Global English School Policies سياسات المدرسة اإلنجليزية العالمية
إن الدعم األكاديمي والغير أكاديمي من أولياء األمور يساعدنا على تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا ويثري جهودنا املتفانية إلعداد
.جيل على درجة عالية من األخالق
Parents' full academic and non-academic support helps to obtain our aims and objectives, which add a
great deal to our efforts to raise a high mannered generation.
General Policy














Fulfill all official requests by the
administration for students' smooth
admittance.
Commitment to any extra classes or
after school programs suggested by the
administration.
Commitment to school attendance and
participation in extracurricular
activities.
Report your intent to continue with the
school in due time as per school
regulations (two months before the end
of the school year).
Communicate and cooperate with the
school administration and respond to
their requests.
Maintain and support the school's
disciplinary policies.
Accept and support the school
administration's decisions.
Ensure that students suffering from
contagious diseases like chicken pox,
measles and infectious diseases such as
flu do not attend class or exams till the
quarantine period is over. When the
former resumes school, a fitness report
from the physician should be submitted.
Abide by the school uniform in all
grades. Keep a clean and tidy
appearance. The school has the right to
provide a new set of school uniform (to
be paid by the parent), if the student
fails to wear the proper school uniform.
All students should be fully aware of
personal hygiene. They should maintain
proper haircut (short haircut for boys)
and appearance.

السياسات العامة
. تسليم كافة الوثائق والطلبات املقدمة من قبل اإلدارة
 االشتراك في برامج التقوية أو أي اقتراح مقدم من قبل اإلدارة
ً
.لتحسين أداء الطالب دراسيا
ّ
الالمنهجية التي يتم تنظيمها من قبل
 االشتراك في األنشطة
.املدرسة
 ابنتكم في املدرسة/  ابالغ اإلدارة عن رغبتكم في استمرار ابنكم
ً
.مقدما قبل شهرين من انتهاء العام الدراس ي
. التواصل والتعاون مع إدارة املدرسة
ّ
.املدرسية
 االلتزام بتطبيق ودعم السياسة واآلداب
. تقبل ودعم قرارات إدارة املدرسة
التأكد من سالمة الطالب من أي مرض معدي أو وبائي كالزكام
واإلنفلونزا أو الحصبة مع التأكيد على عدم حضور الطالب
الحصص أو االمتحانات أثناء مرضه وعند التأكد من شفائه
.يرجى تقديم تقرير طبي يثبت ذلك
ّ االلتزام بالز ّي املدرس ّي بالنسبة لكل املراحل الدر
اسية واملحافظة
على املظهر النظيف واملرتب للطالب وللمدرسة الحق في تأمين
ً
زي مدرس ي جديد (الذي يسدد ثمنه الحقا من قبل األهل) في
ّ حالة عدم
.تقيد الطالب بالز ّي الرسمي للمدرسة
ّ
) ويجب على الطالب (األوالد،الشخصية
التزام الطالب بالنظافة
ً
.االلتزام بقص شعرهم دوريا واملحافظة على مظهرهم
الحصول على التصريح الخاص بالطالب السعوديين يمكنهم من
.االلتحاق بصفوفنا








. تسديد األقساط في موعدها املحدد

 التأكيد على تحلي طالبنا باألخالق الحميدة كأن يكونوا
اجتماعيين ومهذبين ومتعاونين مع زمالئهم والهيئة التعليمية،
ّ
والتكبر بين طالبنا تحت أي ظرف.
كما أننا ال نقبل العنف
زميل له عند انتهاء
 ال يسمح ألي طالب مغادرة املدرسة مع ٍ
الدوام املدرس ي إال في الحاالت الطارئة أو عند انتهاء الدوام
املدرس ي إال في الحاالت الطارئة أو عند إبالغ األهل إدارة املدرسة
ً
ً
بذلك سواء خطيا أو هاتفيا.
 للمدرسة الحق في تفتيش حقائب الطالب ومصادرة الهواتف
النقالة والكاميرات واألجهزة الصوتية أو أي ش يء مصنف ضمن
قائمة املمنوعات في املدرسة.

سياسات تأديبية

ُ
نسعى في املدرسة اإلنجليزية العاملية لتنشئة أبنائنا وبناتنا وفقا
ّ
للمبادئ واألخالق اإلسالمية ولن يتأنى لنا ذلك إال بمساعدة أولياء
ّ
األمور ،لذلك يجب أن يتحلى كل طالب وطالبة بالسلوك الحسن مع
ً
ًّ
ً
جسديا أو عقليا لن
زمالئه ومعلميه وأي تصرف غير الئق شفويا أو
ً
يكون مقبوال في مدرستنا.
ومن جهة أخرى فإن أي طالب ال يتمكن من اتمام الواجبات
املدرسية فإن للمدرسة الحق في وضع الخطط الالزمة إلرشاد الطالب
ومساعدته في أداء تلك الواجبات.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الطالب الذي يقدم على عمل مخل بالنظام
والقواعد املدرسية فإن للمدرسة الحق في اتخاذ اآلتي:










Provide the school with the official
permission to join the school. (FOR
)SAUDIS
Always pay fees on time.
Students are expected to be sociable,
polite and courteous with their peers
and the school staff. They should refrain
from arrogant and violent behavior
under all circumstances.
No student will be allowed to leave with
another student after school hours,
except for emergency cases whereby the
parents inform the school through a
written letter and a phone call.
The school has the full right to check
students' book cases for cell phones,
cameras, IPOD's, and other items that
are not allowed in school.









Disciplinary Policy
We in the GES aim to develop our children's
characters according to Islamic morals and
principles. This can be achieved only by
parents' help.
All students must behave well with each
other and with their teachers. Aggressive
behavior; verbal, physical, or mental will not
be accepted.
Students who fail to accomplish the school
لفت نظره للخطأ الذي ارتكبه بخصوصية تامه بينه وبين
tasks will be guided by their teacher to finish
املدرس.
these duties. If not, the school has the right
to put a certain plan to help each student to
في حالة تكرار الخطأ ،يقوم املدرس بتوجيه اإلنذار له
ً
do the school tasks.
شفهيا.
In addition, students who exhibit bad
استبعاده من صفه لفترة قصيرة إلشعاره بأن ما قام به
behavior will face the following procedures:
جعله في موضع العقاب والحرج أمام الجميع.
 They will be talked to privately.
إعطائه املزيد من الواجبات املنزلية أو األعمال التي يجب أن
 Receive another oral warning.
 Separated from the group for a short
تؤدى في الصف كنوع من العقاب.
time to realize that what they have
تحوليه إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات االزمة معه.
done can cause them unpleasant
حرمانه من املشاركة في األنشطة املدرسية و حصص
situation.
الكومبيوتر والرياضة والفنون. ......
 Given extra class work or homework to
طلب حضور األهل للمدرسة ملعالجة األمر.
do.
 Sent to the administration.
وضعه ضمن نطاق املراقبة واإلشراف املباشر وكتابة تقرير
 Deprived of their favorite classes (P.E.,
يومي عن سلوكه.
ً
Art, Computer, etc).
فصله من املدرسة مؤقتا.

 Asked to call their parents to come to
school.
 Put on a daily report or monitored.
 Expelled from school as a final step.

I have read, understand, and I agree and
approve of the above-mentioned policies.
Date: ____________________________

ً
 طرده من املدرسة نهائيا في حالة إصراره على تكرار الخطأ
.وذلك كخطوة أخيرة

.لقد قرأت وفهمت وأوافق وأثبت كافة السياسات املذكورة أعاله
_______________ :التاريخ

Signature of Parent / Guardian

توقيع ولي األمر

.ترحب املدرسة باقتراحات أولياء األمور وآرائهم فيما يصب بمصلحة املدرسة وتطورها
Suggestions from parents on improvement of school and welfare of
students are most welcome.

