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 مقدمة 

 إن عقد ولي األمر مع المدرسة يوفر الحماية والضمانات لحقوق ومسؤوليات الطرفين في ما يخص الجوانب المالية واإلدارية المدرسية ويعزز 

 جاءت   التزام الطرفين بمتطلبات الحصول على خدمة تعليمية آمنة بمعايير الشفافية والمحاسبة لدى األطراف المعنية. إن هذه الوثيقة التعاقدية

التعاون  إلى  الجميع  داعين  الطرفين  األول وتضمن حقوق  المقام  في  الطالب  الطرفين تصب في مصلحة  بين  بناء شراكة منهجية  أجل  من 

ع عليه المشترك ضمن إطار منظم يحكم العالقة بين ولي األمر والمدرسة. لذا ندعو أولياء األمور الى قراءة العقد بدقة، وعدم الموافقة والتوقي

 د حصولهم على إجابات وافية من المدرسة على جميع استفساراتهم وتساؤالتهم . إال بع

 تعاريف مهمة 

 هيئة الشارقة للتعليم الخاص.  الهيئة:

 مدرسة الرشد األمريكية الخاصة.  المدرسة:

 ه حق الوصاية بقرار من المحكمة.  والدا الطالب اللذان يتمتعان بحق الوصاية القانونية الدائمة على الطالب أو الشخص الذي لدي ولي األمر:

 جميع من يتم قبول التحاقهم وتسجيلهم في المدرسة لتلقي التعليم في أي صف دراسي.  الطالب:

 هذه الوثيقة الموقعة بين المدرسة وولي األمر. العقد:

المفاهيم والمبادئ والقواعد الُمعتمدة التي تسعى المدرسة إلى تعميمها علـى جميـع األطـراف المعنيـة من أجل تحقيق أهداف محددة،   :السياسات

  وقد تكون هذه األهداف ذات صلة بأي من الجوانب المتعلقة بعمل المدرسة، مثل الجانب األكاديمي أو الجوانب المتعلقة بالصحة أو السالمة

 الطلبة.  أو سلوك

 جميع الخدمات التي تقدمها المدرسة لدعم تعلم الطلبة وتطورهم األكاديمي.  الخدمات التعليمية:

أي مبلغ مالي مستحق للمدرسة لقاء انضمام الطالب للمدرسـة وحصوله علـى خـدمات التعليـم الى جانب مشاركته باألنشطة    الرسوم الدراسية : 

 ح عن هذه الرسوم بشكل واضح ومباشر، وأن يتم عرضها بوضوح في هذا العقد. التي تقام بالمدرسة، ويجب اإلفصا
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   طرق التواصل .1

 

الرشد   الطلبة، ولذلك تسعى مدرسة  تعلم  في تعزيز خبرات  التي تساهم  األمور  أهم  األمور من  المدرسة وأولياء  بين  الفعال  التواصل  يعد 

 األمريكية إلى استخدام وسائل وطرق متنوعة في التواصل : 

  /http://alrushedsch.ae/betaالموقع اإللكتروني للمدرسة:  ●

  Paradigmمنصة البارادايم  ●

  Microsoft Teamsمنصة مايكروسوفت تيمز: ●

  https://t.me/joinchat/AAAAAE8dr7u8PPkdNsDG1wقناة التلغرام :   ●

  065358000 على الرقم : االتصال الهاتفي:  ●

 info@alrushedsch.ae  البريد اإللكتروني : ●

 /https://www.facebook.com/alrushedsch الفيسبوك : ●

 /https://www.instagram.com/alrushedاالنستغرام  :  ●

 https://www.youtube.com/channel/UC_4HsDbvVEEO3nIXPCwhZYwقناة اليوتيوب :  ●

عضًوا هدفه إشراك أولياء األمور في العملية التعليمية وتوطيد العالقات فيما بينهم،    12هو مجلس يتكون من    مجلس أولياء األمور : ●

 عون شهريًا مع إدارة المدرسة لطرح العديد من المسائل وتقديم المبادرات والمقترحات. يجتم 

 مسؤولية المدرسة - 1.1

 

 استخدام وسائل وطرق متنوعة في التواصل مع أولياء األمور من خالل عناوين اتصالهم التي يقدمونها.  ●

 أولياء األمور. استخدام المدرسة اللغة العربية واإلنجليزية في التواصل مع  ●

 إطالع أولياء األمور على جميع السياسات المطبقة والتغييرات المحتملة وكافة المستجدات. ●

 تحديث جميع المعلومات المتعلقة بسياسات المدرسة وتوقعاتها وبرامجها وكادرها وأي معلومات تعتبرها المدرسة ضرورية.  ●

 إرسال تقارير دورية لهم وعقد االجتماعات معهم .  إبالغ أولياء األمور بمستويات تقدم أبنائهم من خالل ●

 إتاحة الفرص ألولياء األمور لمعرفة جميع أعمال وتقييمات أبنائهم في المدرسة.   ●

 تلقي الشكاوى والتظلمات الخاصة بأولياء األمور ودراستها وعمل ما يلزم بما يحفظ جميع الحقوق لجميع األطراف.  ●

https://t.me/joinchat/AAAAAE8dr7u8PPkdNsDG1w
https://www.youtube.com/channel/UC_4HsDbvVEEO3nIXPCwhZYw
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 مسؤوليات ولي األمر - 2.1

تزويد المدرسة بعناوين اتصال صحيحة ومحدثة بما في ذلك أرقام هاتف المنزل والهاتف المتحرك، وعنوان البريد اإللكتروني وعنوان  ●

 المنزل.

 إبالغ المدرسة بأي تغيير في عناوين االتصال. ●

 االلتزام باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لالطالع على أحدث المعلومات حول المدرسة. ●

 مل بشكل الئق وحضاري عند التواصل مع أي موظف بالمدرسة مهما كانت المواقف.التعا ●

 االلتزام بتنفيذ قرارات المدرسة التي تتخذ تجاه ابنه/ابنته، والتعاون التام مع اإلدارة. ●

 حضور االجتماعات الدورية التي تنظمها المدرسة ألولياء األمور.  ●

 الحضور الى المدرسة متى دُعي لذلك من قبل إدارة المدرسة.  ●

 التواصل المستمر مع المدرسة لمتابعة المستوى الدراسي البنه/ابنته. ●

 ير أو مماطلة.االلتزام بسداد جميع االلتزامات المالية للمدرسة في أوقاتها المقررة دون أي تأخ ●

 قبول التحاق الطالب بالمدرسة .2

 مسؤوليات المدرسة  - 1.2

 مواعيد محددة. وفق اإلعالن عن فتح باب التسجيل حسب ما تراه المدرسة مناسبًا  ●

 والتقييم … إلخ. المنهجإطالع ولي األمر بكل ما يتعلق بسياسات المدرسة من نوع  ●

 والرسوم ومواعيد سدادها.تعريف ولي األمر عن سن قبول الطالب  ●

 إعالم ولي األمر باألوراق الالزمة لقبول الطالب لاللتحاق بالمدرسة. ●

 مسؤوليات ولي األمر  - 2.2

 أن يتقدم بطلب تعبئة نموذج التسجيل البنه/ابنته في المدرسة.  ●

 تقديم األوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل دون أي نقص.   ●

 إقامة( عند إعادة التسجيل. –جواز سفر  –توفير أي مستند قام بتجديده لقسم التسجيل )هوية  ●

 مراجعة قسم المالية الستكمال اإلجراءات المطلوبة للتسجيل. ●

 توقيع العقد المنصوص عليه بين ولي األمر والمدرسة.  ●

  .ال يعتبر استالم الطلب ومرفقاته قبوالً نهائيًا إال بعد اعتماده من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص :  مالحظة هامة
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 جدول سن القبول 

 العمر  الحد األدنى للعمر  المرحلة الدراسية

 2017 / 08 / 31الى    2016 / 09 / 01من  سنوات  4 الروضة األولى 

 2016 / 08 /31 الى 2015/ 09 / 01من  سنوات  5 الروضة الثانية

 2015 / 08 /31 الى 2014/ 09 / 01من  سنوات  6 الصف األول 

 9-7 سنوات  7 الصف الثاني 

 10-8 سنوات  8 الصف الثالث 

 11-9 سنوات  9 الصف الرابع

 12-10 سنوات  10 الصف الخامس 

 13-11 سنة  11 الصف السادس 

 14-12 سنة  12 الصف السابع

 15-13 سنة  13 الثامن الصف 

 16-14 سنة  14 الصف التاسع 

 17-15 سنة  15 الصف العاشر 

 18-16 سنة  16 الصف الحادي عشر 

 19-17 سنة  17 الصف الثاني عشر 

 األوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة لتسجيل طالب جديد:  

 صورة عن جواز سفر الطالب ساري المفعول. .1

 صورة عن الرقم الموحد للطالب )المواطن(.  .2

 صورة عن إقامة الطالب سارية المفعول )لغير المواطنين(.   .3

 صورة عن هوية الطالب سارية المفعول إضافة إلى الهوية األصلية للطالب.  .4

 صورة عن هوية الوالدين سارية المفعول إضافة إلى الهويات األصلية.   .5

 صورة عن شهادة ميالد الطالب. .6

 ة عن خالصة القيد )المواطنين(.  صور .7

 صورة عن خالصة قيد األم )ألبناء المواطنات(.   .8

 صورة عن المرسوم الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة أو نائبه ألصحاب المراسيم. .9

 ( صورة شخصية حديثة للطالب.2عدد ) .10

 شهادة براءة ذمة مالية للطالب من المدرسة السابقة.   .11

 شهادة حسن سيرة وسلوك الطالب من المدرسة السابقة.   .12

 صورة من دفتر التطعيمات إضافة إلى أصل الملف الطبي من المدرسة السابقة.   .13

 البطاقة الدبلوماسية )لمن كان ولي أمره دبلوماسيًا(.  .14

 مصدقة ومعتمدة رسميًا حسب األصول. شهادة انتقال طالب من المدرسة السابقة .15
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 االنتقال من داخل إمارة الشارقة:  -أ 

 يتم االنتقال إلكترونيا للمدارس التي تطبق المنهاج األمريكي والبريطاني. -

 إحضار شهادة انتقال من المدرسة التي تطبق منهاج الوزارة.  -

 االنتقال من خارج إمارة الشارقة:  - ب

 التي صدرت منها الشهادة  وتحتفظ المدرسة بأصل وثيقة االنتقال.  الجهة قبلشهادة انتقال مصدقة من  -

 االنتقال من خارج الدولة :  -ج 

شهادة انتقال مصدقة ومختومة من قبل وزارة التربية والتعليم وختم وزارة الخارجية وسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة من   -

 البلد القادم منها.  

 . شهادة الدرجات :16                     

 الصف الثامن(.-شهادة نجاح آخر صف دراسي للتسجيل في أي من الصفوف )الصف الثاني -

 الصف الثاني عشر(.-شهادة نجاح آخر صفين دراسيين للتسجيل في أي من الصفوف )الصف التاسع -

 شهادة درجات معتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص.   -

 االنتقال: 

كتابيًا من خالل قسم التسجيل وتقديمه لقسم   الطالبعلى ولي األمر الذي يرغب بنقل ابنه/ابنته من المدرسة التقدم بطلب انسحاب        

الحسابات، علًما بأنه لن يتم تسليم ولي األمر أي مستند خاص بالطالب )شهادة انتقال، شهادة الدرجات ...( إال بعد حصوله على براءة 

 ذمة من قسم الحسابات. 

 المناهج والبرامج التعليمية .3

  

األطفال إلى الصف الثاني عشر إلى جانب تدريس المنهاج الوزاري لمواد اللغة العربية تطبق المدرسة المنهاج األمريكي من رياض  

 والتربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية والتربية األخالقية.

 كمادة إثرائية من الصف األول إلى الصف الخامس. مادة القاعدة النورانيةيتم تدريس  :مالحظة

 المواد الدراسية اإللزامية  -1.3

 وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يجب االلتزام باآلتي: 

 تدريس مادة التربية اإلسالمية لجميع الطلبة المسلمين بدًءا من الصف األول وحتى الصف الثاني عشر.  ●

تدريس مادة اللغة العربية للناطقين بها لجميع الطلبة العرب )الذين تقدموا بجوازات سفر عربية عند تسجيلهم في المدرسة(  ●

 هم للتسجيل.حال قبول طلب عشر فيمن الصف األول إلى الصف الثاني 

 تدريس مادة اللغة العربية كلغة إضافية للناطقين بغيرها بدًءا من الصف األول وحتى الصف التاسع.  ●
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 يرجى االطالع على الجدول أدناه للحصول على المعلومات الالزمة حول المواد اإللزامية التي يتم تدريسها داخل المدرسة. 

 اإللزامية المواد الدراسية  المرحلة/ الحلقة 

 رياض األطفال 
  –الحاسوب   –التربية الرياضية والصحية  –العلوم  –الرياضيات  –اللغة اإلنجليزية  –اللغة العربية   –التربية اإلسالمية 

 التربية الفنية.

 ( 5 –  1الصفوف )
  –العلوم   –الرياضيات  –اللغة اإلنجليزية   –الدراسات االجتماعية  –التربية األخالقية  –اللغة العربية   –التربية اإلسالمية 

 التربية الفنية.  –الحاسوب  –التربية الرياضية والصحية 

 ( 8- 6الصفوف )
  –العلوم   –الرياضيات  –اللغة اإلنجليزية   –الدراسات االجتماعية  –التربية األخالقية  –اللغة العربية   –التربية اإلسالمية 

 التربية الفنية.  –الحاسوب  –والصحيةالتربية الرياضية 

 ( 12- 9الصفوف )
التربية الرياضية   –الفيزياء  – الرياضيات  –اللغة اإلنجليزية  –الدراسات االجتماعية  –اللغة العربية   –التربية اإلسالمية 

 التربية الفنية.  –الحاسوب  –والصحية

  
 

 المواد الدراسية االختيارية - 2.3

 

( وذلك لدعم توجهات الطلبة وتحضيرهم للمرحلة الجامعية، وعليه يرجى 12- 9تقدم المدرسة مجموعة من المواد االختيارية للمرحلة الثانوية ) 

 االطالع على الجدول أدناه للحصول على المعلومات الالزمة حول المواد االختيارية التي يتم تقديمها داخل المدرسة. 

 

 اد الدراسية االختياريةالمو المرحلة/ الحلقة 

  المرحلة

 الثانوية

الصفوف  

(9 -12 ) 

 إدارة األعمال  الحاسوب  العلوم الرياضيات اللغة اإلنجليزية 

  -  الكتابة اإلبداعية  -   الخطابة

  -  اإلثراء اللغوي والكتابي

 الصحافة  -  الكتابة التوضيحية

التفاضل والتكامل  

(Pre-calculus & 

Calculus ) 

 المثلثات

 اإلحصاء 

 الكيمياء 

 علم األحياء

 علم األرض 

 علم التغذية

 الروبوت 

 تصميم المواقع

تطبيقات الهاتف 

 المتحرك

 دراسة األعمال 

 االقتصاد 

 المحاسبة 

 

  

 سياسة التقييم  والتقويم   - 3.3

 أنواع التقويم   -

في مرحلة   المدرسة  في  األساسية  التقييمات  المدرسة على عدد من  التشخيصي تعتمد  التقييم  الخامس، منها  الصف  الروضة وحتى 

الطالب  تُخِطر  التعلم  عملية  تقييمات مستمرة طوال  على شكل  وتكون  التكويني  والتقييم  والرياضيات  والعربية  اإلنجليزية  باللغتين 

 والمعلمين عن مدى تطور الطلبة.
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باس   وذلك  مباشًرا  ارتباًطا  بالتدريس  التكويني  التقييم  أساليب  يرتبط  باإلضافةتخدام  القدرات   متنوعة  لقياس  وذلك  االختبارات  إلى 

هاج، اإلدراكية والمعرفية وقياس مدى التقدم في كل مادة )االختبارات الختامية التجميعية(. وجميع هذه التقييمات مبنية وفقًا لمعايير المن 

رات إضافية يتم إجراؤها كاختبار نصف الفصل الدراسي أما في بقية المراحل من الصف السادس وحتى الثاني عشر، فهناك اختبا

 واختبار نهاية الفصل الدراسي، وجميع هذه االختبارات هي اختبارات ختامية مبنية على معايير المنهاج. 

 االختبارات الدولية:   -
 

 (MAP, TIMSS, PIRLS, CAT4, PISAبالنسبة لطلبة الصفوف من الثالث وحتى التاسع، يتم إجراء مجموعة من االختبارات الدولية  )

الصفوف وذلك لقياس القدرات األكاديمية والمعرفية وقياس مدى التقدم األكاديمي في اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم، أما بالنسبة لطلبة  

وتعتبر هذه (  EmSAT, SAT, IELTS, TOEFLع وحتى الثاني عشر فيتم تحضيرهم للتقدم لالختبارات الدولية المعيارية مثل )من التاس

 االختبارات ضرورية قبل االلتحاق بالجامعة.

 سياسة النجاح وإعادة السنة الدراسية: -    
 

التزام الطال  تلقائيًا من الروضة وحتى الصف الخامس إال إذا دعت الحاجة إلى بقائه في المرحلة ذاتها، وقد يكون عدم  ب  يتم ترفيع الطالب 

المدرسة وإجراءاتها ضمن المسموح به من  القرار، والقرار عائد إلدارة  للمدرسة  والغياب دون عذر مقبول عاماًل التخاذ هذا  بالحضور 

 المختصة أما في بقية المراحل فيتم ترفيع الطالب في حالة حصوله على عالمة النجاح في جميع المواد.  الجهات 

   للمدرسة.االلكتروني موقع الب: لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع على سياسة التقييم مالحظة        

 متطلبات التخرج والمعادالت  - 4.3 

 

الكليات  تقبلها  التي  األمريكي  المنهاج  وفق  الثانوية  شهادة  لخريجيها  تقدم  فإنها  معتمدة  مدرسة  الخاصة  األمريكية  الرشد  مدرسة   باعتبار 

ساعة معتمدة في جميع المواد خالل المرحلة    28للتخرج والحصول على شهادة الثانوية، يجب أن يكون الطالب بدوام كامل ويكمل    والجامعات.

 .الثانوية من الصف التاسع وحتى الثاني عشر 

  http://www.advanc-ed.org/oasis2/u/par/accreditation/summary?institutionId=65268 رابط اعتماد المدرسة : - 

 الرسوم   - 4
 

 الرسوم المدرسية السنوية -1.4 

 

العقد وأية زيادات مرافقة لها متوافقة مع إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة  إن الرسوم المنصوص عليها في هذا   ●

 لدى هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 

 يتم تحديث الرسوم الدراسية واعتمادها من هيئة الشارقة للتعليم الخاص في كل عام دراسي.  ●

 

 

http://www.advanc-ed.org/oasis2/u/par/accreditation/summary?institutionId=65268


 الخاصة مدرسة الرشد األمريكية

Al Rushed American Private School 

 

    
 P.O.Box : 24484 .Muwailih ,Sharjah ,UAE , Tel : 06 535 8000 ,Fax; 06 535 9444 

Email:info@alrushedsch.ae  , Website : www.alrushedsch.ae 

 9 

 
 

 الرسوم اإلضافية  - 2.4

الموافقة عليه من  ● الدراسي باستثناء ما تم أخذ  العام  تتعهد المدرسة بعدم إضافة أي رسوم إضافية إلزامية على أولياء األمور خالل 

 الهيئة. 

المواصالت يتم تحديد الرسوم اإلضافية االختيارية سنويًا بعد موافقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص وتشمل رسوم الزي المدرسي ورسوم   ●

يوضح الجدول   وأي نشاطات ترفيهية للطالب ورسوم األجهزة اللوحية والمصادر التعليمية والقرطاسية اإلضافية التي يحتاج لها الطلبة.

 اآلتي الرسوم المدرسية السنوية المعتمدة : 

 %  ضريبة القيمة( 5رسوم الزي )شامل  رسوم الكتب  الرسوم الدراسية  الصف 

 367.5 1000 11300 األولى الروضة 

 367.5 1000 11300 الروضة الثانية 

 367.5 1700 14200 الصف األول 

 367.5 1700 14200 الصف الثاني

 367.5 1700 14200 الصف الثالث 

 367.5 1700 16400 الصف الرابع

 367.5 1700 16400 الصف الخامس 

 367.5 1700 16400 الصف السادس 

 367.5 1800 18700 الصف السابع

 367.5 1800 18700 الصف الثامن 

 367.5 1800 18700 الصف التاسع 

 367.5 2300 20900 الصف العاشر 

 367.5 2300 22100 الصف الحادي عشر 

 367.5 2300 25100 الصف الثاني عشر 

 

 رسوم المواصالت
 

 رسوم المواصالت  اإلمارة  م

 3000 الشارقة  1

 3500 عجمان  2

 4000 دبي  3
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 مالحظات عامة : 

 يلتزم ولي األمر بدفع قيمة الكتب في حال ضياعها أو إتالفها.   ●

 يلتزم ولي األمر بتوفير الزي المدرسي المعتمد للطالب في حالة رغبته عدم الشراء من المدرسة بما يوافق الزي المقرر.  ●

 اختيارية ومتاحة من قبل مزودين من خارج المدرسة وتكون تحت إشرافها. توفر المدرسة خدمة النقل المدرسي لطالبها، وهي  ●

توفر المدرسة األغذية الصحية للطلبة حسب المعايير واالشتراطات الصحية لتداول األغذية في المقاصف المدرسية من قبل مزودين  ●

 خارجيين معتمدين، وتحت إشراف مباشر من الجهات الرسمية باإلمارة. 

 يتم خصم مبلغ رسوم التسجيل للطلبة المستجدين من الرسوم المدرسية اإلجمالية في حالة التراجع عن التسجيل.   ●

في حال التحاق الطالب بالمدرسة في أي تاريخ بعد بدء العام الدراسي يتم استيفاء الرسوم المدرسية اعتباًرا من بداية التاريخ الذي  ●

 أشهر، ومن خالله تحسب المصاريف.  10راسي على التحق به الطالب، ويقسم العام الد 

يمكن للمدرسة تحصيل الرسوم المدرسية على دفعات بحد أقصى أربع دفعات بحيث تستحق الدفعة األولى قبل بداية الفصل الدراسي   ●

 األول ويتم تحديد تواريخ الدفعات من قبل إدارة المدرسة ويتم إخبار ولي األمر بها.  

 تسجيل من الطلبة الجدد إال بعد ضمان حصولهم على مقعد في المدرسة. ال يجوز تحصيل رسوم  ●

 أيام. 10على ولي األمر مراجعة قسم الحسابات في حال تأجيل شيك أو دفعه نقدًا وذلك قبل تاريخ االستحقاق ب  ●

 آلية دفع الرسوم  3.4

درهم إماراتي حسب اللوائح   500المدرسية أو  % من إجمالي الرسوم 10على ولي األمر دفع رسوم إعادة التسجيل التي ال تتعدى  ●

 والقوانين المعتمدة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص. 

حجز المقعد طيلة العام، على أن تكون تواريخها   لضمانعلى ولي األمر وضع شيكات بتواريخ الدفعات عند التسجيل وإعادة التسجيل    ●

 (.2022فبراير  5/  2021ديسمبر  5/  2021نوفمبر  5/  2021أغسطس  25كاآلتي )

 آلية رد الرسوم -  4.4

 

 استرداد الرسوم المدرسية: 

 

 رسوم التسجيل وإعادة التسجيل غير قابلة لالسترداد مهما كانت أسباب االنسحاب .  ●
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 يتم استرداد الرسوم المدرسية كما يلي :  

 

في حال دفع ولي األمر كامل الرسوم المدرسية وقرر االنسحاب قبل بداية العام الدراسي فإنه يحق له استرداد الرسوم المدفوعة بالكامل  ●

 على أن تخصم منه فقط رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.  

 م احتساب شهر من قيمة الرسوم المدرسية.  إذا داوم الطالب لمدة أسبوعين أو أقل، فيت ●

 إذا داوم الطالب لفترة تتراوح بين أسبوعين أو أقل من شهر فيتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم المدرسية.   ●

 إذا داوم الطالب أكثر من شهر، فيتم احتساب ثالثة أشهر من قيمة الرسوم المدرسية.   ●

 تقدر قيمة رسوم الشهر المسترد الواحد بقيمة إجمالي الرسوم الدراسية مقسوًما على عشرة أشهر. ●

 راسية.  ال تسترد رسوم الكتب والزي المدرسي، أما رسوم المواصالت فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم الد ●

يتم إلغاء أي خصومات تم الحصول عليها حتى   الدراسي فسوفعند انسحاب الطالب من المدرسة أو إلغاء التسجيل قبل نهاية العام   ●

 خصم اإلخوة ويسترد ولي األمر المبلغ المتبقي بعد إلغاء أية خصومات. 

 الدراسي فقط وبشرط بقاء الكتب جديدة كما تم استالمها.  تسترد رسوم الكتب في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة وقبل بداية العام  ●

يتم احتساب قيمة الرسوم المستردة اعتباًرا من تاريخ طلب االنسحاب المقدم رسميًا من ولي األمر حول رغبته بعدم استمرار ابنه/   ●

س من خالل االتصال الهاتفي أو المراسلة  المدرسة وليس من تاريخ االنقطاع، ويجب تقديم الطلب كتابيًا إلدارة المدرسة ولي ابنته في

 الشفوية أو بالواتسأب لضمان أخذ موافقة إدارة المدرسة التي ستقوم بإجراءاتها بناًء على تقديم الطلب الكتابي. 

 سياسة تخفيض الرسوم المدرسية  5.4

 % لكل طالب. 5يوجد خصم في الرسوم الدراسية لإلخوة المسجلين فقط وال يتعدى  ●

 آلية حجب الشهادات  6.4

يحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب وعدم صرف شهادة االنتقال لحين دفع الرسوم المستحقة لدى المدرسة، سواًء للرسوم كاملة أو   ●

 إلحدى الدفعات المقررة، وال يحق لولي األمر االعتراض ما دام التأخير في السداد حصل من جهته. 

 آلية الجزاءات المالية  7.4

 يلتزم ولي األمر بدفع قيمة الكتب المستعارة من المكتبة في حال ضياعها/ إتالفها. ●

 في حال إتالف الطالب أو تخريب األجهزة واألثاث واألدوات المدرسية يلتزم ولي األمر بدفع قيمتها التي تقررها المدرسة.   ●

 االلتزام بالتقويم المدرسي  -5

 

 : مسؤوليات المدرسة1.5

 

المدرسة تزويد ولي األمر بالتقويم المدرسي بعد اعتماده من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كما تقوم المدرسة بتزويد ولي األمر على   ●

 بمواعيد الدوام المدرسي في أول أسبوع من الدراسة. 
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 : مسؤوليات ولي األمر 2.5

 

 اليومية المعلنة من قبل المدرسة. على ولي األمر االلتزام بالتقويم المدرسي ومواعيد الدوام  ●

 

 التقويم المدرسي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواعيد دوام الطلبة حسب المرحلة -
 

 من الصف األول الى الصف الثاني عشر الروضة األولى والثانية

 ظهًرا 13:45 –صباًحا  7:20 ظهًرا 12:45 –صباًحا  7:30

 

 سياسة إدارة السلوك   -6

 

 سياسة إدارة السلوك المعتمدة من الهيئة  1.6

 

 https://www.moe.gov.ae/Ar/Legislation/Documents/851.pdf     الئحة إدارة السلوك الطالبي :  الرابط التاليعلى 

 

  سياسة إدارة السلوك المعتمدة من المدرسة  - 2.6

المدرسية على تقويم سلوك المتعلمين من خالل العناية بها وتوزيعها  تعتبر الئحة إدارة السلوك الطالبي ذات أهمية كبرى، فهي تساعد اإلدارة  

إجراءاتها مع بداية العام الدراسي على جميع أولياء األمور والمعلمين والطلبة لالطالع على بنودها والتعامل مع األبناء وفق قواعدها التربوية و

لجو التربوي للمدارس، وتهيئتها ألداء رسالتها التربوية وذلك بمعالجة الحاالت اإلرشادية وتهدف القواعد الواردة في هذه الالئحة إلى توفير ا

 السلوكية التي تؤثر على المسيرة التربوية من خالل اإلجراءات الواردة في هذه الالئحة. 

https://www.moe.gov.ae/Ar/Legislation/Documents/851.pdf
http://www.alrushedsch.ae/ChildProtectionPolicy2020Ar.pdf
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 الصحة واألمن والسالمة  -7
 

األمور، وبناء عليه تلتزم المدرسة بتنفيذ جميع إجراءات األمن والسالمة، إن توفير بيئة تعلم آمنة وصحية للطلبة هي مسؤولية المدرسة وأولياء  

 كما يلتزم أولياء األمور بتطبيق هذه اإلجراءات والتأكد من التزام أبنائهم بتطبيقها. 

 مسؤوليات المدرسة  -1.7

 تعيين مسؤول للبيئة والصحة والسالمة في المدرسة.  ●

 تضمن سالمة الطالب.توفير بيئة تعليمية مناسبة وصحية  ●

 توفير رعاية طبية مالئمة للطلبة مع الحفاظ على سرية تقاريرهم .  ●

تشجيع الطلبة على اتباع أساليب الحياة الصحية وتعزيز وعيهم بهذا الجانب، بما في ذلك تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين   ●

 الرياضية. 

 الطارئة.  تكوين فريق مدرسي للبيئة والصحة والسالمة وللحاالت ●

 تحديد جدول مناوبات أثناء دخول وخروج الطالب ووقت الفسحة لضمان سالمتهم.  ●

 االلتزام بتطبيق إجراءات الصحة والسالمة الواردة من الجهات المختصة. ●

الدفاع المدني وهيئة الو ● قاية  التعاون مع الجهات الرسمية المختصة باألمن والصحة والسالمة لتدريب الموظفين والطالب مثل ) 

 والسالمة …...إلخ(. 

 توفير االحتياجات والخدمات الخاصة بأصحاب الهمم.  ●

 توفير حافالت مدرسية تتوفر فيها معايير واشتراطات الصحة واألمن والسالمة التي تشترطها الجهات الرسمية.  ●

 مسؤوليات ولي األمر - 2.7

 

المتعلقة بالظروف الطبية ألبنائهم وسيرتهم المرضية وتقديم األوراق والتقارير التي توضح  ● المعلومات  إبالغ المدرسة بجميع 

 الحالة المرضية كاملة.  

 االلتزام بالمعايير واإلرشادات التي تحددها المدرسة الخاصة بوجبات الطعام الصحية.  ●

ناف الطعام والشراب التي تتعارض مع معايير الصحة والسالمة المطبقة في  عدم االعتراض على قرار المدرسة بمصادرة أص ●

 المدرسة.  

االلتزام بإجراءات البيئة والصحة والسالمة عند زيارة المدرسة مثل ) االلتزام بمواعيد الزيارة واإلفصاح عن البيانات المطلوبة  ●

 عند الدخول …..إلخ (. 
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تها لعملية توصيل واستالم الطالب وااللتزام بنقاط الدخول والخروج المخصصة لضمان  اتباع ولي األمر إلجراءات المدرسة وآلي ●

 توصيل واستالم آمن، وااللتزام باألوقات التي تحددها المدرسة. 

 االلتزام بالرد على جميع المراسالت الصادرة من المدرسة.  ●

 مدرسي وتوقيتاته وإجراءاته.االلتزام بالمعايير واإلرشادات التى تحددها المدرسة الخاصة بالنقل ال ●

 أصحاب الهمم

 

 مسؤوليات المدرسة 1.8

 

 : أصحاب الهممإذا كان الطالب من 

 تحديد طبيعة احتياجات هؤالء الطلبة بعد دراستها.  ●

 إعداد خطط فردية من األخصائيين لتقديم الدعم الالزم لكل واحد من هؤالء الطلبة. ●

 متابعة حالة هؤالء الطلبة وتقديم الدعم الالزم لهم.    ●

 مسؤوليات ولي األمر  2.8

التحاقه   ● عند  بالطالب  المتعلقة  الخاصة  التعليمية  أو  النفسية  أو  الطبية  التقارير  أو  التقييمات  جميع  عن  بنسخ  المدرسة  تزويد 

 المدرسة من تقديم أفضل خدمات تعليمية لهؤالء الطلبة.بالمدرسة، وتعد هذه المستندات شرًطا أساسيًا في تمكين 

 تعاون ولي األمر مع المدرسة فيما يخص أبنائهم من توصيات ومتابعات.  ●

 المواصالت  -8

أبنائهم من وإلى  أولياء األمور على توصيل  الطلبة هدفها مساعدة  إلى  المدرسة تقدمها  إلزامية على  المواصالت خدمة غير  تعد 

 المدرسة ضمن إمكانياتها وتخضع لالشتراطات التي تحددها الجهات المختصة. 

 مسؤوليات المدرسة 1.9

 

 الحافالت ضمن معايير اشتراطات األمن والسالمة في جميع الحافالت.توفير تنقل آمن وسهل للطلبة المسجلين في خدمة   ●

 بتفاصيل االتصال به.  بةتوفير مسؤول مباشر عن الحافالت وتزويد أولياء أمور الطل ●

 على سالمة الطلبة طوال رحلة الحافلة   شرفتوفير مشرفة لكل حافلة ت ●

 الحافالت.تحديد المناطق التي تغطيها خدمة المواصالت وخطوط سير  ●

 .باستمراركل رحلة وأسماء الطلبة وعناوينهم وأرقام تواصل أولياء أمورهم وتحديثها  االحتفاظ ببيانات ●
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ويحق للمدرسة  النقل المدرسي  في بداية العام الدراسي عند إتمام شروط التسجيل في خدمة    طالبتخصيص مقعد لكل   ●

( طالب أو   12االعتذار من األماكن البعيدة والتي يصعب الوصول إليها أو إذا قل عدد الطالب المسجلين بالحافلة عن ) 

 في حال اكتملت جميع المقاعد.

 الحافلة والمسؤول المباشر عن الحافالت طوال فترة الرحلة. و مشرفةتوفير وسيلة اتصال بين السائق  ●

 المشرفة وأولياء األمور طوال الرحلة. توفير وسيلة تواصل بين  ●

 تلتزم المدرسة بجميع اللوائح والقوانين الصادرة من الجهات المختصة.  ●

 

 مسؤوليات الطلبة وأولياء األمور   2.9

 

 

تأخير ولن إيصال أبنائهم إلى مكان انطالق الحافلة المدرسية بالوقت المحدد وال يتحمل السائق أو المشرفة أي مسؤولية إذا حدث أي   ●

 ويتحمل أولياء األمور مسؤولية توصيل أبنائهم إلى المدرسة.  تنتظر الحافلة في حالة عدم وجود الطالب،

واحترام السائق    صعودها والنزول منهاتوعية أبنائهم بأهمية السالمة المرورية وتطبيقها عند انتظار الحافلة المدرسية و ●

 والمشرفة وزمالئهم بالحافلة. 

  المباشر معهما.و المشرفة وعدم التعامل أإبالغ إدارة المدرسة عن أي مخالفة من سائق الحافلة   ●

 ا مهما كانت األسباب. ًالى الحافلة نهائي صعود أولياء األمورعدم  ●

قسم المواصالت بالمدرسة مسبقًا برغبته بنقل ابنه/ ابنته إلى حافلة أخرى. مع العلم أن المدرسة تقديم طلب مكتوب ل ولي األمرعلى   ●

  أو كانت المنطقة بعيدة. كان المقعد في الحافلة غير متوفر إذا طلبهغير ملزمة بالموافقة على 

المدرسة إرجاع الطالب إلى المدرسة ويتحمل ولي في حال عدم وجود ولي األمر أو من ينوب عنه الستالم الطالب فيحق إلدارة   ●

 األمر اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة تجاه ذلك ومنها الحضور الستالم الطالب.

الحافلة   ● المحافظة على نظافة  الطالب  أو توسيخ على  اإلتالف  أمره غرامة  وأثاثها وأجهزتها ومعداتها وإال تحمل ولي 

 ة.الحافلة التي تقدرها إدارة المدرس 
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المخالفات  ارتكب إحدى  طالب من خدمة النقل المدرسي إذا  الفيما يخص حرمان    إدارة المدرسةيلتزم ولي األمر بقرارات   ●

 :اآلتية

o  .إذا خالف الطالب أي من قوانين سالمة النقل المدرسي وعّرض اآلخرين للخطر أثناء الرحلة 

o  الطلبة المتفق عليها مسبقًا مع مسؤول الحافالت.إذا رفض الطالب ركوب الحافلة من منطقة تجمع 

o .إذا غادر الطالب الحافلة قبل وصوله إلى مكانه المخصص بدون إذن مسبق من ولي أمره 

o .إذا قدم ضده أكثر من ثالث شكاوى خطية في الفصل الدراسي الواحد 

o  .إذا لم يلتزم ولي األمر بمواعيد الحافالت بشكل مستمر 

o  اعتداء من الطالب أو ولي أمره على مشرفة الحافلة أو السائق. إذا حصل 

o   ولي األمر باالنسحاب منها قبل بداية العام  النقل المدرسي وعند رغبة  عند التسجيل وإعادة التسجيل وحجز المقعد لخدمة

 درهم من الرسوم.  500فسيتم خصم   الدراسي 

o  من رسوم الخدمة50فيتم خصم وعين من العام الدراسي في أول أسبالمدرسي عند إلغاء ولي األمر خدمة النقل %. 

o   األمر خدمة ولي  إلغاء  الدراسي  المدرسي  النقل  عند  العام  أسبوعين من  أول  كاملةبعد  الخدمة  كون    فيتم خصم رسوم 

 المدرسة حجزت المقعد باسم الطالب وحرمت غيره من الطالب اآلخرين ودفعت للشركة المزودة للخدمة. 

 اجراءات ادارة و فض المنازعات-10

الجميع  حقوق  لضمان  والمناقشات  اللقاءات  من خالل  النزاع  أطراف  جميع  إلى  واالستماع  الحوار  هي  مشكلة  أي  لحل  وسيلة  أفضل  إن 

قرارات عادلة ومنصفة، غير أن بعض المشكالت والشكاوى قد تحتاج إلى مزيد من اإلجراءات التي يمكن ألولياء األمور والوصول إلى  

 اللجوء إليها لحل أي نزاع داخل المدرسة. 

 خطوات تسوية النزاعات داخل المدرسة:

األمر االجتماع بمنسق المادة أو في حال وجود خالف أو نزاع بين ولي األمر وأي طرف داخل المدرسة فبإمكان ولي   •

 المشرف اإلداري العام حسب نوع النزاع.

 إذا لم يتم حل المشكلة، فيمكن لولي األمر االجتماع بمدير المدرسة أو نائبه.  •

 في حال لم يتم حل المشكلة بعد االجتماع بالمدير فعلى ولي األمر كتابة رسالة رسمية إلى مجلس األمناء.  •
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األمناء إنشاء لجنة لدراسة الشكوى ومعالجتها على أن تتكون من معلم وولي أمر وأحد أعضاء قيادة المدرسة  يتولى مجلس   •

 وأحد أعضاء مجلس األمناء مع ضمان عدم وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين أعضاء اللجنة والشكوى.

ام عمل وإرساله إلى مدير المدرسة وولي  ( أي10على اللجنة دراسة المسألة ومن ثم إصدار تقرير خطي في غضون ) •

 األمر المعني. 

في حال استمرار عدم رضا ولي األمر فعندها يجب إحالة المشكلة إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص عبر قنوات التواصل  •

 المتوفرة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

 

  [1: ]المائدة} ... أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ  يَا} قال تعالى:

 

 

 

 

 

 

 

 

  


