من شأن أوقات االستراحة أن تمكن 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 على الحفاظ على مستويات الطاقة لديهن ،الحفاظ على مستويات السكر في الدم
وكذلك مساعدتهن على االستمرار في يوم مدرسي مزدحم .لدى المدرسة سياسة ال تسمح بإحضار الطعام غير
الصحي ،يستطيع ولي األمر شرح ذلك البنته عند تحضير حقيبة الطعام .أطعمة مثل الشكوالتة ،الرقائق ،رقائق البطاطا،
المشروبات الغازية ،الكعك ،الحلويات الخ ال يسمح بها في المدرسة .على الرغم من تفهمنا إلمكانية تقديم بعض
المأكوالت في مناسبات خاصة في يوم مدرسي اعتيادي ،إال أنه ينبغي إحضار وجبات صحية لتناولها في وقت الغداء.
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يعتبر الماء عنصرا ً هاما ً ينبغي إحضاره إلى المدرسة يوميا ً في عبوة يمكن إعادة استخدامها .في أيام الصيف الحارة في
مدينة العين ،من السهل أن تتعرض الطالبات للجفاف أو يشعرن بارتفاع درجات الحرارة .يرجى التأكد من أن ابنتكم تحضر
معها عبوة ماء يوميا ً وسوف نشجع الطالبات على إعادة ملئها باستخدام صنابير المياه الموجودة في المدرسة.
لدينا مقصف مدرسي يقوم ببيع الطعام والذي يزود يوميا ً من قبل خدمات التموين المعتمدة .تم الموافقة عليها من قبل
هيئة صحة أبو ظبي وهيئة أبوظبي للرقابة الغذائية و دائرة التعليم والمعرفة .تعمل هذه الشركة على عرض محتويات
العناصر الغذائية لضمان عدم زيادة مستويات الدهون المطلوبة في األغذية.
الواجبات المنزلية
يستخدم الفرض المنزلي كوسيلة لتعزيز ما قد تم تعلمه في المدرسة .و يساعد كذلك أولياء األمور على فهم ما تعلمته
الطالبات .ينبغي أن تكون الفروض المنزلية مهام تستطيع الطالبة القيام بها مع تقديم دعم بسيط لهن و ال تستخدام
الفروض لتقديم موضوعا ً جديدا ً .تستخدم كذلك الفروض المنزلية للمساعدة في بناء المزيد من مهارات التعلم المستقل
لتتمكن الطالبات من تنمية تلك المهارات خارج الغرفة الصفية استعدادا ً للتعلم عالي المستوى الحقا ً في حياتهم
المهنية .تتلقى طالبات الروضة والمرحلة االبتدائية فروضهن المنزلية يوم األحد وينبغي عليهن تسليمها مكتملة بحلول
يوم الخميس .باإلضافة إلى المهام المحددة للطالبات ،يتوقع منهن القرآءة لمدة  20دقيقة على األقل لبناء الطالقة لديهن
وفهمهن لمفردات اللغة العربية واإلنجليزية .يمَكن برنامج  RAZ Kidsالطالبات من قرآءة مجموعة منوعة من الكتب
مكن برنامج أقرا بالعربية  IReadالطالبات
الخيالية وغير الخيالية باللغة اإلنجليزية والتي يتم تحديدها من قبل المعلمة .كما ي َ
من قراءة مجموعة متنوعة من الكتب باللغة العربية .باالضافة إلى إمكانية استعارة الكتب المتنوعة من مكتبة المدرسة
التي تحتوي على ما يقارب  20,000كتاب بما في ذلك مستويات مختلفة من الكتب الواقعية والخيالية باللغة اإلنجليزية
والعربية والفرنسية  ،وكتب القراءة الموجهة  ،والموارد التعليمية وكتب الهوية الوطنية..
بالنسبة لطالبات المرحلة المتوسطة ،ينبغي أن يقمن بتدوين الفروض المنزلية في مذكراتهن المدرسية وكذلك تدوين
الموعد النهائي لتسليم الواجب المنزلي .يمكنهم ذلك من فهم ما الذي يتوجب عليهن إكماله .يتم وضع الواجبات
المنزلية في جدول لضمان التوازن في الواجبات المنزلية المحددة.
األمور التي تستطيعون القيام بها لتشجيع ابنتكم عند قيامها بالفروض المنزلية:
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إمداد الطالبة بالثقة من خالل الكثير من الثناء والتشجيع



القرآءة مع الطالبة وإليها بقدر المستطاع



تشجيع الطالبة على مالحظة ما ترى من أشياء حولها والتحدث عنها ،وعن ما تشعر به و ما تفكر به الخ..



االشتراك بمكتبة خارج مدينة العين وبناء محبة الكتب والقرآءة باللغتين العربية واإلنجليزية



محاولة توفير مكان مالئم وهادئ تستطيع الطالبة فيه أن تعمل وتحل واجباتها وهذا يشير إلى أن جميع أفراد
العائلة يقدرون ويحترمون أنشطة الفروض المنزلية



محاولة تخصيص وقتا ً لدعم الفروض المنزلية لكن السماح لهم في بعض األحيان من العمل بمفردهن



تشجيع الطالبة على مناقشة الفرض المنزلي مع ولي أمرها ومحاولة جعل وقت الفروض المنزلية ممتعا ً



مساعدة الطالبة على اإلحساس بأهمية الفروض المنزلية وتعليمهن على أن يكن مستقالت وأن يتحملن المزيد
من المسؤولية وهن يكبرن



تذكير الطالبة على إنهاء الفروض المنزلية وتسليمها في الوقت المحدد.

سياسة مشاركة أولياء األمور وحقوق األسرة
المجوهرات
ال يسمح بارتداء المجوهرات في المدرسة كجزء من سياسة الزي المدرسي ،باستثناء أقراط األذن البسيطة و /أو ساعة اليد (ال
يسمح بالساعة الذكية) .لكن ينبغي إزالتها في حصص التربية الرياضية لضمان عدم تعلقها بمالبس اآلخرين وتتسبب في
إصابات بالغة.
الممتلكات الضائعة
يمكن العثور على الممتلكات الضائعة في سلة كبيرة متواجدة في كل ممر في المدرسة .أي مواد يتم العثور عليها في
نهاية اليوم من قبل عامالت النظافة توضع في تلك السالل للطالبات كي يبحثن عن ما أضعنه في اليوم التالي.
للمساعدة في منع ضياع األشياء والزي المدرسي ،يرجى التأكد من عنونة مالبس ابنتكم بشكل واضح باستخدام قلم تلوين
دائم أو عالمة ،على وجه الخصوص ستراتهن المدرسية.
الهواتف المتحركة
ال يسمح للطالبات باستخدام الهواتف المتحركة في أي وقت كان .عند الحاالت الطارئة ولالتصال بالمنزل ،يطلب من
الطالبات إبالغ معلمات الصفوف أو األخصائية اإلجتماعية ،حتى تتمكن الطالبة من االتصال بولي األمر.
مشاركة أولياء األمور
تعتبر الشراكة مع أولياء األمور جزءا ً هاما ً من تطوير ونمو مدرستنا .نحن نثمن آراء أولياء األمور والتواصل معهم للتأكد من
تحقيق احتياجات طالباتنا .تشير األبحاث إلى أن الطالب الذين يشتركون أولياء أمورهم مع المدرسة والعمل المدرسي
بشكل فاعل هم أكثر نجاحا ً.
هنالك العديد من الطرق التي من خاللها نستطيع دمج أولياء األمور بالمدرسة:
.1تناول قهوة الصباح مع أولياء األمور :يمكن ذلك أولياء األمور من التحدث إلى فريق اإلدارة العليا ومشاركة
األفكار مع المدرسة.
.2اليوم المفتوح ألولياء األمور :في هذا اليوم ،نتيح الفرصة ألولياء األمور للحضور إلى المدرسة ومشاهدة
الحصص واالطالع على مسار اليوم الدراسي في المدرسة.
.3ورش العمل ألولياء األمور :نقوم بتزويد ورش عمل مستمرة ألولياء األمور لكي نساعدهم على فهم المنهاج،
وكيف بإمكانهم دعم تعلم بناتهم في المنزل ،كيف يستخدمون التكنولوجيا ،فهم التقييم والعديد من ورش
العمل األخرى .نحن كذلك نفتح المجال القتراحاتهم كوسيلة أخرى ندعم فيها أولياء األمور.
.4صندوق المقترحات الخاص بأولياء األمور :لدينا في المدرسة صندوق مقترحات ألولياء األمور في االستقبال،
نرحب بجميع أولياء األمور لمشاركة أفكارهم ومقترحاتهم معنا ويتم مناقشتها في اجتماع فريق اإلدارة العليا.
.5استبيانات أولياء األمور :نقوم في كل فصل دراسي بإرسال استبيانات ألولياء األمور لمعرفة آراء أولياء األمور وما
هو شعورهم تجاه جودة التعليم الذي نقدمه لطالباتنا .نحن كذلك نرحب بأفكارهم التي من شأنها تحسين
المدرسة.
.6اجتماعات أولياء األمور بالمعلمات :نقوم بمثل هذه االجتماعات عاد ًة لمناقشة تقييم الطالبات ولكي نبين مدى
التقدم واإلنجاز في مستوى الطالبات ،نسمع أفكارهم ونتشارك معهم األهداف للفصل القادم.
13

سياسة مشاركة أولياء األمور وحقوق األسرة
.7مجلس األمهات :وهو مجموعة من األمهات يشتركن بشكل فاعل لمساعدة ودعم المدرسة .يقمن بالتخطيط
للفعاليات،ويشاركن األفكار ويدعمن المدرسة من خالل األفكار المستقبلية.
التسجيل
تحصل جميع الطالبات اللواتي يرغبن بالتسجيل في مدرسة ليوا الدولية للبنات على توجيه يساعدهن ويساعد أولياء
أمورهن على فهم مدرستنا وكيف نؤدي عملنا في المدرسة .يمكن ذلك أولياء األمور من طرح األسئلة بشكل مباشر على
فريق اإلدارة العليا للحصول على المزيد من المعلومات .يلي هذا االجتماع المبدئي اختبار تحديد المستوى لطالبات
الصف  2فما فوق حتى نتمكن من فهم مستوياتهن وقدراتهن في المواد الدراسية األساسية .كما نقوم بإعطائهن اختبارا ً
كتابيا ً باللغة اإلنجليزية واللغة العربية حتى نتمكن من فهم معلوماتهن السابقة قبل دخولهن المدرسة.
كما نقوم بدعوة طالبات مرحلة الروضة و المرحلة المتوسطة و الثانوية إلجراء مقابالت غير رسمية معهن حتى نحصل
منهن على بعض المعلومات حول مدارسهن السابقة ونقاط القوة لديهن والنقاط التي بحاجة إلى تحسين لكل طالبة.
نحن مدرسة شاملة ونقوم بدعم الطالبات اللواتي لديهن احتياجات تعليمية .في حال كانت ابنتكم تواجه صعوبة في
فهم المنهاج ،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 في حال كانت ابنتكم بحاجة إلى دعما ً إضافيا ً .نحن
حاليا ً نستطيع تقديم خدماتنا للطالبات اللواتي لديهن احتياجات تعلمية من طفيفة إلى متوسطة المستوى.
الدوام المدرسي
يبدأ اليوم المدرسي النموذجي من الساعة  7:30صباحا ً – كل دقيقة من كل درس تعتبر هامة بالنسبة لنا .لذلك نرجو من
الطالبات أن يبذلن قصارى جهدهن للتواجد في الوقت المحدد.

اوقات الدوام المدرسي
مرحلة الروضة
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الحضور الصباحي

7:30 AM

الروتين اليومي بحسب الجدول الدراسي

7:30 AM – 12:45 PM

االنصراف للحافالت المدرسية

12:45 PM
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الصف األول – الثاني عشر

الطابور الصباحي – جميع الصفوف

الصف األول إلى الثالث
7:45 AM - 8:30 AM
الحصة األولى
8:35 AM – 9:20 AM
الحصة الثانية
9:20 AM- 9:50 AM
الفرصة األولى
9:55 AM – 10:40 AM
الحصة الثالثة
10:45 AM – 11:30 AM
الحصة الرابعة
11:30 AM – 11:55 AM
الفرصة الثانية
12:00 PM -12:45 PM
الحصة الخامسة
12:50 PM – 1:35 PM
الحصة السادسة
1:40 PM – 2:5 PM
الحصة السابعة
الصف الرابع و الخامس
7:45 AM - 8:30 AM
الحصة األولى
8:35 AM – 9:20 AM
الحصة الثانية
9:25 AM – 10:10 AM
الحصة الثالثة
10:10 AM – 10:40 AM
الفرصة األولى
10:45 AM – 11:30 AM
الحصة الرابعة
11:35AM -12:20 PM
الحصة الخامسة
12:20 PM -12:45 PM
الفرصة الثانية
12:50 PM -1:35 PM
الحصة السادسة
1:40 PM-2:25 PM
الحصة السابعة
الصف السادس إلى الحادي عشر
7:45 AM - 8:30 AM
الحصة األولى
8:35 AM – 9:20 AM
الحصة الثانية
9:25 AM – 10:10 AM
الحصة الثالثة
10:10 AM – 10:40 AM
الفرصة األولى
10:45 AM – 11:30 AM
الحصة الرابعة
11:35AM -12:20 PM
الحصة الخامسة
12:20 PM -12:45 PM
الفرصة الثانية
12:50 PM -1:35 PM
الحصة السادسة
1:40 PM-2:25 PM
الحصة السابعة

االنصراف إلى الحافالت \ القاعة الرياضية

األحد إلى األربعاء
الخميس

7:30 AM - 7:45 AM
7:30 AM - 8:15 AM

المدة
 45دقيقة
 45دقيقة
 30دقيقة
 45دقيقة

توقيت يوم الخميس
8:20 AM - 9:00 AM
9:05 AM – 9:45 AM
9:45 AM- 10:15 AM
10:20 AM – 11:00 AM

المدة
 40دقيقة
 40دقيقة
 30دقيقة
 40دقيقة

 45دقيقة
 25دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
المدة
 45دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 30دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 25دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
المدة
 45دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 30دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة
 25دقيقة
 45دقيقة
 45دقيقة

11:05 AM – 11:45 AM
11:45 AM – 12:10 PM
12:15 PM -12:55 PM
13:00 PM – 13:40 PM
13:45 PM – 14:25 PM
توقيت يوم الخميس
8:20 AM - 9:00 AM
9:05 AM – 9:45 AM
9:50 AM – 10:30 AM
10:30 AM- 11:00 AM
11:05 AM – 11:45 AM
11:50 AM – 12:30 PM
12:30 PM – 12:55 PM
13:00 PM – 13:40 PM
13:45 PM – 14:25 PM
توقيت يوم الخميس
8:20 AM - 9:00 AM
9:05 AM – 9:45 AM
9:50 AM – 10:30 AM
10:30 AM- 11:00 AM
11:05 AM – 11:45 AM
11:50 AM – 12:30 PM
12:30 PM – 12:55 PM
13:00 PM – 13:40 PM
13:45 PM – 14:25 PM

 40دقيقة
 25دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة
المدة
 40دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة
 30دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة
 25دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة
المدة
 40دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة
 30دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة
 25دقيقة
 40دقيقة
 40دقيقة

2:25 PM

تستطيع الطالبات الدخول إلى المدرسة في الصباح الباكر ويتم اإلشراف عليهن من الساعة  7صباحا ً .قد ال يسمح للطالبات
بالدخول إلى المدرسة قبل الوقت المذكور نظرا ً إلى عدم توفر شخص يافع لإلشراف عليهن .يرجى عدم إحضار الطالبات
إلى بوابة المدرسة قبل الساعة  7صباحا ً ،وذلك ألسباب تتعلق بصحة وسالمة الطالبات ،وذلك ألننا ال نستطيع ضمان
سالمتهن كونه ال تتوافر مشرفة قبل الساعة  7صباحا ً.
بالنسبة لوقت تسليم الطالبات ،ينبغي تسليم الطالبات من مرحلة الروضة وحتى الصف الخامس من صفوفهن ،أما
بالنسبة لطالبات الصفوف السادس – الحادي عشر ينتظرن عند أبواب الصالة الرياضية ليتم تسليمهن إلى ولي أمرهن أو
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الوصي عليهن .ال يسمح للطالبات بالذهاب إلى موقف السيارات دون مرافقة من قبل شخص يافع ،وينطبق األمر ذاته على
الصفوف العليا .تعتبر سالمة الطالبات أولوية قصوى بالنسبة لنا وأي طالبة تخالف هذه القاعدة سيتم اإلبالغ عنها توافقا ً مع
سياسة السلوك المدرسية.
مجلس الطالبات
لدينا في المدرسة مجلسا ً للطالبات .وهن يمثلن طالبات المدرسة للصفوف الثالث وحتى الثاني عشر وهن مسؤوالت عن
نقل صوت زميالتهن في الصف .يتم انتخابهن من قبل الطالبات باالعتماد على قدراتهن على تقديم أفكار جيدة وتوضيح
خطط التطوير المدرسي والمهارات القيادية إلى زميالتهن .هنالك ثالثة وظائف مناطة بمجلس الطالبات وهي :رئيسة
المجلس ،نائبة رئيسة المجلس والكاتبة التي تقوم بالتدوين والتوثيق.
يتم انتخاب الرئيسة ،نائبة الرئيسة والكاتبة من قبل المديرة وفريق اإلدارة العليا .ينبغي أن تكون هذه الطالبات المختارة
أنموذجا ً للسلوك اإليجابي ،االلتزام بالزي المدرسي ،إنجاز األعمال المدرسية ،إنهاء الفروض المنزلية وفي جميع المجاالت
المدرسية المختلفة .يقوم مجلس الطالبات بقيادة المجلس واالجتماعات ويضمن أن الطالبات جزءا ً من التقدم والنمو
المدرسي وأنهن أنموذجا ً للقيم المدرسية.
الزي المدرسي
يمكن الحصول على الزي المدرسي بمختلف أجزاءه من مخزن  UMARTبنفس أسعار المدرسة ،و ذلك بين
الساعة  10:00صباحا إلى  7:00مساء رقم الهاتف ، 03-721 0688 :موقع المخزن:
https://maps.google.com/?q=24.202291,55.668671
إذا كان لدى ولي أمر أي طالبة سببا ً حقيقيا ً في عدم ارتداء ابنته ألي نوع من أنواع الزي المدرسي ينبغي عليه إبالغ
المدرسة بالسبب وذكر التاريخ الذي سوف تقوم فيه ابنته بارتداء الزي المدرسي الصحيح.
إذا لم يتم التواصل من قبل ولي األمر سيتم إعطاء الطالبة أربعة تنبيهات ،في المرة األولى شفهي ،المرة الثانية تنبيه
شفهي و إبالغ ولي األمر و لن يسمح لها بالذهاب إلى الفرصة األولى ،المرة الثالثة تنبيه خطي و إبالغ ولي األمر ،و
احتجاز داخل المدرسة ،المرة الرابعة اجتماع ولي األمر مع االخصائية االجتماعية و فريق اإلدارة العليا ،و إذا لم يتم حل
المشكلة سوف يطلب من ولي األمر االجتماع مع نائبة المديرة/المديرة.
نحن ندرك بأنه يلقى على عاتق أولياء األمور مسؤولية التأكد من أن بناتهم يرتدون الزي المدرسي الصحيح .ومع ذلك،
حين يصبح من الواضح بأن الطالبة ال تلتزم بمعايير الزي المدرسي ،سيتم إعطاؤها تنبيها ً وتمنح فرصة لتدارك األمر ضمن
نطاق زمني متفق عليه – عاد ًة ما يكون أسبوعا ً واحدا ً .إذا لم يتم حل المسألة ،ستفقد الطالبة وقت الترفيه الخاص
بها .في المقابل ،إذا بدا واضحا ً بأن هنالك رفضا ً صريحا ً خطيرا ً التباع سياسة الزي المدرسي سيفضي ذلك إلى عقد
اجتماع رسمي .سيتم التحقق بشكل دوري حول مدى االلتزام بالزي المدرسي.إذا كان الزي المدرسي الذي ترتديه
الطالبة ال يحقق المعايير المذكورة في هذه السياسة  ،سيتم إبالغ أولياء األمور عبر تنبيه ليذكروا سبب (أسباب) عدم
االلتزام بالزي المدرسي وبعدها سيتم التحقق والتدقيق مرة ثانية بعد ذلك بأيام قليلة .نحن دائما ً نحاول أن نتصرف
بطريقة معقولة ونحاول التواصل مع أولياء األمور في مرحلة مبكرة .وحرصا ً على النزاهة وااللتزام في المدرسة ،يرجى
تقبل قرارات المديرة /نائبة المديرة بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالزي المدرسي.
تطمح المدرسة إلى أن ترتدي جميع طالباتنا زيا ً يعبر عن الهوية المدرسية بطريقة الئقة وحسنة المظهر ،والتي تتوافق
مع معايير اللياقة والسالمة وتمكن جميع الطا لبات من أن يتم معاملتهن على قدم المساواة .يشير الزي المدرسي
إلى أن طالباتنا ينتمين إلى بيئتنا المدرسية وأنهن يشعرن بالفخر عند ارتدائه .يعتبر الزي المدرسي متطلبا ً حتى تكون
الطالبة جزءا ً من مدرستنا وهو إلزاميا ً لجميع الطالبات.
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سياسة مشاركة أولياء األمور وحقوق األسرة
يجب أن يكتب اسم الطالبة بوضوح على الزي المدرسي الموضح أدناه
المرحلة الدراسية
مرحلة الروضة
الصفوف 4-1

الصفوف 12-5

الزي الرياضي

الزي المدرسي
مريول بولو( .أبيض ووردي)
قميص بولو  /كم طويل( .وردي)
قميص بولو  /كم قصير( .وردي)
بنطال (رمادي غامق)
سترة صوفية( .أسود)
مريول( .رمادي غامق)
قميص بولو  /كم طويل( .وردي وأبيض)
بنطال( .رمادي غامق)
سترة صوفية( .أسود)
مجموعة كاملة (قطعتين) لكل طالبة.

يجب االلتزام بما يلي:
 جوارب سوداء ،بيضاء ،رمادية أو بيج
 حذاء مدرسي مسطح بلون أسود ،ال يسمح بارتداء أضواء ساطعة ،ال يسمح بارتداء كعب عالي ،ال يسمح بارتداء
الجزمة ذات الساق العالي
 يمكن ارتداء أي معطف مالئم في حال كان الطقس باردا ً أو ممطرا ً ولكن شريطة ارتداء الزي المدرسي الكامل
فقط خارج المبنى المدرسي
 ال يسمح بارتداء العبايات في المدرسة
 ال يسمح بارتداء أي مجوهرات أثناء نشاط مادة التربية الرياضية :و بذلك ينبغي إزالة (األقراط الصغيرة و ساعة اليد).
إرشادات عامة :ال تسمح المدرسة للطالبات بعمل موضات للشعر .ال يسمح بطالء األظافر أو األظافر االصطناعية في
المدرسة  .و ال يسمح بالمكياج في المدرسة.
زوار المدرسة
من أجل سالمة طالباتنا ،يطلب من جميع الزوار التسجيل في البوابة الرئيسية بإظهار بطاقات الهوية اإلماراتية وإعطائهم
بطاقة زائر من أجل السماح لهم بدخول المدرسة .ال يسمح بدخول الزوار للمدرسة أو أي منطقة ال يتم فيها مرافقة
الطالبات من قبل إحدى الموظفات.
الموقع اإللكتروني
موقع المدرسة اإللكتروني هو www.lisg.ae :وهو ملئ بالمعلومات حول المدرسة التي تساعد أولياء األمور .ملفات
المنهاج حول التخطيط الفصلي ،النشرات المدرسية ،السياسات ،الخدمات ،الواجات المنزلية ،وورش عمل أولياء األمور
جميعها متاحة ألولياء األمور لكي يقرؤونها بكلتا اللغتين اللغة اإلنجليزية والعربية.
.
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Vision Statement

To provide an outstanding international education that inspires students to be self-disciplined,
internationally minded, and independent life-long learners who are innovative leaders and
critical thinkers. This is done within a supportive, safe, sustainable and advanced technological
learning focused environment.
Mission Statement

Through partnership with parents, teachers, and the community, the school is committed to
educating students to high academic, international standards by applying a learning centered
approach, which prepares self-confident and socially responsible, young adults for an evolving
and changing world.
Core Values

These form the foundations on which we perform our work. These are the values we hold on
to and extend to our students each and every day and in every possible way: Integrity, Respect,
Tolerance, Excellence, Perseverance, Kindness, Fairness, Forgiveness, Responsibility and
Collaboration.
Aims
●
●
●
●
●
●
●
●

Work collaboratively within the school
Promote a culture in which everyone, irrespective of age or experience, is recognized as having
potential for learning and where challenge and innovation are part of daily life
Create an environment, which promotes personalized learning and lifelong skills by maintaining
focus on the individual student’s needs, both academic and pastoral
Promote excellence in education and encourage creative thinking
Fully integrated technology to inspire learning
Promote the culture, values, morals and traditions of the UAE
Provide sound Islamic instruction to Muslims students
Ensure an emphasis on literacy in English and Arabic

About the School
LISG is an American curriculum school following the California State standards. For Arabic, Islamic Studies
and Arabic Social Studies we follow the curriculum specified by the Ministry of Education. English Social
studies topics are modified to be culturally appropriate and relevant for our students. LISG is the second
school to be established in the Liwa family of schools that are based in the Al Ain region of Abu Dhabi.
The first school, Liwa International School, is an established all-through international school with a strong
reputation across the emirate of Abu Dhabi for academic success, high standards of professionalism,
teacher commitment and as a result has an over-subscribed student population.
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LISG is the first international school for girls in Al Ain. It is a beautiful, brand new building with the
following facilities:
● Two outdoor multi-purpose courts
● Two shaded, padded playgrounds
● Large indoor sports hall
● KG indoor sports hall
● One canteen
● Textile studio
● Design and technology/IT lab
● Physics, Biology & Chemistry labs
● Food technology lab
● Art room
● Music room
● Prayer room
Leadership Structure
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LISG Staff
Principal
Ms. Deb Hughes
Assistant Principal - Head of
Early Years & Elementary
Ms. Shakila Yasin
English Teachers:
Ms. Olga Von Gruning Vorster
Ms. Vanya Nortji
Ms. Thulisile Yolanda Lange
Ms. Carla Jacobs
Sciences Teachers:
Biology
Ms. Basma Ali Awad (HoD)
Physics
Ms. Shams Eissa
Chemistry
Ms. Tamadhur Kenzi
Science
Ms. Abeer AL sarkhi
Maths Teachers:
Ms. Maurisa Lee Van As
Ms. Marsh Harrison
Ms. Ilhaam Martin
French Teacher
Ms. Claire Guillon

Vice Principal
Ms. Penni Jones
Vice Principal
Ms. Kate Hutchinson

PA to the Principal
Ms. Lubna Alzoubi
HR Coordinator
Ms. Israa Kayed

Assistant Principal – Arabic
subjects
Ms. Zereen salmo

Accountant
Ms. Sara Mahmoud
Ms. Maha Al Ariss

Quran Recital:
Ms. Doaa Al Jawabra

Admission and Registration
Ms. Razan Mustafa

Islamic Teachers:
Ms Lubana Brgoot
Ms Lobna Al Douse
Ms Azza El Sayed
Ms Deena Shabir
Ar. Social Studies Teachers
Ms. Wedad Sleem
Ms. Lialy Amer

Health & Safety officer
Ms. Nancy Fakhr
School Nurse
Ms. Karen Nunag
Translator & ECA
Coordinator
Ms. Leena Abu Baker
Activity Coordinator:
Ms. Mays ElKhatib

ICT / Design & Technology
Teachers:
Ms. Huma Abdelqader
Ms. Naama Al Shamsi

PE Teachers:
Ms. Kiley Mercer

Music Teacher
Ms. Yaima Cruz Castillo (3-12)

Arabic Teachers:
Ms. Amani Khalil
Ms. Ola Ferzat
Ms. Dima Waheb
Ms. Hanan Elsayed
Ms. Hala Abu Watfa
Ms. Jumana Al Kharraz
Arabic Teachers:
Ms. Renad Hussien (Arabic/Moral
Education)
Ms. Kareema Rahhal
Ms. Rahaf Tarif Othman
Ms. Wejdan Abu Oun

Bus coordinator / Admin
Asst.:
Ms. Israa El tatari
Front Desk Admin Assts:
Ms. Haneen Abdelqader
Ms. Latifa Al Azzani
Social Worker
Ms. Salma Mohammed
Ms. Mariam Al Nuaimi
Parents Liaison
Ms. Waala Al Ahbabi
Librarian
Ms. Jo-An Aitken
Store Keeper:
Ms. Shinleena Shiroj
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History & Eng. Social Studies
Teacher

Art & Design Teacher
Ms. Aya Hassan Omar

IT Technician:
Ms. Iza Mae Cantiller
Ms. Roanne Casuga

Home Economics / Food
Technology Teacher
Ms. Nevin Gerges (3-12)

Lab Technician
Ms. Abrar Alshami

Section Supervisor
Ms. Hanaa Ahmad

Special Educational
Needs Teacher
Ms. Mariam Al Shamsi (K-12)

KG1 Teachers:
Ms. Meaad Abdelaziz
Ms. Noha Abu Ghazaleh
Ms. Ophelia Fuller

KG2 Teachers:
Ms. Brenda Ramires (HoD)
Ms. Shahama Al Azm
Ms. Lama Al Bakri

Grade One:
Ms Ingi Kruger ( HOG)
Ms Tara Linn
Ms Margaretha Bezuidenhout
Ms.Tamlyn Walker

Grade Two:
Ms. Recia Ratsoana ( HOG)
Ms. Amira Al Khatib
Ms. Cherylyn Palmer
Ms. Renett Jessica Kemp

Grade Three:
Ms. Sumeshnee Nair ( HOG)
Ms. Sumayya Isaacs
Ms. Jenna Caitlen
Ms. Carmen Niekerk

Grade Four:
Mrs Zia Pienaar (oHOG4)
Ms Jubaida Fortuin
Ms Toange Ruth Mwenda

Grade Five:
Ms. Nelly Fuller (HOG5)
Ms. Desnay Du Plessis
Ms. Lilean Cole

Teaching Assistants:
Abegail Raman Mapa
Asil Adnan Abou Saleh
Chelly Pobre Elardo
Donna Villi Samsona
Genelyn Padernal Paparon
Geraldine Nilo Arazas
Gisel Maala Santiago
Glenda Etor Ganzon
Janine Epiphany Tabel Serbo
Jasmine Sangalang Advincula
Jebeth Soco Manatad
Joan Mayugba Rivo
Jocelyn Watin Inot
Johna Paula Vicente Anarcon
Josephine Lanticsi Watin
Glaiza Kristina Silvallana

Teaching Assistants:
Khlood Naji Ismail Othman
Kirsten Anne Ratilla
Liezel Garan Langit
Magnolia Pedrozo
Marienald Heart Kalalo Alvar
Marnelli Ramos Tejada
Mary Joyce Ostan Vinas
Ma Fatima Capistrano
Novie Joy Alejaga Estrada
Quennie Lyn Dolores Tagala
Rawan Deeb Ramadan Naser
Samar Tag Elsir Makki Abd Elhalim
Shiella Macatangay Macario
Souzan M M Aldaghma
Irish Serna Buenavista
Nour Samir Al Houchan

Ms. Lorna Hunter

Absences
Teaching days at LISG are full and intensive. It is therefore important for attendance to be as close to
100% as possible. We would ask for your support in trying to achieve this. Should your daughter be
unable to attend classes, please let the school know through the homeroom teacher or call the school
to inform us. If your child is ill, then it is obviously appropriate for you to keep them home. A child with
a high temperature, diarrhea or sickness should not be at school. If there is another reason why your
daughter needs to be absent from school, please submit your request in writing stating the reason for
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the absence along with dates, with as much notice as possible, to the Homeroom teacher. When your
child has been noted as being absent you will be automatically getting an email through the ADEK eSIS
system.
As the curriculum is taught from the very beginning until the end of each term we have a duty to the
child to inform you that taking extended holidays within the academic year is likely have a negative impact
upon the progress made. All leaves should be applied for in writing to the Principal.
Academic Matters
If you have any questions about your child's academic progress, we would ask you to speak to the class
teacher in the first instance. If you have unresolved issues, you may be referred to a member of the
school’s Middle or Senior Leadership Team (members of concerns and complaints committee) depending
upon the nature of your concern. Please also refer to our concerns and complaints policy on the school’s
website.
Assemblies
Daily assemblies are held in the mornings for Grade 1-12 after the bell rings. The students gather in the
courtyard for UAE national anthem, recitation of the Qur’an and to do reminders/notices. Weekly
assemblies are held in two locations, by grade level, on Thursdays for our National Identity focus and
teaching values. Middle School and High School students coordinate with teachers to lead their own
assembly. If we have a special occasion (eg. National Day) in the school we may ask parents to attend
and watch their children performing. You may also be asked to provide clothes or props for the assembly.
We are very happy to help celebrate your child's birthday in school and politely ask that this is done only
with a simple cake. Please always ensure that plates and tissues are included. For ease, we would prefer
individual cupcakes that do not require cutting. We are unable to host birthday parties within the class
and ask you to plan these outside the school.
Please do not send in fast food such as pizzas and burgers for parties. Although a generous gesture,
many parents do not wish their children to eat such items and this also puts children with allergies at
risk, it is also time consuming and takes away from their lesson time.
Buses
Emirates Transportation is the provider we use for children in need of school buses. The areas of Al Ain
we are able to collect students are the following, anywhere not listed is not on our current route:
BUS NO.

ROUTS / AREAS

BUS 1

SHOEBA & GHUNEIMA

BUS 2

SALAMAT & ALYA

BUS 3

ALYAHAR NORTH ALYAHAR SOUTH

BUS 4

ALYAHAR NORTH ALYAHAR SOUTH

BUS 5

ALMAQAM, ASHARJ, DEFAA, BASRA, OLD MANASEER

BUS 6

NEMA & ALAIN ALFAYDA-JABAL HAFEET
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BUS 7

ALMASOODI, ALFOAA, ALHILI

BUS 8

RMLAT ZAKHER, KHALIDIYA AND SHOAAB ALASHKHAAR

BUS 9

GHAFAT NEYAR, SUWAIFI, GHAFAT NIYYAR

BUS 10

ALBATEEN & ALTUWAYYA

BUS 11

MARKHANIYA, SEDRA, MERIAL, ALTUWAYYA ZAFARANA, ALJIMI,

The children are escorted to the buses by our teaching assistants and no buses leave until children are
seated with belts fastened. There is a code of conduct for the buses that we expect our students to
adhere to that ensures their safety when travelling.
There is a female attendant on each of the buses to maintain safety standards with our students’
behavior and communicate with the school and parents when needed.
Car Park safety
All parents and drivers using the school car park are requested to drive with care and caution, the safety
of our students is of paramount importance. Please encourage courtesy and advise your hired drivers to
do the same. Please park in allocated parking spaces, drive slowly and be watchful of children at all times,
but particularly when reversing.
Children are not allowed to be dismissed from classes unless it is to a responsible adult that is known to
the teachers or admin team. Children cannot leave the premises or go to the carpark alone to meet
their parents, an adult is required to come into the school to collect them.
Any violators of traffic rules in our school vicinity will be reported to the authorities to ensure our
students’ safety.
Communication
We work hard to ensure that communication is good, honest, open and based on mutual respect and
understanding. The teachers all have accounts on our favorite communication tool – Class Dojo. On this
we put notices, homework, information, newsletters as well as pictures of everyday’s activities in the
classroom. This helps us keep parents involved and well-informed about the learning that is taking place
in our classes. Parents are also able to message teachers (homeroom & all subjects) to get quick and
easy responses on their inquiries and concerns.
We have an open-door policy and parents can informally have quick chats with teachers at dismissal
times. Alternatively, for a more detailed meeting, parents can call or come in to the school to make an
appointment for a one-to-one meeting on Monday’s afterschool between 2.30pm – 3.15pm to meet with
a teacher of their choice.
Other than meetings scheduled throughout the term, we also have scheduled parent meetings three
times a year at the beginning of each term to talk about targets and next steps for each student.
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School Calendar for Parents Info.
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Curriculum
It is a fundamental belief of our school that children are entitled to a broad and balanced curriculum. At
LISG, we teach the California curriculum, following the common core standards. In addition to that we
teach the Arabic subjects as required in all ADEK Schools, Arabic Social Studies/Civic education, Islamic
studies (Muslims only) and Arabic Language. We follow the MOE guidelines on the amount of lessons
and curriculum coverage.
We follow the California Common Core state standards in English, Math and Science in all grades. Social
Studies in English is also taught using California Common Core State Standards, however, is largely
modified to be more contextually relevant and culturally appropriate. In Arabic subjects we cover Social
Studies or Civic education in Arabic, Arabic Language and Islamic Studies. These subjects are taught using
the Ministry of Education textbooks and curriculum standards outlined by the UAE.
Design and Technology and Computing (ICT) curriculum have been created using California Common
Core State standards for digital literacy and technology skills but modified to also include Food
Technology. Visual and Performing Arts is taught using Common Core State Standards but has also been
modified to include textiles and needlework. PE, ICT, Design & Technology, Music and Art are all taught
by specialist teachers.
We set for Math in Primary from Grade 2 and above and stream for Math and English through Grade 4.
All information regarding the teaching and curriculum can be found here on our website:
http://www.lisg.ae/en/curriculum/
Extra-Curricular Activities
In addition to the wide range of subjects listed above, there are extra-curricular activities offered during
& after school every term. Details of these are sent via a letter at the beginning of each term. Ones
that are led by specialist teachers, such as swimming, gymnastics, ballet & Taekwondo, we ask for a small
fee to cover the costs of their services, these clubs are usually on Monday & Thursday. We divide up
academic clubs and enrichment clubs to allow students to have academic support where needed but to
also allow them the opportunity to experience an enrichment or creative club. Tuesday last period we
offer Academic clubs such as Maths, Science, English related aspects as well as homework club for
parents that are unable to support their child. On Wednesday after school we offer a wide range of
creative and enrichment clubs to allow children the chance to explore hobbies, hone their talents or
learn new hands-on skills. The homeroom and subject teachers offer a range of after school clubs for
which sometimes a charge is made to cover resources needed. To ensure the children have an
opportunity to experience a number of activities, those on offer may change each term.
Grading Guidelines
The courses offered at LISG focus on student achievement, developed from a set of rigorous academic
standards that are internationally recognized and include content, concepts, and skills that a student
needs to master. At the highest academic level, the standards that will be used for our Advanced
Placement (AP) courses will be set by the College Board.
In LISG, we use a standard-based approach to assessment which allows us to accurately establish ability
levels of students. By using standards, we can focus our assessments on measuring the degree of student
learning. For this reason, it is important to state that the actual grades on our report cards are intended
to show learning, not behaviors. Schools often reward students for their participation in class, or
penalize students when work is handed in late or their punctuality is poor. However, these factors,
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while important, are not a measure of student learning. Student learning must be measured in terms of
what they can do in relation to academic standards.
Reporting Student Progress
We provide three reports a year: two interim reports and one end of year report. To provide students
and families with a more accurate measurement of learning, we include in our report cards two areas
for grading.
1. End of Term Grade: This grade is a culmination of attainment, progress made from starting
point, participation, classwork and formal assessments for that term.
2.

Learning Attitude Grade: This reflects the student’s attitude to learning and how they meet
the expectations and requirements of our school.

Each teacher uses a combination of aspects that include:
The student competence skills: Independent learning, critical thinking, creativity, problem solving,
digital competence, cultural awareness/citizenship, global and environmental awareness,
collaboration/teamwork, communication, leadership/responsibility, self-confidence, entrepreneurship,
initiative and self-direction. These are core skills that we integrate into the classrooms and ensure our
students are prepared with appropriate 21st century skills. We then also look at attendance,
punctuality, preparation for class, meeting deadlines in submitting work, accurately following
instructions, making positive contributions to the lesson, seeking advice and feedback to overcome
problems when necessary, and academic integrity in producing their own work. Research shows that
these factors are vitally important for a student to become successful, and so by focusing on these
behaviors and attitudes it is expected that students will become more effective learners.
For further details, see the graduation and promotion policy.
Green School
In our endeavor to be a digital school, we also wish to support being more environmentally conscious.
Therefore, throughout the year we talk about and embrace new initiatives and strategies for us to be a
“green” school. This means reusing where possible, recycling things and reducing the waste we produce.
We also limit the usage of paper throughout the school and ensure resources are available digitally for
academics and parent communication. We have recycling bins in our school and an environmental group
of students called the “Green Rangers” that help come up with initiatives to raise awareness of global
concerns and how other students can help.
One important way to help the environment is by remembering to pack a refillable water bottle every
day, instead of purchasing new plastic bottles daily and contributing to unnecessary plastic waste.
Health Care
We have a school nurse that is on duty at all times during school hours that deals with injury, illness and
general health care of students. The clinic is based in the main admin section of the school building.
Parents will be notified immediately if there is any accidents occurs in school that can affect the health of
the student. In case of emergencies and serious injuries, parents will be notified and the child will be
taken to the hospital immediately.
It is vital for all medical forms to be completed and returned with the child’s full medical details. Please
ensure that your child’s medical details and parental contact details are kept up to date.
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If your child has medical issues that affect their educational or social experiences, please supply detailed
reports from doctors to allow us to support your child appropriately.
If medication needs to be administered, please do not send the medicine in a lunch box or in a bag. The
medication needs to be brought into school with an adult who will explain clear instructions on dosage
to the nurse and ensure the container is labelled with instructions as well. No other member of the
school staff is authorized to administer medication except for the nurse.
If medicine has been given to your child, you will receive a note to indicate the medication, time given
and date.
General health checks are required by DOH to be conducted for all students from Grade 1 and above.
However, comprehensive health checks are required in Grades 1, 5 and 9. Comprehensive health
checks include:

Grade 1& 9

Grade 5

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hearing Screening
Vision Screening
Medical Check-up by the doctor
Oral Health Screening
Blood test to screen for Anemia
Hearing Screening
Vision Screening
Medical Check-up by Doctor
Oral Health Screening

Immunization is mandatory to be conducted in schools in the UAE for Grade 1, Grade 8 and Grade 11.
Healthy Eating
The children across the school are entitled to 2 breaks a day. These breaks allow them time to play with
their friends and also eat a snack or lunch. As a school, we strongly believe that healthy food supports
learning by helping to keep the children’s energy levels up, keep blood sugar levels even and sustain
them through the busy school day. We have a policy that unhealthy food is not to be brought to school,
this is something you can explain to your child when packing their lunch box. Food such as chocolate,
crisps, chips, fizzy drinks, cookies, sweets etc are all not permitted. Although we understand that treats
may be given on special occasions on an average school day, healthy snacks should be packed for lunch.
Water is an essential item to be packed every day in a refillable bottle. In the hot summer days in Al Ain,
it is easy for children to be dehydrated and overheat. Please ensure your child brings a water bottle daily
and we will encourage them to refill them at the water fountains around school.
We have a canteen that sells food that is provided daily by approved catering services. They are
approved by the Abu Dhabi Food and Health Authority and by ADEK. They display the nutritional
content of the food to ensure it does not exceed required content levels of fat.
Homework
Homework is used as a means of consolidating what is learnt in school but also helps parents
understand what the children have been learning. Assignments for homework should be a task that your
child can do with minimal support and not be used to introduce new learning. It is also used to help
build further independent learning skills to allow children the chance to develop those skills outside of
the classroom in preparation for higher learning later on in their school career.
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Students in KG and Primary receive their homework on a Sunday and should submit all tasks completed
by Thursday. In addition to assigned tasks children are expected to read for at least 20 minutes a day to
build fluency and understanding of Arabic and English vocabulary. The ‘RAZ Kids’ program allows them
to read a variety of fiction and non-fiction books in English that have been assigned by the teacher. The
“IRead” program allows them to read in Arabic. They can also borrow books from our rich library that
contains around 20,000 books, including various levels of English, Arabic & French fiction and non-fiction
books, guided reading books, teaching resources and national identity books.
In middle and high school students should record their homework when assigned in their homework
diary and also record the deadline for submitting the assignment. This allows them to really understand
what they need to complete. Homework is allocated on a schedule to ensure a balance of homework
assigned.
Things you can do to encourage your child when doing homework:
● Give your child confidence through lots of praise and encouragement
● Read to, and with your child as much as possible
● Encourage your child to observe and talk about what they see, feel, think etc
● Join a library outside in Al Ain and build a love for books and reading in English and Arabic
● Try to provide a reasonably quiet and suitable place where your child can work and show that
you and all members of the family value and respect the homework activity
● Try to set time aside to support homework but also allow them some time to work alone
● Encourage your child to discuss homework with you and try to make the homework time
enjoyable
● Help your child to see the importance of homework and teach them to become more
independent and take more responsibility for themselves as they get older
● Remind your child to complete and hand in homework tasks on time
Jewelry
Jewelry is not permitted in school as part of our uniform policy, except for studded earrings and/or a
watch (no smart watch). Both of those items would still need to be removed for PE lessons to ensure
they don’t catch on others or on clothing and cause serious injury.
Lost Property
Lost property can be found in large baskets in each of the corridors. Any items collected at the end of
the day by our cleaning staff are placed in those baskets for students to look through the next day. If
your child has lost or misplaced any item, please encourage them to check the “lost and found’ baskets
to find it.
To help prevent items of their uniform going missing, please ensure you have clearly labelled your child’s
clothes with a permanent marker or tag, in particular their cardigans and jackets.
Mobile Phones
Mobile/Cell phones are not permitted in school at any time. For any emergencies and for contacting
home, students are required to report the need to their homeroom teacher or our Social Worker, who
will enable the student to contact home.
Parent Involvement
Partnership with parents is a vital part of our school's growth and development. We value parents’
feedback and communication to ensure we meet the needs of our students. Research shows that
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children whose parents are actively involved in school and their school work are more likely to be
successful.
There are many ways in which we involve parents:
1. Parents coffee morning: this allows you to come in and speak to the Senior Leadership
Team and share ideas and thoughts on school.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Parents open morning: this is a day for parents to come in to school and observe classes
and see what a regular day in school looks like.
Parent workshop: We offer a continuous supply of parent workshops to help parents
understand the curriculum, how to support learning at home, how to use technology,
understanding assessment and many more. We are also always open to suggestions on
additional ways we can support our parents.
Parent suggestion box: we have a parent suggestion box in the reception, all parents are
welcome to share thoughts and ideas with us and these are discussed in our SLT meetings.
Parent surveys: every term we send out parent surveys to find out more about our parents
and how they feel about the quality of education we provide. We also welcome their ideas on
how to improve.
Parent-teacher meetings: these meetings usually happen following an assessment point and
allow us to show you the progress and attainment of your child, hear your ideas and share
targets we have for the term ahead.
Parent council: this is a group of parents actively involved in helping and supporting the
school. They plan events, share ideas and support the school with future planning.

Registration
All students that wish to register at LISG are given an orientation to help new students and parents
understand our school and how we work. This also allows parents to ask questions directly from senior
leaders and find out further information. Following these initial meeting students from Grade 2 and
above are asked to sit an entry test to allow us to understand their levels and abilities in core subjects.
We also have a written test in English and Arabic to give us an understanding of their prior knowledge
before entering school.
The students from early years’ middle school and high school come for an informal interview where we
like to find out some information on previous schools and strengths and areas for development with
each student.
We are an inclusive school and support students with additional learning needs. If your child is likely to
struggle to access the curriculum, we will put in place provisions to support the learning through
intervention arranged by our EAL/SEN Coordinator. You will be contacted if your child is in need of
additional support. We are currently only able to cater for students with mild to moderate learning
needs.
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Parent Involvement Policy and Family Rights
School Day
A typical school day starts at 7.30am – every minute of each lesson is important to us. So please always
try your best to be on time.
SCHOOL TIMINGS
KG1 & KG2
Morning Attendance
Daily routine according to the time table
Dismissal to Busses

7:30 AM
7:30 AM – 12:45 PM
12:45

GRADES 1 – 12

GRADES 1 - 3
P1
7:45 AM - 8:30 AM
P2
8:35 AM – 9:20 AM
1ST Break
9:20 AM- 9:50 AM
P3
9:55 AM – 10:40 AM

Sunday - Wednesday
7:30 AM - 7:45 AM
Thursday
7:30 AM - 8:15 AM
Duration
Thursday timing
Duration
45 min
8:20 AM - 9:00 AM
40 min
45 min
9:05 AM – 9:45 AM
40 min
30 min
9:45 AM- 10:15 AM
30 min
45 min
10:20 AM – 11:00 AM
40 min

P4
10:45 AM – 11:30 AM
2ND Break
11:30 AM – 11:55 AM
P5
12:00 PM -12:45 PM
P6
12:50 PM – 1:35 PM
P7
1:40 PM – 2:5 PM
GRADES 4 - 5
P1
7:45 AM - 8:30 AM
P2
8:35 AM – 9:20 AM
P3
9:25 AM – 10:10 AM
1ST Break
10:10 AM – 10:40 AM
P4
10:45 AM – 11:30 AM
P5
11:35AM -12:20 PM
2ND Break
12:20 PM -12:45 PM
P6
12:50 PM -1:35 PM
P7
1:40 PM-2:25 PM
GRADES 6 - 12
P1
7:45 AM - 8:30 AM
P2
8:35 AM – 9:20 AM
P3
9:25 AM – 10:10 AM
1ST Break
10:10 AM – 10:40 AM
P4
10:45 AM – 11:30 AM
P5
11:35AM -12:20 PM
2ND Break
12:20 PM -12:45 PM
P6
12:50 PM -1:35 PM
P7
1:40 PM-2:25 PM

45 min
25 min
45 min
45 min
45 min
Duration
45 min
45 min
45 min
30 min
45 min
45 min
25 min
45 min
45 min
Duration
45 min
45 min
45 min
30 min
45 min
45 min
25 min
45 min
45 min

Morning Assembly - All Grades

Dismissal to Busses / Gym

11:05 AM – 11:45 AM
11:45 AM – 12:10 PM
12:15 PM -12:55 PM
13:00 PM – 13:40 PM
13:45 PM – 14:25 PM
Thursday timing
8:20 AM - 9:00 AM
9:05 AM – 9:45 AM
9:50 AM – 10:30 AM
10:30 AM- 11:00 AM
11:05 AM – 11:45 AM
11:50 AM – 12:30 PM
12:30 PM – 12:55 PM
13:00 PM – 13:40 PM
13:45 PM – 14:25 PM
Thursday timing
8:20 AM - 9:00 AM
9:05 AM – 9:45 AM
9:50 AM – 10:30 AM
10:30 AM- 11:00 AM
11:05 AM – 11:45 AM
11:50 AM – 12:30 PM
12:30 PM – 12:55 PM
13:00 PM – 13:40 PM
13:45 PM – 14:25 PM

40 min
25 min
40 min
40 min
40 min
Duration
40 min
40 min
40 min
30 min
40 min
40 min
25 min
40 min
40 min
Duration
40 min
40 min
40 min
30 min
40 min
40 min
25 min
40 min
40 min

2:25 PM
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Parent Involvement Policy and Family Rights
In the morning students can enter the school and be supervised from as early as 7am. No student may
enter the school prior to that due to the fact that there is no adult supervision. Please do not drop
children earlier than 7am at the school gate, this is for health and safety reasons, as we cannot ensure
their safety when staff do not provide supervision until 7am.
At collection, students from KG - Grade 5 should be collected from classes and Grade 6-11 will wait by
the gym doors to be collected by a guardian or adult. No student is permitted to go to the carpark
without an adult escort, even in the older grades. The safety of our students in paramount and any
students in breach of this rule with be reported in line with our behavior policy.
Student Council
We have a student council in our school. They are class senators from Grade 3 – 12 that are
responsible for being the ‘voice’ of their peers in the classroom. They are elected in by the children and
are selected based on their ability to present good ideas and entice their classmates with their school
development plans and leadership skills. There are 3 positions of responsibility in addition to each class
senator and that is the President, Vice President and Historian.
The President, Vice President and Historian are selected by the Principal and the Senior Leadership
Team. They have to be role models for behavior, uniform, school work, homework and in all aspects of
school life. They lead the council and meetings and ensure that as a school our students feel a part of
the growth and progress as well be role models for the school values.
School uniform
All appropriate items of school uniform can be obtained from UMART uniform with same school
price between 10:00 am - 7:00 pm. Tel 03-721 0688. Store location:
https://maps.google.com/?q=24.202291,55.668671

The parent/guardian of any pupil with a genuine reason for not wearing an item of uniform must inform
the school outlining the reason and agree a date when the student will be wearing the correct uniform.
If no communication is received the pupil will be given 4 warnings, first time verbal warning, 2 verbal
warning + inform the parents + student will not go for first break, 3 written warning + inform the
parents + in school suspension, 4 Parents meeting with social worker and SLT If the issue is not
resolved then the parent will be asked to meet with the Vice Principal/Principal.
We recognize that it is the responsibility of the parents to ensure that their child(ren) is wearing correct
uniform. However, where it becomes apparent that the child is refusing to comply with the uniform
standards they will be given a warning and given the opportunity to rectify the matter within an agreed
time scale – normally one week. If the matter is not resolved, then the pupil will lose their recreational
time. However, where it is apparent that there is serious flagrant refusal to follow uniform policy then
this will result in a formal meeting. Periodic uniform checks will be carried out. If a child’s uniform does
not meet the standards outlined in this policy parents/guardians will be informed by a warning which will
identify the reason(s) and there will then be a second check a few days later. We will always try to act in
a reasonable manner and involve parents at an early stage. In the interests of fairness and consistency
across the school, please accept the Principal/Vice Principal’s decisions on all uniform matters.
The aim of the school is to have students dress with a school identity in a smart and presentable way,
which conforms to standards of decency and safety and enables all pupils to be treated equally. The
school uniform shows that pupils belong to our school community and should be worn with pride.
School Uniform is a requirement for being part of our school and is compulsory for all students. The
14
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Liwa International School for Girls expects all students to comply with compulsory school uniform
standards.
All items of school uniform must be clearly labeled with your child’s name. The uniform is:
Grade
KGs
Grades 1-4

Grades 5-12
PE Uniform
●
●
●
●
●

Uniform
Polo dress. (White & Pink)
Polo T-shirt / Full sleeve. (Pink)
Polo T-shirt / Short sleeve (Pink)
Trouser (Dark gray)
Fleece jacket. (Black)
Pinafore. (Dark gray)
Polo T-shirt / Full sleeve. (White& Pink)
Trouser. (Dark gray)
Fleece jacket. (Black)
Full set ( 2 pieces ) for each student .

Plain black, white, grey or beige socks
Plain black, flat school shoes. No flashing lights. No high heels. No ankle boots
An appropriate coat whenever it is likely to be cold or wet may be worn but only with full
uniform and when outdoors.
Abayas cannot be worn in school.
No jewelry should be worn during any PE activity and must be removed (pair of plain, small stud
earrings and wristwatch).

General instruction: The school does not allow extremes of hair fashions, no nail varnish or nail
extensions and no make-up.
Visitors
For the safety of our students, all visitors are required to register at the front gate with their Emirates
ID and receive visitors badge in order to be permitted to enter the school. No visitor should enter the
school or an area where children are without being escorted by a member of our staff.
Website
Our website is www.lisg.,ae and it is full of helpful information about our school. The curriculum
documents for termly planning, newsletters, policies, facilities, homework and Parents workshops are all
available for you to read in both English and Arabic.
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