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 معلومات عامة  – أ

 
 تعريف بالفريق اإلداري بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة:

 مديرة المدرسة األستاذة / مارلين هورتون 

 المساعدة اإلدارية لمديرة المدرسة  األستاذة / شيماء عزو 

  

 وكيلة مرحلة الحضانة والروضة  األستاذة/ مارجريت شهبازيان 

 سكرتيرة مرحلة الحضانة والروضة األستاذة/ دينا جويلي 

  

 الخامس(وكيلة المرحلة االبتدائية )من الصف األول حتى  األستاذة/ ياسمين خيري 

 ائي()الصف األول والثاني االبتد سكرتيرة المرحلة االبتدائية األستاذة/ لمياء هاشم 

 سكرتيرة المرحلة االبتدائية )الصفوف الثالث إلى الخامس( األستاذة / نشوى عادل 

 خصائية المرحلة االبتدائية أ األستاذة/ عائشة طارق

 السلوكي للمرحلة االبتدائية )بنين(مشرف الدعم  األستاذ/ السيد إبراهيم 

 

 :سالة من الطاقم اإلداري بالمدرسةر
 

 نرحب بجميع الطالب والطالبات وأولياء األمور الكرام في العام الدراسي الجديد!
 

بشأن اإلجراءات ي الجديد للعام الدراسما زلنا نتلقى باستمرار األخبار والنصائح المتغيرة حتى بعد إصدار دليل أولياء األمور 

 . 19التي يجب إتباعها للحفاظ على صحة وسالمة الجميع لمواجهة جائحة الوباء العالمي كوفيد 
 

أولوياتنا هم أ مدرسةجميع العاملين بالو أن صحة وسالمة وأمن طالبنا وأولياء أمورنا الكرامتام نرجو أن تكونوا على يقين 

 .االستثنائية خالل هذه األوقات الخصوص،وعلى وجه في جميع األوقات  األساسية

 

 مة:مههذه النقاط ال نرجو االطالع على

  االحتياطات و ركافة التدابي مرة أخرى، سيتخذ الطاقم اإلداري وجميع الموظفينبالمدرسة بمجرد استئناف الدراسة

 وإجراءات السالمة اإلضافية لضمان استمرار الصحة والسالمة لجميع الطالب.

 ربيةرة الصحة ووزارة التمن قبل وزا اوالمتطلبات المنصوص عليه تباع جميع التوجيهاتإلتزمون بنحن م. 

 الطالب وأولياء األمور والموظفين. أبنائنالضمان الحفاظ على سالمة ؛ واضحة إجراءاتتبع سن      

 

 ذلكالوة على ع مفصلة ،و الجديدة كاملة  اإلجراءات  سنشارك معكم ومع الموظفين ؛استئناف الدراسة مرة أخرىوقت  مع اقتراب

المستجد،  19 ت متعلقة بمرض كوفيدمن الممكن أن تتغير بعض الخدمات أو البرامج بناء  على األحداث المحلية أو أي تداعيا

 :يالدليل عن طريق مالحظة مكتوبة باللون األحمر وه قسامويمكنكم مالحظة ذلك في بعض من أ

 

  2021 – 2020الرزنامة المدرسية للعام الدراسي   السباحة والقواعد المتبعة بالمسبح 

  الجدول الزمني اليومي 

 المتطوعون من أولياء األمور 

 واألنشطة المدرسية الرحالت الميدانية 
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 رسالة مديرة المدرسة: .1

 
 

 اللغة، أكاديمية جلوبل ثنائيةوطالب  الِكـرام، أعزائي أولياء األمور

ِ الجديِد      و أْن تكونوا قد قضيتم إجازةَ م، يُْسِعدُني أْن أرحَب بكم جميع ا، وأرج2022م ــ 2021مَع إشراقِة العاِم الدراسي 

ا عندَ اختياري للعمل في مجال التعليم هو التواص نشُء ُل مَع أبناِئنا الطالِب، فهذا الصيٍف سعيدةٍ وآمنٍة. إنَّ أكثَر ما أحببتُهُ دائم 

 كاَن مصدَر إلهاٍم وتعليٍم بالنسبِة لي نحو النمو الشامل، والنهوض بهم للتعلم واكتساب المهارات. 

 

ديمي ا واجتماعيا أكثر من أي فنحن ــ المعلمين ــ نركز في عملنا على تعليم طالبنا ومساعدتهم على النمو الشامل المتكامل أكا    

ا عن العالم الذي نشأنا لمشاركة في إعداِد طالبِنا لالزدهار في عالَم متطوٍر ومختلٍف توقت مضى، ومن أولويَّاِت أهدافِنا ا مام 

ا كانْت عليهِ  قبَل عامين فقط. ويسعدُني أْن أكوَن ُهنا  عليه. وفي واقِِعنا المتغير َسنَْجعَُل بيئتَنا التعليميةَ مختلفة  بشكٍل كبيٍر عمَّ

َزةٍ  َمعَُكم َوَمَع أبنائِكم ِمن بدايةِ  ِ الجديِد وفي رحلِة تَعَلٍُّم ُمعَـزَّ  ُمد عََّمٍة بكل الوسائِل واألدوات.والعاِم الدراِسي 

 

ُل القيَم؛ نسعى جاهدين إلى إيجاِد طرٍق جديدةٍ ومبتكرٍة لتحقيِق التوازِن بيَن طريقِة التعليِم القويِة ونحُن     األخالقيِة التي تؤص ِ

ِث التي بدأْت في شهر فبراير الجودةِ وجديرةٍ باالهتمام. وبجانب جميع التحديات التي وجهناها مع ا منذُ األحدالتقديِم تجربٍة عاليِة 

ا بعض التغييرات اإليجابية في أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة، فقد أَْنَجَز موظَّ 2020عاَم  فونا وطالبُنا وأولياُء م كانت هناك أيض 

ا نحُن  ألماِم في استخداِمهم للتكنولوجيا لتعزيِز التعليِم والتعلُّم في المدرسِة،األموِر قفزاٍت كبيرةٍ إلى ا متحمسون لمواصلِة تقديِم فأمَّ

 مَع أفضِل ممارساِت أفضِل ما تعلمناهُ، وعلى استعداٍد لتقديم تعليم عالي الجودة يتضمُن استخداَم التكنولوجيا جنب ا إلى جنبٍ 

 التدريِس المعتادة.

 

ا ما، وينتقلون إلى عالٍم تتواجدُ فيه تقنيات  مختلفةُ إنَّ      ي كل ِ ما يمارسونه سواء  في ف أبناَءنا الطالَب سيتركون المدرسة يوم 

ضوليين ومحبين للمعرفة، مَع دراساتِهم اإلضافية أو مهنتهم المستقبلية أو حياتهم الشخصية، وبدورنا نتطلَُّع إلى أْن يكوَن طالبُنا ف

يشون فيه، ومتعلمين واثقين مهاراِت التفكير الناقد وبناء الشخصية الفعَّالة؛ ليصبحوا مواطنين على دراية بالعالِم الذي يعاكتسابهم 

 مدى الحياة.

تكنولوجيا. ويمكُن ألولياِء لقد أصبَح مدرسونا بارعين في مزجِ ممارساِت التدريِس المعروفِة مع التدريِس والتعلِم المعزَزْيِن بال  

ِت المنزليِة بيَن المهاِم موِر توقع إرسال عدد أقل من األوراق إلى المنزل حيُُث يوازُن المعلمون بين األعماِل الصفيِة والواجبااأل

 الواجباِت في فصوِلنا للتواصِل ونشرِ  Google Classroomالورقيِة والمهاِم "اإللكترونية". وسوَف نستمُر في استخداِم 

لالطالعِ  Google Classroomحُن نشجعُكم على متابعِة النشراِت األسبوعيِة، وصفحة كل مادة على والنشراِت األسبوعية. ن

 على كل ِ جديٍد.

منا األكادي    ِ المقبِل على استمراِر تحسيِن جودةِ تقد ِ ا مدرستُنا ستعمُل خالَل العاِم الدراِسي  مي، وإيجاِد طرٍق جديدةٍ لمساعدةِ أمَّ

يٌّ  لدينا، ويتواجدُ اخصائ واإلدارةِ ، باإلضافِة إلى جهوِد أعضاِء هيئِة التدريِس “ِف مَع الحياةِ " في المدرسة طالبِنا على التكيُّ 

 لحاجِة.امدرِسي  لكل ِ قسٍم لدعِم الطالِب وأولياِء األموِر؛ وذلَك لمساعدتِهم وتقديِم اقتراحاٍت متعددةٍ عندَ 

ٍ مليٍء بالتحديات وفريد  أنَّهُ لشرف  لي أْن أعمَل معَُكم جميع ا،  للجميعن َنْوِعِه وحافل  باإلفادةِ موأتطلُع إلى عاٍم دراِسي 

 مع خالص التقدير،،،، 

 

  
 مديرة المدرسة 
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 رسالة وكيلة مرحلة الحضانة والروضة .2
 

 السادة أولياء األمور الكرام، 

 

 جلوبل ثنائية اللغة.أود أن أغتنم هذه الفرصة، وأرحب بكم في قسم الروضة بأكاديمية 

ا؛ النضمامكم إلى عائلتنا في مرحلتَي الحضانة والروضة، فهي مرحلة هامة لتنمية حب الت علم واالستكشاف فنحن متحمسون دائم 

ناء سيمكنهم من على المدى البعيد. فنحن حريصون على بناء أساس قوى ألبنائكم، وهذا البِ  واإلبداع والقدرة على حل المشاكل

ا حيوي ا من نجاحهم سيكون من خمواصلة ا الل التواصل المستمر لنجاح على مدى السنوات الدراسية القادمة. ولنعلم جيد ا أنَّ جزء 

لم لدينا إِيصاِل طالبنا في على مدار العام الدراسي، والذي سيعود بالدعم الكامل واإليجابي على أبنائكم. وفي الواقع أَنَّ نهَج التع

ابط ا وعمق ا. والذي مية للحصوِل على أعلى استفادة من التقنيات التعليمية التي تعزز التعلم بشكل أكثر ترجميع المراحل التعلي

 بدوره سيساعد طفلك أكاديمي ا ويطور المهارات االجتماعية والوجدانية لديه خالَل العام الدراسي. 

ِ لتمكيِن أبنالقد تَمَّ تطويُر هذا الدليل ليقدم المعلومات عن قسم الروضة، وليس  ئكم االنتقال بنجاح إلى صفوف اعدكم بالشكل المرُجو 

 الدراسة األعلى. 

م بالتوفيق والنجاح في أتطلُع إلى العمِل معَكم من أجل تحقيق هدفنا التعليمي المشترك، فلدينا الكثير لنفتخَر به، كل الرجاء لك

 تجربتكم التعليمية الممتعة في مرحلة الروضة.

 

 تحياتي،

 مارجريت شاهبزيان 
 وكيلة مرحلة الروضة 

 رسالة وكيلة المرحلة االبتدائية  .3
 

 أعزائي أولياء األمور وطالب أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة،

 

 رهم الكرام الذينوأولياء أمو الطالِب الُجدُِد، جميعِ م، فيسعدني أن أرحَب ب2022-2021 الجديد الدراسي في عامنا مرحب ا بكم     

وأولياء أمورهم األعزاء.  هذا العام، وكذلك أرحب بعودة أبنائي الطالب والطالبات العائدينثنائية اللغة  أكاديمية جلوبلإلى  واانضم

 الطالبرؤيتي هي وضع  ة.تزويد طالبنا ببيئة تعليمية غنيلدعم والعمل مع ا هو هدفنا فاالبتدائية.  وكيلة المرحلةيشرفني أن أكون و

ا، فأنا في المقام األول  انونحن الطاقم األكاديمي التعلم.  قادرون على الطالبِ  جميعَ  أنَّ  على يقينأدائم  العديد إلى اكتشاف  سعى دائم 

ا األمُل لم المتنوعة. أساليب التع المتعلمين من خالل من أجل دعمطالب ُمْنفَِرد ا، وذلك كل  من طرق التدريس والتعلم التي تساعد أمَّ

مليئٍة بالرعايِة و منٍة ودافئةٍ وآ تعليميٍة إيجابيةٍ  بيئةٍ  يتعلموا في المدرسةَ وأنْ الحضور إلى الطالِب  جميعُ  يرغب أنْ الذي نتطلُع له 

 .والنمو ممتع للتعلممكان عن ذلك فضال   واالهتماِم،

 

 األمرَ  إنَّ  مضى. قتأي و ة منأهميوهذا هو األكثر مجتمعنا، القات التي نبنيها داخل راكة والعَ يُعزى نجاح الطالب إلى الشَّ    

رُ  التعاون والدعم،حق ا  يتطلب ُ ِ الجماعِ  العملَ  فنحُن نقد ِ  الدعمَ  غايةَ التقديرِ  نقدر التعليم هو مشروع مشترك ونحنوالتعاون، ف ي 

بتجربة تعليمية  أبنائنازويد نحن ملتزمون بتفهم على تحقيق أهدافهم التعليمية. لمساعدتِ  والمدرسةِ  في المنزلِ  ألبناِئكمه ونالذي تقدم

 تُنسى وتَتَِّسُم بكونها تفاعلية  وجذابة . ال 
 

سعادة لتشجيع الطالب  ممتعة  لكل طالبنا وطالباتِنا، وتكون مصدر نأمل أن تكون تجربة االنضمام ألكاديمية جلوبل ثنائية اللغة  

 والطالبات على الدَّوام والحضور بالمدرسة. 

 ن خيريياسمي

 وكيلة المرحلة االبتدائية
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  2022 – 2021الرزنامة المدرسية للعام الدراسي  .4

 19كوفيد  روستداعيات متعلقة بفيأو أي يرجى العلم أن الرزنامة قابلة للتغيير بناًء على األحداث المحلية 

 المستجد.
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 :الرؤية .5

 

هم دَّ عُ تَ شاملة وصارمة  نطمح بأن نكون المؤسسة األكاديمي ة المعتمدة الرائدة في التعليم ثنائي اللغة لمنح الطالب برامج تعليمية

 مدى الحياة. مهني  و أكاديمي  م ونجاح لتعل  

 :الرسالة .6

 رسالة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة هي: إن  
  

  ي ة من خالل أحدث مستويات عالية، ومناهج صارمة وتطبق الطرق التعليمية القوتقدم أكاديمي ة جلوبل ثنائية اللغة

 زية.الوسائل التكنولوجية التي تركز على الكفاءة األكاديمية واللغوية في اللغة العربي ة واإلنجلي

 لتشجيع على اكتشاف واالد عم والت حدي، وبالتقدير،  :توفر بيئة تعليمية آمنة ومنظمة توجهُ الطالب وتجعلهم يشعرون

   م مدى الحياة.تعل  الذات ل

  لدينية اتحدي الطالب ودعمهم ليصبحوا مفكرين، نقاد، متصلين فعالين، ومواطنين مسؤولين يحترمون هويتهم

 والثقافية. 

  ية.المهني ة وتوظيف الكوادر الموهوبة متعددة الجنسيات واإلبقاء عليها، والتي من شأنها خلق ثقافة التعليم  القو 

 .تعزيز المشاركة بين األسرة والمدرسة من خالل تمكين األسرة لدعم العملية التربوية 

  :ألساسيةمبادئنا ا .7

 

   إمكاناتهللتوصل إلى  السليم الالزم والسلوكي   الطالب هو مركز االهتمام في المدرسة وينبغي توفير الدعم األكاديمي 

 .واإلنجازات األكاديمية المطلوبة الكاملة

 كل طالب. لرعايةتوقعات عالية  لدينالطالب أهم أولويتنا وا أمن وأمان سالمة 

 .نتوقع التميز من موظفينا ونحاسب الكل على حد سواء 

 ناهج الدراسية.تقييم وتحليل مستويات التعليم والتدريس بشكل متكرر للحفاظ على تقدم مستوى الطالب وتطوير الم 

 فين والطالب عامل حاسم لتحقيق رؤية ورسالة المدرسة.االلتزام بالمواعيد من قبل الموظ 

 والحياةوهاما  في نجاح الطالب في المدرسة  ب األسر والمجتمع دورا  إيجابيا  تلع. 

   تحقيق رؤية ورسالة لالتطوير المهني المستمر للموظفين في طرق التدريس والقيادة كل في مجاله يلعب دورا  إيجابيا

 ومعتقدات المدرسة.

 .اإلدارة الصفية الفعالة أمر ضروري لنجاح عملية التعليم والتدريس 

 .ضرورة استخدام الموارد التعليمية الحديثة والتكنولوجيا في جميع ممارسات التعليم والتدريس 

 القيادة القوية مهمة لتعزيز فعالية ونجاح المدرسة. 
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  :االعتماد الدولي .8

 

 كامل من قبللتكون معتمدة بال 2018نحن فخورون بأن أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة قد استوفت جميع الشروط والمعايير منذ عام 

Cognia/AdvancEDترف بها دولي ا إد للمؤسسات التعليمية المؤهلة سلسلة من المعايير المع . حيُث يوفر إطار معايير كوجنيا/أدفانس

ت القوة موثقة رسميا  ثم يُحكم على المدارس وفقا  لهذه المعايير، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحديد مجاال ،للعمل من أجل تحقيقها

 ومجاالت ذات أولوية للتطوير. 

ا بعملية التطوير المستمر للمدرسة،  أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة تلتزم كما يتم  ،والمستمرةلمنتظمة خالل المراجعة الذاتية ا منوذلك تمام 

الممارسات وونواصل تنفيذ االجراءات  التطوير،للتحقق من التزامنا بعملية  Cognia/AdvancED متابعتنا من قبل خبراء من شركة

 الضعف التي يجب أن يتم تطويرها. على نقاط لدراسة المجاالت التي نتميز بها وكذلك التعرف 

يب وخبراء متميزين هذه المنظمة بتاريخ طويل في توفير أبحاث وتدر تتمتعو ،هي أكبر شبكة عالمية لتطوير المدارس في العالم كوجنيا:

 .لمساعدة المدارس على تطوير جودة التعليم في جميع جوانب العملية المدرسية

 
 

  :بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغةالتكنولوجيا  .9

 
نية متنوعة على لكتروإوكذلك قمنا بإتباع نهج جديد الستخدام برامج  ،Googleفي استخدام منصة مستمرة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة 

 .21شبكة اإلنترنت لتعزيز جودة التعليم والتعلم إلعداد طالبنا لمهارات القرن 

 

 تخدام التكنولوجيامزج" استراتيجي من الطرق التقليدية العملية للتدريس والتعلم باسهو " الدراسية:في الفصول تنوع التعلم الم. 

 التحرك التدريجي نحو استخدام الكتب اإللكترونية. 

 ( الفصول الدراسيةGoogle Classroomكأداة لالتصال ب )ونشر  ،هجالمناومشاركة شرح  ر،ين المعلم والطالب وأولياء األمو

 .األسبوعية، وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة بتجربة أبنائكم في التعلمات النشر

  دراسي صفأجهزة العرض الذكية في كل. 

 لألمان:استخدام الكاميرات كوسيلة  .10

تستخدم تلك و ،الدراسية أمنية في األماكن العامة والممرات والصفوف "فيديوتسجيل "بكاميرات  أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة مزودة

 موظفينا وزوارنا.سالمة وأمن طالبنا ولضمان  ؛قطاع التعليم الخاص والنوعي – التربيةالكاميرات بناء  على توجيهات وزارة 

 

لمدرسة كافة اتتحمل  ، حيُثقطاع التعليم الخاص والنوعي – وضعت سياسة استخدام الكاميرات وفق ا لتوجيهات وزارة التربية

بالرجوع  ختصينفي اإلدارة العامة للتعليم الخاص المخصوصية أجهزة التسجيل على أن يتم السماح لموظالمسئولية نحو ضمان 

 إلى تلك الكاميرات عند الحاجة. 

 

  ميرات.لكابواسطة هذه ا تسجيالت تم تسجيلهاتحت أي ظرف من الظروف بمشاهدة أي ال يُسمح لولي األمر بناء  على ذلك 
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  :الجدول الزمني اليوميالمواعيد والحضور والحرص على دقة  .11

 
  المستجد. 19فيد كو فيروسيرجى العلم أنه قد يطرأ أي تغيير على المواعيد بناًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة ب

 صباحاً. 7:00اإلشراف على الطالب يبدأ من الساعة  يرجى مالحظة أن  

 حضور المعلمين 6:45

7:15 

 طابور الصباح 

 .بنات األحد: الصف األول والثاني االبتدائي، ومن الصف الثالُث إلى السابع

 .بنينخامس اإلثنين: الصف الثالُث إلى ال

 .الخميس: مراحل الروضة

 .تواجد الطالب داخل الصفوف وبمقاعدهم  لبدء اليوم الدراسي 7:30

  .والروضة موعد انصراف طالب صفوف الحضانة 12:30

 .العاشراألول حتى  نطالب الصفوف الدراسية مموعد انصراف  2:15

 .سيةاالساعات الدرأنشطة ما بعد  3:00 – 2:15

 .انصراف المعلمين 3:00

 

  :وانصراف الطالبضور ح 11.1

 

 7:30إلى  7:00إلى المدرسة من الساعة  للدخولالمخصصة لهم لطالب استخدام البوابات يجب على جميع ا. 

  8:00 – 7:30الساعة  من ابدء   1يجب على الطالب استخدام البوابة الرئيسية، البوابة رقم. 

  إال بالعذر طبي 9ال يسمح بدخول الطالب بعد الساعة.  

  بشكل يومي. الصفوفمن  اظهر   12:30ة مرحلة الروضة الساع انصرافسيتم  

  ظهرا  من مالعب الطابق األرضي.  2:15تمام الساعة  في 10 – 1الصف طالب  انصرافسيتم 

  النصراف الطالب.  1ال يسمح باستخدام بوابة رقم 

 موعد  لحين االنتظار خارج أبواب المدرسة السائقين أو المربيات(:)من ينوب عنهمأولياء األمور أو على  يجب

  انصراف الطالب.

 

  :بروتكول التواصل مع المدرسة .12

 

امستتواصال  وجود ري من الضرو أنه ؤكدنونحن في أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة نفخر بتواصلنا مع ولي األمر،  بين المدرسة  مر 

 والمنزل، ولدينا معلمين متميزين فيما يبذلونه من جهد للتواصل الدائم مع أولياء األمور.

 

اري دلتدريسية أو الطاقم اإلاللحفاظ على وقتكم والتأكد من مقابلتكم من قبل الهيئة لكن نحن على دراية بانشغال أولياء األمور ونحترم ذلك، 

 .ساعة( 42 –بإخطار مسبق )وتحديد موعد للمقابلة بين أدناه ولياء األمور المأيرجى إتباع بروتكول تواصل 
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  :قنوات التواصل 12.1

  يرجى إتباع التدرج التالي الستفساراتكم األكاديمية:

 

 :اإلرشادات العامة لسبل التواصل مع العاملين بالمدرسة 12.2

 الموضوع من هو الشخص المعني؟

 مشاكل الطالب  المعلم

 عقد اجتماع 

 االستفسار حول درجات أو سلوك الطالب 

  تتعلق بالصف حول أنشطةاالستفسار 

 المنهج المحدد للصف 

 المشاكل السلوكية واالنفعالية  خصائي المرحلةأ

  المرحلة( )مع وكيلاألكاديمي  المالحظةفترة  

 المنهج لهذه المادة  رئيس القسم ألي مادة

 السياسات واإلجراءات  وكيل المرحلة

  التواصل مع المعلم بعدالمشاكل التي بقيت دون حل 

 األمن أو السالمة ذات الصلة بالمدرسة أو الطالب 

 المدرسة.حول مشاكل  اآلراء أو المقترحات 

  األكاديمي  المالحظةفترة 

 وكيل المرحلةو التواصل مع المعلم دبعالمشاكل التي بقيت دون حل   المدرسة مدير

 المناسبات المدرسية الهامة  االستقبال

 التوجيهات -

 الرزنامة المدرسية -

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير المدرسةوكيل المرحلةرئيس القسممعلم المادة
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  البدالت:أرقام  12.3

 ثم الضغط على األرقام الداخلية كما يلي:  22206834يمكنكم االتصال على رقم الهاتف 
 الرقم الداخلي القسم

 175 قسم الروضة .1

 110 (االبتدائي خامسالصف األول إلى القسم االبتدائي ) .2

 171 قسم المتوسط والثانوي )من الصف السادس فيما فوق( .3

 0 االستقبال .4

 222 التسجيل .5

 113 قسم المالية .6

 112/  159 العيادة .7

 

  :والعيادة المدرسيةالهواتف النقالة لكل قسم أرقام  12.4

 
 الرقم  القسم

 98021340 أستاذة/ دينا جويلي  – قسم الروضة

 97553056 أستاذة/ لمياء هاشم  – )الصف األول والثاني( قسم االبتدائي

 66563120 ى عادلأستاذة/ نشو -)الصف الثالُث، والرابع والخامس( قسم االبتدائي 

 92208917 أستاذة/ شيرين بدر  –قسم المتوسط والثانوي 

 69935903 العيادة المدرسية 

 94056222 التسجيل 
 

 الدراسية:سداد الرسوم إعادة قيد الطالب بالمدرسة و .13

 

 يتم فتح باب إعادة القيد لطالبنا كل عام طبقا  إلعالن رسمي من قبل إدارة المدرسة.

 

 ،لمستحقةوسداد الرسوم اادة القيد نموذج إع والمالية؛ الستكماليجب على ولي األمر مراجعة قسم التسجيل 

 استكمال نموذج إعادة القيد في الوقت المحدد. المدرسة؛ يجب ألبنائكم فيلتأمين مقعد و
 

 

 قيد الطالب:  شروط إعادة 13.1

 ةكاديميالمالحظة األ فترة تحتالطالب ال يكون أ. 

 . أن يكون حضور الطالب منتظما  

 انفعالية شديدةيكون لديه مشاكل سلوكية أو  أال. 

 ات نمائيةيعاني من اضطراب أال.  

  يكون لديه أي مشاكل صحية حادة.أال 
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 الدراسية:سداد الرسوم  13.2

ا من قبل كافة أولياء يرجى مالحظة أن التواريخ المحددة الستحقاق الرسوم الدراسية مبينة في السياسة المالية للمدرسة والموقع عليه

 األمور ويمكن الحصول على نسخة منها من قسم المالية.

لدراسي في مواعيد امن هذه الكتب للمدرسة في نهاية العام  الى الطلبة على أن يتم إعادة بعض  يتم توزيع الكتب المدرسية مجانا  ع

راجعة قسم المالية يرجى العلم أنه في حال فقدان الكتب التي يجب استرجاعها أو فقدان الكتب المستعارة من المكتبة يجب م، ومحددة

 الكتب. لتسوية حساب هذه

 

 
 لدراسي.في نهاية هذا الكتيب لالطالع على قائمة كاملة بكتب كل صف والتي يجب إعادتها للمدرسة في نهاية العام ا 1يرجى قراءة ملحق 

 

 :المدرسينضباط السياسات المتعلقة باال ب.

  :تتوقع مدرسة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة من طالبها .14

 

  المحدد واالستعداد لتلقي العلم.الحضور إلى المدرسة في الموعد 

 . ارتداء الزي المدرسي الموحد كامال 

 .احترام أنفسهم واحترام اآلخرين والحفاظ على ممتلكات المدرسة 

 .التحدث باحترام مع اآلخرين 

  يديهم إال فيما يخصهم.أعدم استخدام 

 تباع قواعد المدرسة وقواعد الصف.إ 

 .التركيز أثناء الحصص الدراسية 

 ناء المشي في ممرات المدرسة.أث الهدوء 

 .استكمال الواجبات والتكليفات المدرسية في المواعيد المحددة 

 .القراءة يوميا  ألن القراءة مفتاح النجاح 

  :نجم األسبوع  .15

 

، ويتاح لجميع واحدا  لتكريمه في طابور الصباح على كونه نجم األسبوع في الصف افي كل أسبوع يقوم معلم الصف باختيار طالب  

  .فرصة الحصول على لقب "نجم األسبوع"صفوف الحضانة والروضة وحتى الصف الخامس طالب 

 عليه: اللقب ىكي يحصل الطالب عللو        

 

 .أن يحضر إلى المدرسة في الموعد المحدد 

  ومعلميه.أن يحترم زمالءه 

 .أن يستكمل التكليفات المدرسية في المواعيد المحددة 

 .أن يتبع ضوابط المدرسة وقواعد الصف 

 .أن يتخطى ما هو متوقع منه كطالب في أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة 
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  :قواعد السلوك .16

 

 

 حقوقي

 

 مسؤولياتي

. داخل المدرسة بلطفٍ الحق أن أكون سعيدا  وأن أُعامل لي 

  .مشاعريأحد يجرح  أالوهذا يعني أال يسخر مني أحد و

ولن أسخر من أحد ولن أجرح  لطفٍ سأعامل اآلخرين ب

 .مشاعر أحد

تم يالمدرسة وهذا يعني أال داخل لي الحق أن أعبر عن  نفسي 

 .معاملتي بطريقة غير عادلة

غير  ،أو ةغير عادلالجميع ولن أعامل أحد بطريقة سأحترم 

 .الئقة

م لي أحق أن أشعر باألمان داخل المدرسة وهذا يعني أال يت

 .أو إيذائي ،أو تهديدي ،أو دفعي ،ضربي

 ولن أهدد، و لن أدفع ،سأحافظ على المدرسة آمنه فلن أضرب

 .و لن أؤذي أحد ،اآلخرين

 .أو أدمر ممتلكات اآلخرين،لن أسرق  .من حقي أن أترك متعلقاتي دون أن تفقد

 هذا "معسْ مع و أُ سْ أَ " حقي التعبير عن رأيي بحرية أي من

نه لن يتم الصراخ في وجهي، لن يتم إصدار أي أيعني 

 .أصوات عالية تزعجني

هذا يعني و،سأساعد في المحافظة على مناخ مدرسي هادئ 

 .أصوات مزعجة داخل المدرسة رأو أصد ،لن أصرخ نيأن

 .الزي المدرسيبارتداء تعليمات السأتبع  .لي الحق أن أظهر فخري بمظهري

 

صص حما عدا  الدراسي؛اليوم أثناء سأتكلم باللغة اإلنجليزية  .لي حق التعلم في بيئة ثنائية اللغة

 الكريم، والقرآن ،اإلسالمية العربية، والتربيةاللغة 

 . واالجتماعيات

 

  :النظام العام .17

 القواعد المدرسية )كل الصفوف(: 17.1

ها، ومن خالل هذه تباعها من قبل كافة العاملين بالمدرسة وكافة طالبإخمس قواعد يجب أن يتم اللغة  جلوبل ثنائيةوضعت أكاديمية 

 م.هصفوفالقواعد يمكننا أن نقدم خدمة تعليمية أفضل لطالبنا، وعليه يجب على كافة المعلمين تعليق هذه القواعد في 

 

  م اآلخرين.احتراو ،م نفسكاحتراعليك              

  تتحدث بلطف واحترامكن مستمعا  جيدا  وعندما تتحدث عليك أن. 

  صادق اكن. 

 .تمتع باإلحساس بالمسؤولية 

  الغير باأليدي أو األرجل.التطاول على عدم 
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  :صفوف الحضانة وأولى وثاني روضة 17.2

ريقة ذا سيمثل الطوه، معلوالم األمربين ولى  البريد اإللكترونييستخدم صف الحضانة وصفوف الروضة  -

 .ةاليومية لسلوك الطفل في المدرس تابعةاألفضل للم

 

 : سلوك الطالب خالل اليومسوف يمنح الطالب طابع ملون للتوضيح لولي األمر 

 .جيدا  خالل اليوم الدراسي الطالب ذا كان سلوكإ الطابع األخضر

 .مقبوال   الطالب إذا كان سلوك الطابع األصفر

 غير مقبول وال يتفق مع قواعد المدرسة ويتم االتصال بولي امره. الطالب سلوك األحمرالطابع 

 

نحن نطمح م، جميع األيايتسنى لكافة األطفال الفرصة إلثبات السلوك الجيد خالل اليوم المدرسي للحصول على طوابع خضراء في 

 . طفال بما يتفق مع النظام المدرسيلأل لتوفير البيئة التعليمية المثلى ؛ا في تعاون أولياء األموردائم  

 

  :سياسة النظام المدرسي )للفصول من األول االبتدائي فيما أعلى( 17.3

كما لمدرسة، خالل تواجدهم با تقييم وتعزيز سلوكيات الطالبالضروري أن يعمل أولياء األمور والمدرسة كفريق واحد لضمان من 

 على سلب ا د تؤثرقو ؛األسرة داخل أو أي مشاكل أو صعوبات في المنزلالمدرسة إذا كان الطفل يواجه  االمور إبالغأولياء نرجو من 

 وبذلك تستطيع المدرسة أن تساعد الطفل في األوقات العصيبة. ،الطفل سلوكيات

 فيما يلي بعض من مؤشرات السلوك الغير مناسب:

 

  لفاظ غير مهذبة.أالكذب أو السرقة أو استخدام 

 .الغياب عن المدرسة دون عذر مقبول 

 ألنشطة البدنية.أو األماكن المخصصة ل ،صفوفالبين  الممراتأو  ،السلوك الفوضوي المزعج في الفصل 

 .الغش سواء في الواجبات المدرسية أو االختبارات 

 اآلخرين أو تعمد إزعاجهم. طالبالشجار مع ال 

  الشخصية.تدمير أو تشويه الممتلكات المدرسية أو 

 .الحضور إلى الفصل متأخرا  دون إذن مسبٍق 

 عاملين بالمدرسةعدم احترام ال. 

 .تزوير توقيع ولي األمر 

  تباع التعليمات الشفوية أو الكتابية من قبل المعلم.إاإلخفاق في 

 .التسبب في إصابة طالب آخر أو ممارسة سلوكيات غير آمنة 

 

  :وضع الطالب تحت المالحظة السلوكية 17.4

تعاون األهل ينفعل كل ما في وسعنا لتقديم المشورة ويد العون للطالب لضبط سلوكهم، ومع ذلك في بعض األوقات حتى عندما  نحن

ويكون  ةسلوكيال المالحظة فترة في هذه الحالة نضطر إلى وضع الطالب تحتو ،والمدرسة مع ا يستمر سلوك الطالب الغير مسموح به

 قيد الطالب.  إعادة النظر فييتم وإذا لم يكن هناك أي تحسن فقد  ،لتحسنهدفنا هو مساعدة الطالب على ا
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  :عدم إتباع النظام المدرسي نتائج 17.5

 هذا دليل عام وتحتفظ المدرسة بالحق في تعديل اإلجراءات المتبعة اعتمادا  على شده مستوى سلوك الطالب.

 
 تقديم النصيحة للطفل من قبل المعلم. (1)اإلجراء 

 لم .المع يحدده آخر تخذ إجراءي قدة خالل اليوم المدرسي أو من أحد فترات الفرص البالط منعقد ي (2)اإلجراء 

 يتواصل المعلم مع ولي األمر  (3) اإلجراء

 لمناقشة األمر. االجتماعولي األمر المبادرة بطلب  أو ،أو األخصائي ،يمكن للمعلم

السلوكي عم داللمشرف  الطالب يحولللمعلم أن غير مقبول فإنه يجوز الفي حالة استمرار الطالب في سلوكه  (4)اإلجراء 

 المدرسة، واتخاذ االجراء المناسب . مديرأو  ،أو وكيل المدرسة ،الطالب

ع االقتراحات طالب والمعلمين لمناقشة الحالة ووضلل السلوكي دعماليعقد وكيل المرحلة اجتماعا  مع مشرف  (5)اإلجراء 

 ألمرولي ا، بعدها يطلب من "عقد سلوك"جراءات السلوكية  في شكل نموذج المزيد من اإلبشأن اتخاذ 

شة اقومن الحضور لمقابلة وكيل المرحلة و مشرف دعم الطالب واألخصائي والمعلمين)على حسب الموقف(

 للتعامل مع الطالب .اعلية اإلجراء الذي سيكون أكثر ف

 الفرصةفترة  الطالب في المكتب خاللإبقاء طالب للدعم السلوكي المشرف وكيل المرحلة بالتعاون مع يجوز ل (6) اإلجراء

 ه في المكتب.ء، ومن ثم يتعين على الطالب أن يتناول غذا

لى شدة عالفصل الداخلي أو الخارجي بناْء  في تطبيق  ،السلوكيالدعم مشرف وكيل بالتعاون مع يحق لل (7)اإلجراء

 .الطالبفي حال اتخاذ أي إجراء مع  وسوف تقوم المدرسة بسرعة التواصل مع ولي األمرالموقف، 

 

 :مالحظات وتعريف اإلجراءات المتبعة في حال عدم إتباع النظام المدرسي

  ألي سبب من األسباب.طالب ال يتم استخدام العقاب البدني مع أي 

 ا ب  .في حال حصول الطالب على فصل داخل المدرسة الغداءوجباتهم الخفيفة وتناول يُسمح للطالب دائم 

 المدرسة في حال حصول الطالب على فصل داخل أو التقييمات كما هو مقرر األعمال الصفيةطالب بإكمال يُسمح لل. 

 :الدعم مشرف كتب يتم إبقاء الطالب في الصف أو م منع الطالب من الفرصة أو إبقاء الطالب بعد موعد الدوام المدرسي

 اعتماد ا على الموقف.الدوام المدرسي أو بعد  أكثر،فرصة أو خالل فترة السلوكي للطالب 

 :صل عن طريق يتم الفو ،سلوكية أكثر شدةنتيجة لمشاكل وذلك فصل الطالب داخل المدرسة؛ يتم  الفصل داخل المدرسة

بمفرده طلوبة حل األعمال الصفية الم الطالبويطلب من ، إبقاء الطالب واإلشراف عليه بغرفة مخصصة للفصل الداخلي

 . مع الطالبالمرحلة اخصائي اجة إلى ذلك. سيجتمع كالمعتاد ويساعده المعلم/ة في حال الح
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 لمدة يتم  يطلب من الطالب البقاء في المنزلو ،خطيرة للمخالفات السلوكية الشديدةهو نتيجة : الفصل خارج المدرسة

 .تحديدها طبق ا للواقعة

 

  :الحضور والحرص على دقة المواعيد .18

  المستجد. 19فيد كو لمحلية أو أي تداعيات متعلقة بفيروسيرجى العلم أنه قد يطرأ أي تغيير على المواعيد بناًء على األحداث ا

 صباحاً. 7:00اإلشراف على الطالب يبدأ من الساعة  يرجى مالحظة أن  

 حضور المعلمين 6:45

7:15 

 طابور الصباح 

 .بنات األحد: الصف األول والثاني االبتدائي، ومن الصف الثالُث إلى السابع

 .بنينخامس اإلثنين: الصف الثالُث إلى ال

 .الخميس: مراحل الروضة

 .تواجد الطالب داخل الصفوف وبمقاعدهم  لبدء اليوم الدراسي 7:30

  والروضة. موعد انصراف طالب صفوف الحضانة 12:30

 .العاشراألول حتى  طالب الصفوف الدراسية منموعد انصراف  2:15

 .سيةاالساعات الدرأنشطة ما بعد  3:00 – 2:15

 .انصراف المعلمين 3:00

  :حضور وانصراف الطالب 18.1

 7:30إلى  7:00إلى المدرسة من الساعة  للدخولالمخصصة لهم لطالب استخدام البوابات يجب على جميع ا. 

  ا  1يجب على الطالب استخدام البوابة الرئيسية، البوابة رقم  .8:00 – 7:30من الساعة بدء 

  إال بالعذر طبي 9ال يسمح بدخول الطالب بعد الساعة. 

  بشكل يومي. من الصفوف اظهر   12:30ة مرحلة الروضة الساع انصرافسيتم  

  ظهرا  من مالعب الطابق األرضي.  2:15تمام الساعة  في 10 – 1الصف طالب  انصرافسيتم 

  النصراف الطالب.  1ال يسمح باستخدام بوابة رقم 

 د انصراف يجب على أولياء األمور أو من ينوب عنهم )السائقين أو المربيات( االنتظار خارج أبواب المدرسة حتى موع

 الطالب. 

  :الغياب 18.2

ت أن الطالب الملتزم بنائكم، وتشير الدراساأااللتزام في الحضور يمثل أحد العوامل الهامة في نجاح المدرسة نحو أداء مهمتها تجاه 

الطفل الذي  فإن  الحضانة بالطالب األقل حضورا ، وبداية من صفوف  ا أفضل مقارنة  ا أكاديمي  في الحضور المدرسي يحقق نجاح  

 ق عالمات أعلى في االختبارات مقارنة بزمالئه الذين يتغيبون عن المدرسة بصفة متكررة.ينتظم في الحضور يحق

ا لخطورة ايعتبر مؤشر  كان العذر(  أياالغياب بدون عذر )  المستوى الدراسي للطالب. انحدار مبكر 

 الصف.الغياب ليوم واحد عن المدرسة يعني أن الطفل سوف تفوته مقدمة أو تطوير مهارة ما داخل 
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  :اإلفراط في الغياب بدون عذر 18.3

ضع الطالب حيانا  يتم ووأ ،واالجتماع مع ولي األمر ،حصول الطالب على درجات منخفضةينتج عن اإلفراط في الغياب بدون عذر 

  .ةكاديمياأل المالحظةتحت فترة 

 إرسال خطاب اإلنذار األول إلى ولي األمر. أيام بدون عذر (3 )الغياب

وكيل و األخصائية،إرسال خطاب اإلنذار الثاني وتتم فيه مطالبة ولي األمر  بالحضور لمقابلة  أيام بدون عذر (6)الغياب 

 . ومطالبتهم بالتوقيع على عقد حضور الطالب ،المرحلة لتعريفهم بشكل واضح مخاطر الغياب

وكيل و األخصائية،وتتم فيه مطالبة ولي األمر  بالحضور لمقابلة  الثالُثإرسال خطاب اإلنذار  أيام بدون عذر( 9)الغياب 

 .كاديميةالطالب تحت المالحظة األقائمة  فينه قد تم إدراج الطالب أالمرحلة إلخطار ولي األمر 

 يتم إعادة النظر في إعادة قيد الطالب . أيام بدون عذر (15)الغياب 

 

  :األعمالرتيب المسبق/ تعويض بتالغياب بعذر و 18.4

 
   قبل العطالت المدرسية أو بنهاية العام الدراسيمطولة أخذ إجازات  اال ينصح أبد. 

  سيفوتما  لتعويض دراسيةالتكليفات الأو إعطاء  ،سإدراك أن المعلم ال يستطيع استباق الدرو والطالب األمر وليعلى 

 غيابه لفترة طويلة.في حال الطالب 

  لم الفصل من خالل إبالغ إدارة المدرسة ومع الطالبفي الحاالت االضطرارية يجب أن يحصل ولي األمر على إذن بغياب

 .على األقل ليكون هناك متسع من الوقت لتجهيز أوراق العمل لمراجعتها في المنزل أثناء الغياب أسبوعقبل 

  قد يحتاج  تالحاالفي بعض  ،توضيح فترة الغياب وأسبابها مع المرحلةيتعين توقيع نموذج إذن الغياب لدى مكتب سكرتيرة

مطلوبة واحتسابه السماح بالغياب للفترة المن أجل  "قطاع التعليم الخاص -وزارة التربية "خطاب من  إحضارإلى  ولي األمر

 عذر.بغياب 

 زمنية ا خالل فترة بعد العودة من تلك اإلجازة يكون الطالب مسؤوال  عن استكمال التكليفات اإلجبارية لأليام التي غاب فيه

  .محددة ومن ثم سوف يتم تقييم مدى التقدم الدراسي الذي يحققه الطالب وتحديد العالمات التي يستحقها

  :األخرىواالختبارات القصيرة والتقييمات  الغياب أثناء االمتحانات 18.5

الشهادة استالم د سيتم وضع الدرجة عنو ،امباشر   تهبعد عود متحانسوف يسمح للطالب بإعادة اال متحاناتفي حالة الغياب أثناء اال

  افه للدوام المدرسي(.يوم استئن)يتوقع تسليم الشهادة المرضية المعتمدة للطالب في موعد أقصاه ثالثة أيام من  من ولي األمر المرضية

 

  :انصراف الطالب قبل المواعيد المقررة 18.6

باك لباقي الطالب انصراف الطالب مبكرا  من المدرسة يضر بالتقدم الدراسي للطالب باإلضافة أنه يحدث حالة من عدم التركيز واإلر

 في الصف ويضر بهم جميعا .

 ب انصرافه المبكر ولن يتم تعويض الطالب عما يفوته من دروس.يعتبر الطالب غائبا  عن الحصص التي تفوته بسب

لى ولي األمر إبالغ عاالنصراف مبكرا  إال في الحاالت الطارئة أو إذا كان لديه موعد طبيب يتعين بيرجى العلم انه ال يسمح للطالب 

  المدرسة بذلك قبل يوم واحد على األقل.
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قد يؤثر على  لمستمرااالنصراف المبكر ألن  ،ولي األمر توقيع تعهد بعدم تكرار ذلكفي حال تكرار االنصراف المبكر يطلب من 

 .للعام الدراسي القادم إعادة قيد الطالب

 :التأخير عن الحضور 18.7

تبر حضورهم يع 7:30االلتزام بمواعيد المدرسة أمرا  ضروريا  لنجاح الطالب، الطالب الذين يحضرون إلى المدرسة بعد الساعة 

ب مرحلة الروضة أن يذهب أوال  إلى منطقة االستقبال للحصول على بطاقة تأخير، وعلى طال ا، على الطالب الذي يأتي متأخر  امتأخر  

وكيلة ابلة ، وسوف يطلب منهم الحضور لمقولي األمرالحضور المتأخر إرسال إخطار ل تكرارالتوجه لمكتب قسم الروضة، ينتج عن 

لطالب من الدخول يمنع او ،عما فاته بسبب تأخيره التفادي تكرار التأخير، ولن يكون المعلم مضطرا  لتعويض الطالب دراسي   المرحلة

 بعذر طبي. إال 9:00عة إلى الفصل بعد السا

 

 إلى:ور في الموعد المحدد يؤدي تأخير الطالب عن الحض

   اليوم الدراسي.من خسارة وقت قيم 

  الصباحيالنمط االجتماعي الذي ينشأ مع الروتين خسارة. 

 يؤثر في سلوكه وتحصيله العلمي. 

 

  :سياسة التأخير عن الحضور 18.8

 .االتصال بولي األمر مرات( 3)الحضور المتأخر 

 .إرسال خطاب إنذار إلى ولي األمر موقعا   من قبل وكيلة المرحلة مرات( 6)الحضور المتأخر 

 .االجتماع مع ولي األمر مرات( 9) الحضور المتأخر

 ةأكاديمي مالحظةوضع الطالب تحت فترة  مرة( 15)الحضور المتأخر 

 

 :الزي المدرسي الموحد والزي المدرسي اليومي .19

مطبوع عليها شعار  والقميص(سترة والوالتنورة وبل ثنائية اللغة )البنطال المالبس الرسمية ألكاديمية جل هو :الزي المدرسي الموحد

 .المدرسة

، ويجب أن تكون يجب أن يرتدي الطالب حذاء  أسودا  بدون كعب في األيام العادية وحذاء  رياضيا  في أيام حصص التربية البدنية

 الجوارب بيضاء اللون، الزي الرياضي الموحد يجب ارتداءه في أيام حصص التربية البدنية.

 
مدرسي الموحد يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي الموحد في كافة أيام الدراسة، يمكن شراء الزي ال اليومي:الزي المدرسي 

ت الصحية السليمة، وال ولي االمر في حالة عدم التزام أبنائهم بذلك، ويجب على االلتزام دائما  بالعادابالغ إمن المدرسة، وسوف يتم 

 لي أو طالء األظافر، وال يسمح لألوالد بإطالة شعرهم.يسمح للبنات بوضع مساحيق المكياج أو الح

 

خاص بكل الحصص الل وتحديده في جد تميويجب ارتداء الزي الموحد الخاص بحصص التربية البدنية ومالبس السباحة تبعا  لما 

 تلك الحصص.والطالب الذي ال يلتزم بالزي المخصص لحصص التربية البدنية ومالبس السباحة لن يسمح له بحضور  صف،
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 قص الشعر 

  بشكل مقبول. بشعر الطاليجب االعتناء بتسريح 

 .يجب أن يكون الشعر بعيدا عن العينين 

 ياقة القميص. إلىصل ب أن يقص شعر األوالد بحيُث ال يجي 

  :العواقب الناجمة عن عدم التزام الطالب بقواعد أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة الخاصة بالزي 19.1

 .دة الموقفشولي األمر إحضار الزي المدرسي إلى المدرسة، أو اصطحاب أبناءهم إلى المنزل، اعتماد ا على قد يُطلب من  -

 
 وهي: سيؤدي عدم االمتثال لقواعد الزي المدرسي لدينا إلى تنفيذ خطة االنضباط المدرسي

 

المدرسي إلى المدرسة أو اصطحاب الطالب ر إحضار الزي قد يُطلب من ولي األمو  -االتصال بولي األمر :المخالفة األولى

 إلى المنزل

قد يُطلب من ولي األمر إحضار الزي المدرسي إلى المدرسة أو و -إرسال خطاب إنذار إلى المنزل  :المخالفة الثانية

 اصطحاب الطالب إلى المنزل. 

المدرسي إلى المدرسة أو اصطحاب ألمر إحضار الزي قد يُطلب من ولي او -اجتماع مع ولي األمر  :المخالفة الثالثة

 الطالب إلى المنزل.

 

  :قواعد الزي المخصص ألنشطة خاصة 19.2

تلقى خالل العام الدراسي سيكون لنا أنشطة خاصة ليس من الضروري على الطالب أن يرتدي الزي المدرسي الموحد، وسوف ي

تلك األنشطة فإنه أما الطالب الذي ال يرغب في المشاركة بالطالب معلومات من المعلم حول ما هو مسموح بارتدائه في تلك األيام، 

 يجب أن يرتدي الزي المدرسي الموحد المعتاد.

  :التنمر .20

 

 فعال   أو انفعاليا   بيرا  تع وأ مسموعا    أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة ال تقبل من طالبها إطالقا  التورط في أي سلوك عدواني سواء قوال

التهديد  التسلط أو أو الترهيب القتالية، المضايقة أو الغيظ أو اما  أي شجار بدني أو شفهي بما يشمل األلعاب، ومن المحظور تمبدنيا  

 بالمدرسة. نأو العامليالزمالء  مع

  :أعمال التخريب .21

 

دال أي مواد الستبطالب ولي األمر بتعويض المدرسة عن كافة المصاريف التي ستدفعها أي تخريب متعمد كان أو غير متعمد سوف يُ 

 وقد تؤدي حاالت التخريب المتعمدة إلى عواقب وخيمة. ،أو أشياء يصيبها الضرر بسبب ذلك التخريب
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 وغيرها األجهزة اإللكترونية واأللعاب .22

 
األطفال  ىمدلعب والال يجوز إحضارها إلى المدرسة، وكذلك  "MP3's"األجهزة اإللكترونية مثل الالب توب واأليباد وأجهزة 

 .المدرسةدارة إسباب أكاديمية بموافقة مسبقة من تشتت انتباههم إال إذا كان ذلك ألأو األشياء التي 

 

ويمنع  المدرسة، تتبع مدرسة جلوبل سياسة عدم التسامح مطلق ا فيما يتعلق بحيازة الطالب أو استخدامهم للهواتف المحمولة في

إلدارة العامة ا - منعا  باتا  على الطالب إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة وتتوافق هذه السياسة مع نشرة وزارة التربية

الطالب من إحضار هواتفهم المحمولة إلى الحرم  بشأن منع 23/04/2019بتاريخ  (6889)أ ت خ رقم  -للتعليم الخاص 

 المدرسي.

 

 عدم إتباع هذه السياسة: النتائج المترتبة على

 النتائج الوقائع

صائي يتم إخطار وكيل المرحلة وتحويل الطالب على الفور إلى وكيل المرحلة أو مشرف الطالب أو أخ الواقعة األولى

 المرحلة.

 سيتم استدعاء ولي األمر للحضور إلى المدرسة واستالم الهاتف والتوقيع على تعهد التزام. 

 الصف لحين وصول ولي األمر الستالم الهاتف.سيبقى الطالب خارج 

صائي يتم إخطار وكيل المرحلة وتحويل الطالب على الفور إلى وكيل المرحلة أو مشرف الطالب أو أخ الواقعة الثانية

 المرحلة.

المدرسة  سيتم استدعاء ولي األمر للحضور إلى المدرسة واستالم الهاتف والتوقيع على نموذج فصل خارج

 لتالي. لليوم ا

 سيبقى الطالب خارج الصف لحين وصول ولي األمر الستالم الهاتف، واصطحاب الطالب.

صائي يتم إخطار وكيل المرحلة وتحويل الطالب على الفور إلى وكيل المرحلة أو مشرف الطالب أو أخ الواقعة الثالثة

 المرحلة.

المدرسة  التوقيع على نموذج فصل خارجسيتم استدعاء ولي األمر للحضور إلى المدرسة واستالم الهاتف و

 لثالِث أياٍم متتاليين للواقعة. 

 سيبقى الطالب خارج الصف لحين وصول ولي األمر الستالم الهاتف، واصطحاب الطالب. 

عليم الخاص اإلدارة العامة للت الطلبة فيتحويل ملف الطالب بتلك المخالفات لمكتب شؤون  باإلضافة إلى

 .مع وقف إعادة قيد الطالب للعام الدراسي التالي

  :ج. المعلومات األكاديمية

  :الدرجاتاحتساب نظام و تقييم الطالب .23

  :تقييم الطالب 23.1

 

تظم طوال منللوصول إلى تقييم جيد وشامل لمدى التحصيل األكاديمي للطالب يجب مراقبة عملهم عن كثب وإجراء التقييم بشكل 

 العام الدراسي.

في منتصف كل ربع ي ما يحرزه الطالب من تقدم أكاديملتم تقسيم العام الدراسي إلى أربعة أرباع دراسية، ويتم إرسال تقرير تقدمي  

 . دراسي

 

صدار التقارير الدراسية أربعة مرات في العام الدراسي التي تشير إلى التقدم األكاديمي للطالب والجهود التي يجب أن تبذل إيتم 

ويتم تحديد مواعيد  .ينالمعلم اتومالحظ األكاديمي، وتطورهوتقدمه الطالب،  عملتعكس الدرجات وللوصول إلى ما هو أفضل، 

 .ولياء األمور خالل الربع األول والثانيأعقد اجتماعات بين المعلمين و
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  :الحضانة وأولى روضة تيالدرجات لمرحل ظامن 23.2

S جيد 

D يتطور 

N يحتاج للتحسين 

 

  :روضة ثانيالدرجات لمرحلة  نظام 23.3

G جيد 

S مقبول 

D تطوري 

N يحتاج للتحسين 

 

  :الدرجات للطالب من الصف األول إلى الخامس االبتدائي نظام 23.4

 النسبة المئوية الدرجة

A 90-100% 

B 80-89% 

C 70-79% 

D 60-69% 

N  60أقل من% 

 

  :الدرجات للطالب من الصف األول إلى الخامس االبتدائي فئات توزيع 23.5

 %30 :العمل في الفصل

 %30 :االختبارات 

 %20 :االختبارات القصيرة

 %10 :الواجبات المدرسية

 %10 :المشاريع
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 : رثالمتعفريق التطوير األكاديمي للطالب  23.6

كاديمي لصفه بالرغم يتم تشكيل فريق التطوير األكاديمي للطالب المتعثر إذا أستمر الطالب في مواجهة صعوبة لمواكبة المستوى األ

المتعثر وتقوم  طالبمن كل الدعم المقدم من المعلم داخل الصف، ويقوم المعلم بمْلء نموذج تحويل لفريق التطوير األكاديمي لل

لصف للطالب اأخصائية المرحلة بمراجعة األوراق واالستراتيجيات المتبعة ومتابعة الطالب، ستحدد األخصائية موعد مع معلم 

 .مع وكيلة المرحلة وذلك بالتعاون وسيتم وضع خطة إلتباعها من قبل الجميع، ثم يتم تحديد موعد مع ولي األمر لمناقشة الخطة معه

 : ةاألكاديمي المالحظةفترة  23.7
 ما هي النتيجة؟ ما هو اإلجراء؟ ما هو وضع الطالب؟ متى يتم التقييم؟

:  الربع الدراسي األول

مع توزيع التقرير 

التقدمي األول، ومرة 

أخرى بنهاية الربع 

 الدراسي األول

 %65  تكون الدرجات أقل من

في مادتين أو أكثر من المواد 

)اللغة الدراسية األساسية: 

اللغة  -الرياضيات -اإلنجليزية 

 لعلوم(ا -العربية 

يحول الطالب إلى فريق التطوير 

األكاديمي للطالب المتعثر ويتم 

االجتماع مع ولي أمر الطالب لوضع 

الخطة التي يجب أتباعها للربع 

 الدراسي الثاني
  

ولي األمر على نموذج وضع   توقيع

الطالب تحت فترة المالحظة 

األكاديمية للربع الدراسي األول مع 

 متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة.

 الربع الدراسي الثاني
: مع توزيع التقرير 

التقدمي الثاني، ومرة 

أخرى بنهاية الربع 

 الدراسي الثاني

 يوجد نتيجتين إما:
أن يتحسن المستوى األكاديمي 

  للطالب
 

  أو
 

 %65  تكون الدرجات أقل من

كثر من المواد في مادتين أو أ

الدراسية األساسية )اللغة 

اللغة  -الرياضيات  -اإلنجليزية 

 لعلوم(ا -العربية 

 

 

 

يعقد اجتماع لمتابعة ومراجعة مستوى 

 تطور الطالب ومراجعة الدرجات.

إذا تحسن مستوى الطالب األكاديمي 

يمكن إلغاء وضعه تحت فترة 

  المالحظة األكاديمية.
 

مستواه الطالب الذي ال يتحسن 

األكاديمي: يتم توقيع ولي األمر على 

نموذج وضع الطالب تحت فترة 

المالحظة األكاديمية للربع الدراسي 

  الثاني.
مع إمكانية عدم إعادة قيد الطالب 

 للعام التالي.

الربع الدراسي 

 الثالث:
ثناء الربع الدراسي أ 

 الثالُث

 

حال حصول الطالب أقل من 

 في مادتين أو أكثر من 65%

المواد الدراسية األساسية : 

 -الرياضيات -)اللغة اإلنجليزية 

لربع االعلوم( في  -اللغة العربية 

 الدراسي الثالُث

 

يتم وضع الطالب تحت المالحظة 

 األكاديمية للعام التالي
 

لمناقشة وتوقيع ولي  يتم االجتماع

األمر على نموذج إعادة القيد 

 المشروط للعام الدراسي التالي.
 
 إمكانية عدم إعادة القيد للعام التالي

في حال عدم التحسن واستمرار 

 التعثر األكاديمي
 

رسة بترتيب للصف الثاني روضة إذا لم يتحسن مستوى الطالب األكاديمي بعد جميع المحاوالت والدعم المدرسي سوف تقوم المد

ية لوضع خطة للعمل على تطوير المهارات األساساجتماع خاص مع ولي األمر ومعلمة الصف والوكيل وأخصائي المرحلة 

 للطالب وذلك لتحسين مستواه األكاديمي.
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 مع أولياء األمور: المعلمين سياسة تواصل  .24

 :  ا يلييتم إتباع م، وعليه هم وبين أولياء األموردعم خطوط التواصل الفعالة بينبالسادة المعلمين  يقوم

 

  أو ما ال يقوم به من تكليفات دراسية. ،للطالبإبالغ ولي األمر بالتقدم األكاديمي 

  للتعرف على المستوى األكاديمي للطالب يةتقارير التقدمالإرسال. 

 (.اللقاءات األخرىتحديد المواعيد الالزمة الجتماع أولياء األمور )االجتماعات الرسمية و 

 ويمكن للمعلمين التواصل مع أولياء األمور من خالل ما يلي:

  أولياء األمور )نظام إدارة المدرسة(.بوابة 

 .المكالمات الهاتفية 

 أو  البريد اإللكترونيGoogle Classroom. 

 .اجتماعات أولياء األمور 

 : تحديد صف الطالب  .25

 .معلما  ما بعينهصف ا محدد ا أو يختار ال يجوز لولي األمر أن يطلب  

 
في نجاحه األكاديمي  رارلالستم لكل طالبيتناسب مع البيئة التعليمية المثلى  يعمل الفريق األكاديمي على اختيار الصف المناسب، بما

 والشخصي.

  :الواجبات .26

على إدارة ما يكلف  الواجبات المدرسية تساعد الطالب على تطوير مستواه األكاديمي وإحساسه بالمسؤولية ومهاراته الحياتية والقدرة

إلفادة األكاديمية، االتعلم للتغلب على الصعوبات والتشتت وتحقيق  الحماس وفرصزيادة به من مهام، وتوفر أيضا  التعليم التجريبي و

دقيقة  20راءة لمدة يجب على ولي األمر أن يتأكد من كون ابنه يمارس القالواجبات المدرسية لذا  من االيومية جزء  وتعتبر القراءة 

 .القراءةمعلمو اللغة اإلنجليزية قصص إضافية إلى المنزل لمزيد من وسوف يرسل يوميا ، 

 

  :رشادات الخاصة بواجبات مرحلتي الروضةاإل 26.1

 أسبوعيا (. دقيقة 30حول ما تعلمه الطفل في األسبوع السابق ) والتطبيقات والتلوينأوراق المراجعة  روضة:ولى أ صف 

  صف ثاني روضةKG2  :اسي ينطبق والرياضيات )وبعد الربع الثاني من العام الدر ةاإلنجليزيلغة أوراق المراجعة وال

 دقيقة أسبوعيا (. 60نظام القراءة اليومية( )
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  :رشادات الخاصة بالمرحلة االبتدائيةاإل 26.2

      دقيقة يوميا   20الصفوف من األول إلى الثالُث 

            دقيقة يوميا   45الصفين الرابع والخامس 

 

 المعلمون واجبات مدرسية للطالب؟ يلماذا يعط

 .لتعزيز ما تعلموه في المدرسة 

  البالط ذهنلتدريب. 

 مراجعة األشياء التي تعلموها بالفعل والحفاظ على انتعاش مهاراتهم.ل 

 تعليمهم تحمل مسؤولية التعليم الذاتي.ل 

 تطوير مهاراتهم الدراسية للحياة األكاديمية في المستقبل.ل 

 عمل الواجب المدرسينصائح حول كيفية  

 أن:على الطالب 

 .يتناول وجبة صحية 

  العودة من المدرسة يأخذ راحة قصيرة قبل البدء في الواجب المدرسي.بعد 

  ممحاة(و وكتبٍ  وأقالمٍ  )أوراقٍ من  ما يحتاجهقبل البدء يجمع كل. 

  لخطوات التي تسهل عليه أداء الواجب المدرسي.تحديد 

  .يجلس في مكان هادئ ومريح 

  غادر ذلك المكان إال بعد أن ينتهي من أداء الواجب المدرسي.يال 

 .عدم تشغيل التلفاز والتأكد من عدم وجود شيئًا يشتت انتباهه  

 ويسر. يتأكد من وجود اإلضاءة الكافية ليقرأ بسهولة 

 :لتحفيز الطالب على القراءة 

 

  بنائكم يوميا .أمع يفضل القراءة 

  القصص المسجلة تحسن االستماع والتحدث بطالقة والنطق الصحيح.شراء الكتب والتسجيالت ألن 

 ،شخاص وعقدة ضمن تطوره، ناقشه فيما قرأ حول الصور واأل تدقيقة يوميا   20القراءة لمدة  استمع إلى طفلك وهو يقرأ

 القصة والحل، وحاول أن تربط النص بالحياة التي يعيشها أو نص القصة بقصة أخرى.

 مامه، حاول رة أماكن بيع الكتب والمكتبات ومواقع اإلنترنت للعثور على الكتب التي في نطاق اهتشجع الطفل على زيا

قد تساعد  خياليةغير المعه تحميل الكتب من المواقع وليس من الضروري أن تكون جميعها من القصص الخيالية، الكتب 

 على تطوير مهارات مختلفة في القراءة وبناء الشخصية. 

  القراءة  لىعابنك والفتات الشوارع أثناء قيادة السيارة، ساعد  الحبوب ُعلبالقراءة يمكن أن تشمل المجالت وملصقات

 لحقيقية.باللغتين اإلنجليزية والعربية، وعند السفر تصبح لدى الطفل فرص غير محدودة الكتساب خبرات القراءة ا

  لولي األمر  مكنيو القراءةهناك الكثير من المواقع والتطبيقات اإللكترونية التي يمكن للطفل استخدامها لتطوير مهارات

 استشارة معلم الطالب لبعض المقترحات التي تالئم مستوى الطالب. 

  طفل قيمة القراءة.ر القدِ وبالتالي من المرجح جدا  أن يُ  العائلة،اجعل الكتب متوفرة في المنزل، ونشر ثقافة القراءة في 
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  :البرامج المختلفة والمناهج الدراسية بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة .27

 
لطالب في صفوف يتم تدريس ا الطالب، التطور الشامل لجميع جلوبل بتقديم منهجا  أكاديميا  صارما ، مع تشجيعتلتزم أكاديمية 

واكتشاف اديمية الكاملة المتفانين أن يشجعوا كل طالب على تحقيق إمكاناته األك امعلمينالمهم تكوين بيئة مناسبة تساعد منفصلة، فمن 

  ، وتساعدهم على أن يصبحوا أفراد منتجين ومعتمدين على أنفسهم.المواهب البدنيةقدرات إبداعية جديدة، وتطوير 

 دات من خالل استخدام مجموعة متنوعة من األدوات واألساليب.يتم تدريس الطالب على مستوى عاٍل من اإلعدا

 

  :قسم اإلرشاد ودعم الطالب 27.1

تم تصميم  وقد ،البنافي تقديم الخدمات التي من شأنها دعم وزيادة النمو الشخصي والتنمية لطودعم الطالب تمثل مهمة قسم اإلرشاد ت

اء األمور علمين وأوليوبالتعاون مع الم ،الخدمات لمساعدة الطالب على تحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم وتحصيلهم األكاديمي

 لمعرفة والمهاراتوإعدادهم باالوصول  إمكانيةوبل ثنائية اللغة أكاديمية جللجميع الطالب في أخصائية كل مرحلة ضمن توالمجتمع، 

 منتجين في المجتمع. كأعضاءعلى أعلى مستوي يساهمون وليكونوا متعلمين مدى الحياة 

 نظام الروضة ثنائي اللغة  27.2

   .نجليزيةسيقضي طالبنا فترة متساوية من الوقت في تعلم اللغتين العربية واإل 2022 – 2021ابتداء  من العام الدراسي 

 .غير المزدوجةالت التحصيل الدراسي للطالب في برامج اللغا يتعدىاللغة يساوي أو  ثنائيبرنامج التحصيل األكاديمي للطالب في 

 بطالقة. تينالقدرة على التحدث والقراءة والكتابة بلغواللغة  ونظام المدرسة ثنائي إلى تعزيز فكرة هذا البرنامجيهدف 

اء على مستوى الصف ة بسهولة أكبر، ولديهم فرصة أكبر للبقيتعلمون اللغة الثاني ؛الطالب الذين يتعلمون لغتهم األم بشكل مفصل

 .تعلمي اللغة اإلنجليزيةهذا النموذج هو الطريقة األكثر فعالية لسد فجوة التحصيل األكاديمي لم ، كما أنمن خالل تجربتهم المدرسية

 

  :بعد الدوام المدرسيبرنامج الرعاية لطالب صفوف الحضانة والروضة  27.3

تقدم هذه و ،نهاية اليوم الدراسي بالمدرسة حتىبعد دوامهم المدرسي صفوف الحضانة، وأول وثاني روضة لطالب  قدم الرعايةن

 التي لديها طالب في الصفوف العليا. لعائالتالعاملين وا ولياء األمورالخدمة أل

 لتفاصيل. امراجعة سكرتيرة قسم الروضة للمزيد من يرجى  لمطلوبة؛ارسوم العلى هذه الخدمة والتعرف على  لمْلء طلب الحصول

 

  :المناهج بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة 27.4

ة ومادة في مادة اللغة االنجليزي (Common Core State Standards CCSS) المعايير العامة األساسية المعتمدةتباع إيتم 

تباع إيتم  كما ،في مادة العلوم )  Next Generation State Standards) NGSSتباع معايير الجيل التالي إيتم  و ،الرياضيات

 االجتماعيات.و القرآن،و اإلسالمية،والتربية  ،منهج وزارة التربية في مادة اللغة العربية
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 سياسة اللغة بالمدرسة: 27.5

ي لغة التعليم واالتصال هاللغة اإلنجليزية  لذلك ،يهدف هذا البرنامج إلى إعداد الطالب للجامعات والكليات الناطقة باللغة اإلنجليزية

 اراته اللغوية.فإنه يفوت فرصة لتحسين مه اإلنجليزية،عندما يصر الطالب على التحدث بلغة أخرى غير و ،في جميع أنحاء المدرسة
 

 ،ين جميع المشاركينلغة مشتركة للتواصل وبناء التفاهم ب ماستخداالتأكيد السعي بأكاديمية جلوبل يجب على جميع الطالب والموظفين 

لتربية وا ،اللغة العربية :مواد العربية منالأن يتحدث الطالب اللغة اإلنجليزية في جميع الفصول باستثناء بأكاديمية جلوبل  ومن المتوقع

 يقوم الطالب بما يلي:ا وأيض  ، ثقل معرفتهمأن استخدام اللغة يساهم في  وبما ات،االجتماعياإلسالمية، و
 

  .تطوير معرفتهم وفهمهم للغة اإلنجليزية من خالل االستخدام الهادف في االستماع والتحدث والقراءة والكتابة● 

  .ل مجالوالتقدم عبر سلسلة متصلة من المهارات في ك تنموي،تعلم التحدث والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية بشكل ● 

 . عن أنفسهم بثقة باللغة اإلنجليزية في مجموعة متنوعة من الحاالتالسعي للتعبير ● 

  .أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في التعليم بلغات متعددة● 

 .كاديميحسب الضرورة للمساعدة في فهم المحتوى األ األولىبلغتهم الموارد واستخدامها  أن يتم تشجيعهم على البحُث عن● 

  .في المجتمع المدرسي مهميناحترام بعضهم البعض كأعضاء ● 

  :اللغة اإلنجليزية 27.6

 تربية اإلسالميةالدريس تيتم وباللغة اإلنجليزية والتربية الفنية والتربية البدنية مادة العلوم والرياضيات والحاسب اآللي  تدريسيتم 

ية، ألن ذلك العرب اللغة حصصالمدرسة، باستثناء ب األوقاتيجب التحدث باللغة اإلنجليزية في جميع ، وباللغة العربية اتواالجتماعي

ا الطالقة،سيعزز ويحسن  ة اإلنجليزية حتى خارج التحدث باللغ الشائعفمن  الجميع،ألن اللغة اإلنجليزية هي اللغة المشتركة بين  ونظر 

 .الصفوف

 :فنون اللغة اإلنجليزية 27.7

 للغةات مدخال  كامال  وتتضمن هذه االستراتيجي، ب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانيةباستخدام استراتيجيات مالئمة لتدريس الطالسوف نقوم 

قواعد اللغة اإلنجليزية  واستخدام ،اإلنجليزية بمعنى أن الطالب سوف يقومون بالقراءة والكتابة والتحدث باللغة اإلنجليزية معا  بطالقة

 فهم.اء حصيلة من المعاني والمفردات بجانب القراءة، وذلك لتطوير مهارات الطالب ألعلى مستوى من الواإلمالء مع بن

  :الرياضيات 27.8

 "Go Mathج "دائما ما يتطور تعليم الرياضيات باستخدام الطرق الحديثة في التعليم التربوي والمشاركة والتكنولوجيا، برنام

 يساعد الطالب والمعلمين في رحلتهم لتحقيق أفضل النتائج المرجوة في مادة الرياضيات. المستخدم لدينا

 ة المتقاطعة" على الفكر األحدث وهذا من خالل طريقته المتكاملة وفطرته الرقمية مع تكنولوجيا المنصGo Mathمل برنامج "شي

" cross – platform"ء وتعزيز المهارات التأسيسية في مادة الرياضيات فاضلي وبنا، ومن شأنه أن يساعد المعلم على التدريس الت

 ويسهل على الطالب استخدامه في حياتهم اليومية.
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 :العلوم 27.9

لعلوم(، وهي معايير مادة العلوم )الجيل التالي من معايير ا في "NGSS "يتبع المنهج المدرسي ألكاديمية جلوبل ثنائية اللغة أيضا  

أن يتعلمه  لمحتوى مادة العلوم للطالب من مرحلة الحضانة حتى الصف الثاني عشر، وهذه المعايير تحدد التوقعات حول ما يجب

 الطالب وما يمكنهم القيام به.

الثاني ى الصف مرحلة الحضانة حت وذلك لطالبتعتمد على األبحاث علوم الحديثة وضع معايير للهو الهدف من تطوير ذلك البرنامج 

 على طالبالمن شأنها حُث  الصفوف والتيعشر، هذه المعايير تعطي للمعلمين المرونة الالزمة لتصميم الخبرات التعليمية في 

 االهتمام العلمي وإعدادهم للدراسة في الجامعات وما يفيدهم في المستقبل المهني والمواطنة.

 

 :اللغة العربية 27.10

ة الكويت ، وقد أعدت المناهج تعتمد أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة المناهج التي تقدم باللغة العربية المعدة من قبل وزارة التربية في دول

مع التطورات  يأتي ذلك اتساقا  و ،يرتبط بقدرات المتعلمين تكون ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي ل ؛راسية وفقا  للمعايير والكفايات الد

ضافة إلى ما أملته باإل المتسارعة في مجال التكنولوجيا  أو القفزات ،الحديثة إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك اإلنساني

 جديد يعتمد بأسلوبالمدرسة على تقديم اللغة العربية  تحرصوعلى الفكر ،  وانعكاساتها ،التطورات الثقافية والحضارية المعاصرة

، ودعم المنهج بأنشطة وقراءات إضافية إلثراء   حدث طرق التعليم ،وجعلت التكنولوجيا الحديثة وسيلة في تعليم اللغة العربيةعلى أ

 معلومات الطالب وقدراتهم التحليلية

 :التربية اإلسالمية 27.11

يب والثقافة اإلسالمية والتهذتنقسم مادة التربية اإلسالمية إلى ستة مجاالت على الترتيب هي العقيدة والحديُث الشريف والفقه والسيرة 

عليمية متنوعة وقد جاءت جميعها وفق خطة المنهج الدراسي الوارد من وزارة التربية، ويقوم المعلمون في القسم بإضافة أنشطة ت

 نوع ا من التشويق وتنمي مهارات التفكير لدى الطالب وتربطه بواقعه ومجتمعه. تضفي على الحصة 

 

  :االجتماعيات 27.12

أسلوب ب التابع لوزارة التربية الجديد فقا  لمنهج الكويت الوطنيو منهج مادة االجتماعيات ُصمم بعد جهد متواصل في البحُث والدراسة

والصور والرسوم البيانية والجداول الموثقة  ادته العلمية مدعومة بالخرائطاألصلية، وجاءت م على المصادر علمي واضح معتمدا  

 .من خالل ممارسة األنشطة التعليمية داخل الصف وخارجه التي تساعد المتعلم على اكتساب المعارف والقيم ومهارات التفكير

جتماعية ومعرض ناسبات الدينية والوطنية واالوقد قام قسم االجتماعيات في المدرسة بوضع خطة لألنشطة المتنوعة التي تخدم الم

 .هادفة من عمل الطالب، وباإلضافة إلى األنشطة التي تقدم في طابور الصباح من مسابقات ومشاهد تمثيلية تربوية ووطنية

 اآللي:الحاسب  27.13

تي تعزز من فرص لدى طالب أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة المهارات األساسية في تكنولوجيا الحاسوب والمعرفة والكفاءة ال تطورت

ا لتطوير وثقل معرفة الطالب بمجال تكنولوج التعلم في كافة المجاالت الخاصة بالمنهج الدراسي.  يا الحاسوب. نحن نسعى دائم 
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 :التربية الفنية 27.14

ل على اإلدراك األكثر الفنون تساعد الطففإنه من الثابت أن التعامل مبكرا  مع الفنون المرئية يرتقي بالنشاط العقلي لدى األطفال، 

ى تعلم المهارات واللغات، والمشاركة في األنشطة الفنية يساعدهم عل ،والعلوم ،الرياضيات :وضوحا  للمواد الدراسية األخرى مثل

ر لديهم مهارات حل والتكيف مع الطرق التي يستخدمها اآلخرون في العمل والتفكير واحترامها ويتطو الحياتيةتجربة الالزمة لفهم ال

 اكل وأفكار التواصل بسبل متنوعة.المش

 

 :التربية البدنية 27.15

الضروري أن يشارك الطالب  ة، ومنالتربية البدنية في المدارس لها تأثيرا  إيجابيا  على الطالب من الناحية العقلية والبدنية واالنفعالي

إن الطالب يخرج ففي حصة التربية البدنية ألن هذا من شأنه أن ينمي أساس مشاركته في األنشطة الحياتية الحقا ، عالوة على ذلك 

 كما  من الطاقة الزائدة وبالتالي يستطيع التركيز على نحو أفضل في الحصص األخرى.

 

  :أثناء السباحةالسباحة والقواعد المتبعة  27.16

 لمستجد.ا 19يرجى العلم أنه قد تلغى حصص السباحة بناًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة بمرض كوفيد 

سبح يعتبر دروس السباحة تمثل جزءا  ال يتجزأ من البرنامج المدرسي للطالب من الصف الثاني حتى الصف الخامس، والم

 ليمي، ويجب على كافة الطالب االلتزام بما يلي:عنصرا  هاما  من البرنامج التع

 :بالمسبحالقواعد المتبعة 

 ع الركض.مني 

 ع دفع اآلخرين.مني 

 ع الغطس.مني 

 ممارسة السباحة بعد تناول وجبات دسمة. عمني 

 .ال يسمح بتناول األطعمة 

  الشامبو"ال يسمح باستخدام الصابون أو". 

  النزوليجب الذهاب إلى دورة المياه قبل. 

 إلى حمام السباحة. نزولقبل ال ستحماميجب اال 

 .ال يسمح بدخول األحذية العادية 

 

 

 

 

 



 

 31                          2022 – 2021دليل أولياء األمور
     

  

 :المكتبة وقوانين المكتبة 27.17

وندعم ونحُث جميع ، كتبة أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة تحتوي على أكثر من سبعة أالف كتابا  تغطي مجاالت متنوعة من االهتماماتم

 أسبوعيا  وإعادتها ثانية في األسبوع التالي. استعارة الكتب مرة واحدةالطالب على 

 قوانين المكتبة:

 .الهدوء أثناء التجول داخل المكتبة 

 .استخدام عالمات الرفوف 

 .إعادة الكتاب إلى مكانه الصحيح 

 (.ألسبوع التالي)يسمح باستعارة الكتب مرة واحدة أسبوعي ا ويجب إعادتها في ا إعادة الكتب المستعارة في الموعد المحدد 

 :د. معلومات أخرى مهمة خاصة بأكاديمية جلوبل ثنائية اللغة

 :األنشطة المدرسية .28

 سلقة بفيرويرجى العلم أنه قد تلغى جميع األنشطة المدرسية بناًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متع

 المستجد. 19كوفيد 

وير مهاراتهم، تلعب األنشطة المدرسية دورا  في غاية األهمية في الحياة المدرسية، فاألنشطة توفر فرص إضافية للطالب لتط

 تمثل أيضا  عنصرا  تكميليا  في البرنامج التعليمي.و

 ن بين تلك األنشطة:ولياء األمور بنسخة شهرية، ومأتشمل رزنامة العام الدراسي العديد من األنشطة المدرسية، وسوف يتم إمداد ت

 اليوم الرياضي والميداني اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين

 اليوم العالمي احتفال األسبوع الوطني

 أسبوع القراءة أسبوع الصالة

  :االحتفال بأعياد الميالد .29

 

إلى  أو مشروباتت داخل الصف، والرجاء عدم إرسال أي مأكوال للطالبشخصية ال بأعياد الميالد أو أي مناسبة ال يسمح باالحتف

 .المدرسة

  :الرحالت الميدانية .30

 19كوفيد  وسبفيريرجى العلم أنه قد تلغى جميع الرحالت الميدانية بناًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متعلقة 

 المستجد.

الت الميدانية الدراسي، وسوف ترسل إلى أولياء األمور نماذج موافقة الرحهناك ترتيبات لعمل رحالت ميدانية طوال العام 

ى مالحظة أن ليتمكن ولي األمر من اتخاذ القرار بشأن مشاركة الطالب من عدم مشاركته، يرج ؛قبل القيام بها بوقت كافٍ 

يجب والصف،  وإعادتها إلى معلم النماذج يجب أن تستكمل مع وضع اسم الطالب وفصله واسم المعلم وأن يتم التوقيع عليها

لرحلة أو أخذهم امور بتوصيل أطفالهم إلى مكان ال يسمح ألولياء األوبالغ المعلم إذا كان الطالب لن يشارك في رحلة ما، إ

 من مكانها.
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 :لمتطوعين من أولياء األمور .31

 تجد. المس 19لقة بفيروس كوفيد يرجى العلم أنه قد يطرأ أي تغيير بناًء على األحداث المحلية أو أي تداعيات متع
 

فرص التطوع ألمور األولياء  منح، طوال العام الدراسي سوف يأبنائنا تعليمالتطوع من قبل أولياء األمور يمثل جانبا  هاما  في 

نزل سل إلى المالتطوع الذي ير كان لديك االهتمام للعمل التطوعي في المدرسة عليك استكمال طلب المدرسة وإذاللمشاركة في 

 .وإعادته إلينا الشهور األولى من العام الدراسيفي 

  :تناول األطعمة واألكل الصحي .32

 

ألمور اجدول الحصص اليومي يشتمل على المواعيد المخصصة لتناول الوجبات الخفيفة ووجبات الغذاء، ويجب على أولياء 

صادر ، وسوف تبمشروبات الصودا والشيبس والعلكة والحلوى والشكوالتةإرسال أطعمة صحية ومغذية ألطفالهم، ال يسمح 

 تفهماء األمور كما نطلب من أولي، مح باألوعية الزجاجية في المدرسةال يسهذه النوعية من المأكوالت إذا وجدت مع الطالب، 

 الصفوف. فيما يتعلق بالطالب الذين يعانون من الحساسية الغذائية في  ترسل من المعلمينأي مالحظات 

  :عيادة المدرسيةإجراءات ال  .33

 

المدرسية  العيادةفر تومهمتنا أن نوفر في مدرستنا بيئة تعليمية آمنة وصحية ونحافظ على توفير التعليم األمثل للطالب في الصف، 

قل الطالب إلى أقرب ولية وما يحتاجه الطالب في حاالت الطوارئ، وتحتفظ أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة بالحق في ناإلسعافات األ

 أفضل رعاية لطالبنا. وذلك لتوفيرولياء األمور أذا لزم األمر، نقدر تفهم وتعاون مستوصف إ أومستشفى 
 

 متى يجب إبقاء الطالب في المنزل؟  33.1

منزل في الحاالت عادة يقع ولي األمر في حيرة من أمره هل يرسله للمدرسة أو يتركه في المنزل، يجب أال تدع الطفل يخرج من ال

 اآلتية:

 

 درجة أو أكثر(. 37،5في درجة الحرارة ) اني من ارتفاعيع 

 .يعاني من القيئ أو اإلسهال 

 طيعاني من السعال المستمر أو المخا. 

 .يعاني من الطفح الجلدي 

  مفتوحة أو تتسرب منها السوائل.جروح أن يكون لديه 

 .يعاني من التهاب أو تسيل في العينين أو األذنين 

  الشعرفي بيض القمل /قملاليعاني من . 
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 إلىشف أنه يعاني من أحد األمراض المعدية فإن إدارة المدرسة لها الحق في عدم السماح بحضوره تُ أو اكْ  البحالة معاناة الط يف

 لدى عيادة المدرسة للعودة إلى ويتم التحقق من ذلك البمن الطبيب يفيد بشفاء الطومعتمد المدرسة إلى أن يتم تقديم خطاب مختوم 

 .الصف

 

لإلبالغ عن مرضه وكذلك يرجى  69935903أو  22206834ريضا  يرجى االتصال على المدرسة على رقم إذا كان طفلك م

 الحضور إلى المدرسة ألخذ نموذج اإلجازة المرضية المتوفر لدى موظفة االستقبال.

 إذا كان لدى أولياء األمور أي استفسار حول المعلومات المذكورة أعاله يرجى االتصال بعيادة المدرسة.

 

  :األدوية 33.2

  ة الطبية" نموذج "الوصفوملء ولي أمر الطالب بواسطة إلى العيادة المدرسية شخصي ا  المسمى بوضوحيجب تسليم الدواء

 أوقات الجرعات السابقة.ذكر طبية من الطبيب والوصفة صورة من المع 

 يله للمدرسة. ينوب عن ولي أمر الطالب في توصولن يتم استالمه ممن  ،غير الوالدينأي شخص  ال يسمح باستالم األدوية من 

  إلى المدرسة بأي طريقة.إحضار أي نوع من أنواع األدوية أو وصفة طبية ال يمكن للطالب 

 من خالل العيادة المدرسية فقط.ال تعطى األدوية إال  

  :سالة شكرر .34

 
إذا كان لديكم أي ، لقد حاولنا أن نمدكم بأكبر قدر من المعلومات قدر المستطاع للمساعدة في نجاح ابنكم في هذا العام الدراسي

 في التواصل معنا للمساعدة. ال تترددوا استفسارات أو أسئلة 

 على اختياركم أكاديمية جلوبل ثنائية اللغة.نشكركم 
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 :1ملحق 

سداد الرسوم الدراسية  سياسةاالطالع على في نهاية العام الدراسي. يرجى  المدرسةالمدرسية التي يجب إعادتها إلى  قائمة بالكتب 

 .12 رقم صفحةفي 

 

لى الكتب المذكورة بالقائمة يرجى العلم بأنه بمجرد التوقيع على النموذج أدناه الملحق بدليل أولياء األمور، فهذا يعني أنك اطلعت ع

 إلى المدرسة في نهاية العام الدراسي. وعلى علم بأنه يجب إعادته الكتبأدناه 

 
 الصف  اسم الكتاب ورقم التسلسل  مجلد 

X JOURNEYS 1.1 - 978-0-547-88537-7  األول االبتدائي 

X JOURNEYS 1.2 - 978-0-547-88538-4  األول االبتدائي 

X JOURNEYS 1.3 - 978-0-547-88539-1  األول االبتدائي 

X JOURNEYS 1.4 - 978-0-547-88541-4  األول االبتدائي 

X JOURNEYS 1.5 - 978-0-547-88542-1  األول االبتدائي 

X JOURNEYS 1.6 - 978-0-547-88545-2  األول االبتدائي 

X JOURNEYS 2.1 - 978-0-547-88547-6  الثاني االبتدائي 

X JOURNEYS 2.2 - 978-0-547-88548-3 الثاني االبتدائي 

X JOURNEYS 3.1 - 978-0-547-88549-0  الثالُث االبتدائي 

X JOURNEYS 3.2 - 978-0-547-88551-3 الثالُث االبتدائي 

X JOURNEYS 4     - 978-0-547-88552-0  الرابع االبتدائي 

X JOURNEYS 5     - 978-0-547-88553-7  الخامس االبتدائي 

X Inside: Level A Student Book: Language and Reading 

978-1-2854-3709-5 

 السادس المتوسط 

X Inside: Level A Student Book: Writing 978-1-2854-3714-9  السادس المتوسط 

X Inside: Level B Student Book: Language and Reading 

978-1-2854-3710-1 

 السابع المتوسط 

X Inside: Level B Student Book: Writing 978-1-2854-3715-6 السابع المتوسط 

X Inside: Level B Student Book: Language and Reading 

978-1-2854-3712-5 

 الثامن المتوسط 

X Inside: Level C Student Book:  

Writing 978-1-2854-3716-3 
 

 الثامن المتوسط 

HIGH SCHOOL 

X English 

Edge: Level A Student Book  978-1-2854-3948-8 

 التاسع الثانوي 

X Science 

Inspire Biology, G9-12 Comprehensive   978-0-02-145262-

0 

 التاسع الثانوي 

X Health 

Glenco Teen Health 978-0-02-138540-9 

 التاسع الثانوي 

X English  

EDGE B: Reading, Writing & Language 9781285439587 

 العاشر الثانوي 

X Inspire Chemistry, 978-0-02-138115-9 

 

 العاشر الثانوي 
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 نموذج موافقة ولي االمر

 يرجى تعبئة النموذج المبين أدناه وإعادته إلى معلم الصف:

 

للغة وسوف جلوبل ثنائية ا أكاديمية لمدرسة دليل أولياء األمور قرأتبموجب هذا أقر بأنني قد 

 التزم بإتباعه. 
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 -------------------------------------------------------------------- الرقم المدني للطالب:
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