بسم اهلل الرحمن الرحیم

کتابچه راهنمای دانش آموزان و اولیاء

مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)  -ابوظبی
(آنچه که یک دانش آموز باید بداند و عمل کند)

سخنی با اولیاء و دانش آموزان

اولیای گرامی ،دانش آموزان عزیز ،کتابچه یهیش و موعوعه ای از نهوانی
مدون مولس تعلیعی ی ابوظبی د مو د آموزش و یرو ش و نیهز موعوعه ای از
اصول برگرفت از آیی نام آموزشی جعهو ی اسالمی ایران می باشد ،فلهاا امیهد
است با مطالع دنیق و نکت ب نکت موا د یاد شده د کتابچ  ،هم ب حق و حقهو
خود آگاه شده و هم اینک با ععل ب وظایف و مقر ات ذکر شده  ،مسه ولی

اد

ادا ه هر چ بهتر مد س یا ی فرمایید.
الزم ب یاد آو ی است ک مدیر ،معاونی  ،معلعان و سهایر عوامهل اجرایهی و
خدماتی موتعع امام خعینی ( ه) با تورب و دانش الزم ،آمهاده خهدمت سهانی و
ایفای وظیف می باشند .با ای وجود ا تقاء سطح کیفهی مد سه بهدون کعه

و

اهنعایی شعا گرامیان میسر نعی گردد .بنابرای مستدعی است با ییشهنهاد هها و
انتقاد های سازنده و ب دو از هرگون جهت گیری ما ا د ای امهر خطیهر ،یها ی
فرمایید.
م اهلل التوفیق

ناصر حسی زاده
مدیریت موتعع آموزشی امام خعینی ( ه)
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مشخصات مدرسه
موتعع آموزشی ابوظبی با مووز سعی از وزا ت آمهوزش و یهرو ش امها ات
عربی متحده و نیز وزا ت آموزش و یرو ش ایران ،د سال  0791تأسیس گردیهد و
تا سال  5112ای موتعع زیر نظر سفا ت ایران مشغول ب کا بوده و از آن یس به
عنوان مد س خصوصی ایرانیان ) (Iranian Pvt. Schoolشناخت می شهود .ایه
موتعع د زمینی ب مساحت  9111متر مربع بنا شده ک د منطقه ظفهره تقها ع
خیابان الفالح و مطا د اما ت ابوظبی نرا دا د .دانش آموزان آن از فا سی زبانان
ملیت های مختلف می باشند .موتعع تالش دا د بها فهراهم کهردن فرصهت ههای
مناسب و با بهره گیری از سیستم آموزش ایران و د هعاهنگی با سیستم آمهوزش
مولس تعلیعی ابوظبی( )ADECدانش آموزان ا برای ادام تحصهیل د مقها ع
باالتر آماده و با جاب د بازا کا زمین
ای مد س ب تفکی

ا برای ییشرفت آنها فراهم نعاید.

شامل دو واحد یسران و دختران متشکل از بخش های ذیل

می باشد:
 ییش دبستانیKG2 :

 دبستان :یای های ( 6 –0ب صو ت موزا برای دختران و یسران)
 متوسط اول :یای های (7– 9به صهو ت موهزا بهرای دختهران و
یسران)
 متوسط دوم( 01-05 :ب صو ت موزا برای دختران و یسران)
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ارتقاء وشرایط فارغ التحصیلی
شرایط ا تقاء یای
یای اول تا ششم :ا زیابی توسط معلم و اولیاء د

هول سهال و بهر اسها

ا زشیابی کیفی خیلی خوب ،خوب ،نابل نبول ،نیاز ب تهالش بیشهتر مهی باشهد.
دانش آموزی ک د یایان نوبت شهریو ماه حداکثر از دو د

ب سطح نابل نبهول

نرسد ،می تواند ب یای باالتر ا تقاءیابد.
دانش آموز با دو د

ک نیاز ب تالش و آموزش بیشتر دا د می تواند ب یای باالتر
زبان و ادبیات فا سی و یاضی نباشد.

ا تقاء ییدا کند ب شرط اینک آن دو د

یای هفتم تا نهم (متوسط اول) :د هر د

می بایست نعره  01به بهاال

کسب شود و جعع نعرات نوبت اول و دوم ب  01برسهد و دانهش آمهوزانی که د
خرداد تودید می شوند د شهریو از آنها امتحان ب ععل مهی آیهد و د صهو ت
عدم کسب حد نصاب نبولی مهرماه موددا از آنهها امتحهان گرفته مهی شهود و
حداکثر د  5د

با استفاده از تبصره( 01هر د

 5سال متهوالی یها متنهاوب)

می توانند ب یای باالتر ا تقاء یابند.
یای نهم تا یازدهم(متوسط دوم) -نظام آموزشهی نهدیم :بهر اسها
دو

د سال نهم تعیی

شت می شوند و ب

نعهرات

شت های علوم نظری ( شت های

علوم انسانی ،یاضی ،توربی ،معا ف اسالمی ،فنی و حرف ای و کا دانش) ههدایت
می شوند .د صو ت عدم نبولی د آزمون های شهریو و مهر می توانند با حعهل
دو

افتاده د سال های بعد ب یای باالتر اتقاء یابند .

شرایط فا غ التحصیلی د مقطع متوسط ( سال سوم متوسط

)  -نظام

آموزشی ندیم

با استناد ب ماده  70آیی نام آموزشی متوسط دو ه وزان و ماده  91آیی نام
آموزشی بز گساالن دانش آموزی فا غ التحصیل شناخت می شود ک :
الف – د کلی واحد های د سی دو ه متوسط د شت مربوط ( حدانل 76واحد
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د سی ) نبول شده باشد.
ب – معدل کل وی حدانل  01باشد.
تبصره  :0چنانچ دانش آموزی از موعوع د

های دو ه متوسط  ،حداکثر د

چها عنوان د سی ( دو عنوان نهایی و دو عنوان غیر نهایی ) آخری نعره د
وی ( ساالن یا تابستانی یا غیرحضو ی)  9و بیشتر و معدل کل وی نیزحدانل 01
باشد  ،فا غ التحصیل شناخت می شود.
*نکت مهم  :با توج ب اینک بر اسا

اصالحی آیی نام آموزشی نابهل اجهرا از

مهرماه  ، 71یای اول متوسط از سال تحصیلی  71 -70و بعد آن  ،مهردودی نهدا د
لاا فا غ التحصیالن دو ه جا ی (خرداد  ) 70ک نبولی یای اول متوسهط خهود ا
د سال تحصیلی  71-70کسب نعوده اند مشعول تبصره ( 0استفاده از  1تکعاده )
می شوند اما چنانچ دانش آموزی نبل از سال تحصیلی  71-70نبولی یایه اول ا
کسب کرده باشد مشعول ای آیی نام جدید نعی شود و با ایشان مطابقت آیی
نام ندیم ( استفاده از حداکثر  5تکعهاده ) د سهال جها ی فتها خواهدشهد.

شرایط فارغ التحصیلی در پایه دوازدهم (دوره پیش دانشگاهی)
بر اسا

ماده  25آیی نام ییش دانشگاهی وزان و مهواد  00و  00آیهی

نام ییش دانشگاهی بز گساالن ،دانش آموزی فا غ التحصیل شناخت می شود ک
شرایط ذیل ا دا ا باشد :
الف – د کلی واحد های د سهی دو ه یهیش دانشهگاهی د شهت مربهوط
گا اندن  51واحد د سی بدون احتساب واحد انضباط ) نبول شده باشد.
ب – معدل کل وی حدانل  01باشد.
تبصره  : 0چنانچ یس از امتحانات خردادماه و یا شههریو ماه دانهش آمهوزی
صرفاً د ی

عنوان د سی نعره بی  9تا  01ا کسب نعاید ( نعره ساالن ) و معدل

کل وی نیز حدانل 01باشد با عایت سایر شرایط فا غ التحصیل شناخت می شود.
تبصره  :5عدم استفاده از شرایط تبصره  0ای ماده د نوبت امتحهانی خهرداد
ماه با د خواست کتبی ولی دانش آموز بالمانع است.
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افتخارات و امتیازهای تحصیلی
 دانش آموزان حایز تب های اول تا سوم د هر یای تحصهیلی د ههر
نوبت مو د تقدیر نرا می گیرند.
 از توربیات دانش آموزان موفق د شهو ای دانهش آمهوزی و شهو ای
مد س استفاده می شود.
 دانش آموزان موفق د ادا ه امو مد س  ،فراخو توانایی ها ،بکا گرفت
می شوند.
 ب دانش آموزانی ک معدل آن ها بی  07-51باشد معتاز شهعرده مهی
شوند و لوح تقدیر و جوایز نقدی ب آنها تقدیم می گردد.


ده بندی دانش آموزان بر اسا

معدل می باشد .بی ( 06-05بسهیا

خوب)(01-06 ،خوب)( 01-01 ،متوسط)01 ،یا کعتر (د سطح ضعیف)

فعالیت های فوق برنامه
فعالیتهای فو برنام ب منزل اجزای جدایی نایایر از برنام های آموزشهی و
با هدف توسع و تشویق دانش آموز و یرو ش استعدادها و عالیق دانهش آمهوزان
است ک برای دانش آموزان فرصتی فراهم می کند تا فراتر از کال

د

یادگیری

خود ا گسترش دهند تا ب عنوان شهروندی فعال و جههانی یهرو ش یابنهد .ایه
برنام ها شامل ا دوهای موضوعی ،خدمات اجتعاعی و ویدادها هستند .هع ایه
برنام ها باید منتقل کننده شیوه سازماندهی و نظا ت وایعنی ایگان و به دو از
تبعیض و مطابق با سالت مد س باشند.
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فعالیتهای علمی و فرهنگی
 مسابقات آزمایشگاهی :فرصتی است برای ا تقهاء توانهایی ههای ععلهی
دانش آموزان د نابت با دانش آموزان سایر مدا
 جشنوا ه خوا زمی :دانش آموزان با ایهده هها و افکها نهو و خهال  ،بها
اهنعایی دبیران و اولیاء مد س د ای جشنوا ه شرکت می کنند.

 برگزا ی مسابقات فرهنگی ،هنری و و زشی
 ا دوهای موضوعی ،خدمات اجتعاعی :برای دانش آمهوزان تها فرصهتی
برای مشا کت ا دوهای موضهوعی و خهدمات اجتعهاعی و کنفهرانس ههای
داخلی و بی العللی داشت باشند.
 کنفرانس علعی علوم( :برای دانش آموزان متوسط اول) ب منظو فراهم
آو دن شرایطی جهت بروز توانایی های اجتعاعی و توان ا ائ آموخته هها
ی

دو ه نابتی کنفرانس علعی برگزا می گردد و از گروه های برتر تقدیر

ب ععل می آید.


ویدادها :مد س مراسعی ا برنام

یزی می کند تا دانش آموزان فرصهت

مشا کت د جش وحعایت جامع جهانی و انسانی داشت باشند.
مشارکت دانش آموزان
دانش آموزان تشویق می شوند تا با مشا کت و عضو شهدن د برنامه هها و
فعالیت های (یرو شی) فو برنام  ،شخصیت خود ا توسع دهند و ب مها ت های
زندگی وانعی ،مانند کا تیعی ،هبری ،نظم ،مس ولیت و یاسخ گویی موهز شهوند.
فهرست ای برنام ها و دستو الععل آن ک توسط مدیریت مد س تهی می گهردد
د آغاز سال تحصیلی ب دانش آموزان داده می شود.
برنام و زمان بندی ای فعالیت ها ب شرح ذیل می باشد:

مراسم صبحگاهی ،کتابخان  ،شو ای دانش آموزی و مسابقات فرهنگی ،هنری
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قوانین و مقررات مدرسه (آیین نامه انضباطی)
زمان کار مدرسه و قوانین حضور و غیاب
مد س ایرانی ابوظبی از ساعت  9:02با خو دن زنگ صبحگاهی ،شروع ب کا
می کند .بعد از مراسم صبحگاهی دانش آمهوزان سهاعت  9:01د کهال

حضهو

می یابند .زنگ یایان مد س هر وز سهاعت  00:12و وزههای سه شهنب 00:12
می باشد.
دانش آموزان ییش دبستانی ک برنام صبحگاهی ندا نهد بایهد ا
 9:01د کال

سهاعت

حاضر باشند و مواز ب تاخیر نیستند.

کلی دانش آمهوزان بایهد نبهل از سهاعت  9:02د مد سه حاضهر باشهند.
دانش آموزی ک تأخیر داشت است باید با اجازه معاون د کال

حاضهر شهود .تها

میزان  2دنیق تأخیر موج و بیش از آن غیر موج تلقی می گردد و ههر تهأخیر 0
امتیاز منفی خواهد داشت و کتبا ب اولیاء اعالم خواهد شد.
غیبت :ونتی دانش آموزی غیبت می کند والدی موظفند نبهل از سهاعت 5
صبح تلفنی یا حضو ی ب مد س ا الع دهند .د صو تی ک تعا

گرفته نشهود

غیبت غیر موج ثبت خواهد شد .بازگشت دانش آموز بعد از یه

وز غیبهت به

هعراه خود والدی یا یادداشتی از رف آن ها با امضاء و تا یخ ب مد سه الزامهی
است .غیبت دو وز یی د یی باید ب هعراه گواهی یزشکی باشد د غیر اینصو ت
غیر موج محسوب می شود .غیبت بیش از  2وز مواز نیست و غیبت غیر موج
شعرده می شود  .غیبت دانش آموزان د امتحانات هفتگی و میان ترم و نهایی غیر
موج است و نعره صفر منظو می گردد .مگر اینک والدی گزا ش معتبر یزشهکی
ک ب تأیید مدیر برسد ا ائ نعایند.
خروج از مد س  :خروج از مد س نبل از زنگ یایان برای دانش آموز جز با
حضو اولیاء میسر نعی باشد .هیچ دانش آموزی مواز به تهرم مد سه د

هی

ساعات کا ی نیست .اگر دانش آموزی موبو ب خروج از مد س باشد ،اولیاء دانش
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آموز باید نبل از ساعت  5از مدیر اجازه بگیرند و خودشان برای بردن دانش آمهوز
حضو یابند و اگر نتوانستند خودشان حضو یابند و شخص دیگری ا ب نعایندگی
خود فرستادند ،شخص مابو باید اجازه نام کتبی از رف اولیاء داشت باشد.
لباس و وضعیت ظاهری
 یونیفرم مد س هر سال د تابستان با نظر شو ای مد س بهرای دختهران به
صو ت مانتو ،شلوا و مقنع و برای یسران ،ییراه سفا ش داده می شود ک با
توج ب نظر اکثریت ،نگ آن می تواند تغییر کند .نگ شلوا یسران با توجه
نگ ییراه متغیر است و توسط مسوولی مد س

ب

نگ موهاز اعهالم مهی

گردد.
 دانش آموزان موظفند یونیفرم مد س

ا بپوشند و ظاهری تعیهز و مناسهب د

ول وزهای مد س داشت باشند .دانش آموزان فقط وز جش
مووز مدیر مواز ب یوشیدن لبا

وز ملهی بها

غیر ازیونیفرم هستند.

 کلی دانش آموزان ملزم ب یوشیدن کفش ساده و جو اب می باشند .هیچ یه
از دانش آموزان دختر یا یسر مواز ب یوشیدن صندل  ،دمپایی ،کفهش یاشهن
بلند و کفش کتانی د وز های غیر و زشی نیستند.
 موی دانش آموزان یسر باید کوتاه و مرتب باشد و موی دانش آموزان دختهر د
صو ت بلند بودن نباید از مقنع ییدا باشد .مقنع دانش آموزان ابتدایی هعهان
لبا

فرم است ک سفید می باشد و مقنع دانش آمهوزان متوسهط هعرنهگ

لبا

فرم یا مشکی باشد .دختران فقط مواز ب یوشیدن گوشوا ه می باشند و

استفاده از گردنبند و انگشتر معنوع می باشد.
 سو اخ کردن بینی و ابرو و لب مطلقاً معنوع می باشد.
 استفاده از لوازم آ ایشی و الم ناخ و داشت ناخ بلند مواز نعی باشد.
 د مو د یسران ،صو ت باید کامال اصالح شده باشد و گااشت هرگونه
معنوع می باشد.
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یهش

تغذیه
 خو دن و آشامیدن د کهال

د

 ،آزمایشهگاه ،کتابخانه و  ...مکهان ههای

آموزشی آموزشگاه معنوع می باشد.
 جویدن آدامس د فضای مد س و کال

د

معنوع مهی باشهد .اسهتفاده از

هرگون فست فود ،چیپس ،یف  ،تخع  ،آب نبات و نوشاب اکیهداً معنهوع مهی
باشد.
 اولیاء موظفند برای فرزندان خود لقع های سالم نان و ینیر و سبزیوات و میوه
و آبعیوه فراهم کنند.
 هرگون سفا ش غاا و فست فود از ستو ان ههای خها ج از مد سه مطلقهاً
معنوع می باشد ،مگر با اجازه مدیر مد س .
سایر نکات انضباطی
 دانش آموزان باید با هع تکالیف انوهام شهده و کتهاب هها و وسهایل الزم د
مد س حضو یابند.
 دانش آموزان مواز ب نافرمانی از معلم و ب هم زدن نظم کال

و یرتاپ اشهیاء

ب یکدیگر نیستند .آن ها نباید وی صندلی و میزها بنویسند یا خش بیندازند
ک ای امر ب عنوان خرابکا ی تلقی می شود و مشعول جریع می باشد.
 دانش آموزان مواز ب

یخت زبال د کال  ،حیاط ،زمی بازی ،سال و زشی و

 ...نیستند .نظافت و تعیز نگ داشت محیط ب عهده دانش آموزان می باشد.
 هیچ دانش آموزی مواز ب دویدن و فریاد کشیدن د اهروها و یل ها نیست.
 توهی ب مقدسات هر دی و ماهب کالمهی و ععلهی ،تهوهی به کا کنهان و
دانش آموزان ،د گیری فیزیکی با کسی مطلقاً معنوع می باشد.
 دانش آموزان مواز ب حعل وسایل مخل آموزشی از نبیهل موبایهل ،دو بهی و
اسباب بازی نیستند و د صو ت مشهاهده تونیهف و آخهر سهال عهودت داده
خواهد شد.
 استفاده از تبلت و آیپد د صو تی ک مد س خواست باشد مواز است.
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 دانش آموزان مس ول نظم کال

هستند .آن هها بایهد فضهای ا هراف میهز و

نیعکتشان ا تعیز نگ دا ند .دانش آموزان باید بعد از اتعام مد س  ،صندلی ها
ا سر جایش نرا دهند و ا رافشان ا تعیز کنند و از کال

خا ج شوند.

 استفاده از سیگا  ،تنباکو  ،چپق و دیگر مواد مخد د محیط مد س یا با لبا
فرم مد س د خا ج از مد س هم کامالً معنوع می باشد.
 دانش آموزان باید با لبا
با اولیاء تعا

فرم و ظاهر مرتب ب مد س بیایند د غیر اینصو ت

گرفت میشود تا لبا

فرم ا برای آن ها بیاو ند.

 اگر دانش آموزان الم ناخ یا آ ایشی د چهره داشت باشند باید آن ا یهام
حضو یابند.

کنند و د کال

 د مو د یسران د صو تیک موی سر خود ا کوتاه نکنند  ،اولیاء آنها ملزم به
ای امر می باشند.
 دانش آموزان مواز ب نعایش بیش از حد احساسات و عوا ف نسبت ب یکدیگر
نیستند.
 دانش آموزان د هنگام استفاده از  ITو کامپیوتر مواز ب و ود ب هر سهایت و
برنام ای نعی باشند و باید اصول اخالنی ا عایت کنند.
 دانش آموزان مواز نیستند د کا های علعی و د سی ب هیچ خالفهی از نبیهل
تقلب د امتحان ،کپی کردن تکهالیف از وی هعهدیگر ،سهرنت ادبهی ،کپهی
کا های هنری و استفاده از کا های دیگران برای یا

کردن د

خاصی دست

بزنند.
 دانش آموزان بعد از خو دن زنگ یایان مد س و یایان کال
باید سریعاً مد س

های فو برنامه

ا ترم کنند و مواز ب ماندن د محهیط مد سه نیسهتند.

دانش آموزانی ک بعد از فو برنام د مد سه بعاننهد د جلسهات آینهده از
حضو د کال

فو برنام منع خواهند شد.
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دستورالعمل انضباطی
ای دستو الععل با توج ب سطح خطا و موا د ثبت شده انضبا ی دانش آموز
متغیر است ک ب  1سطح تقسیم می شود.
خطاهای سطح  :0ای خطاها آن هایی هستند ک باعث به خطهر انهداخت
سالمت شخص یا خسا ت مالی یا جانی دیگهران و یها بهی احترامهی به نهوانی
حکومتی نعی شوند.
هر با ک دانش آموز ای خطا ا انوام دههد د یرونهده انضهبا ی وی ثبهت
می شود و اگر س با تکرا شود باید فرم تعهد یر کند و اگر تکرا شود دانش آموز
ب مدت ی

وز از حضو د کال

محروم می شود.

خطاهای سطح  :5ای خطاها آن هایی هستند ک منور ب خسا ت ب اموال،
توهی ب دیگران ،ب خطر انداخت سالمت دیگران می شود .ا تکاب ای مرحل از
خطا برای اولی با  ،منور ب محرومیت دانش آموز از حضو د کال

ب مدت س

وز می باشد.
خطاهای سطح  :0ای خطاها آن هایی هستند که منوهر به آسهیب به
دانش آموزان دیگر و هعچنی حعل مواد غیر نانونی و خطرنام د محیط مد سه
است ک ای منور ب حبس وز شنب د مد س می شود.
خطاهای سطح  :1ای خطاها بسیا جدی هستند .ای هها شهامل برخهو د
فیزیکی با کا کنان و استفاده از وسایل خطرنام بدون مصدومیت یا با مصهدومیت
می باشد .د صو ت ا تکاب ای ععل برای اولی با  ،دانش آموز برای ی
حضو د کال

محروم می شود.
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هفته از

رفت و آمد دانش آموزان:
 دانش آموزانی ک با اولیاء فت و آمد می کنند باید بالفاصل بعد از خهو دن
زنگ ،مد س

ا با حضو اولیاء ترم کنند .اگر اولیاء نتوانستند حضو یابند

باید شخص جایگزی نام کتبی از اولیاء داشهت باشهد .د غیهر اینصهو ت
دانش آموز حق خروج از مد س

ا ندا د.

 اگر اولیاء تاکسی ا برای فت و آمد فرزندانشان انتخاب کرده اند ،خودشان
مس ول تأمی امنیت فرزندانشان می باشند و مد سه مسه ولیتی د ایه
مو د ندا د.
 اگر اولیاء اتوبو

مد س

ا ب عنوان وسهیل ایهاب و ذههاب دانهش آمهوز

انتخاب کرده اند باید ب موا د زیر دنت کنند:
 دانش آموزان موظند نبل از سیدن اتوبو

منتظر باشند و اگر اتوبو

سهید

و دانش آموز د محل حضو نداشهت ،اننهده تها  2دنیقه موهاز به انتظها
می باشد و د صو ت عدم حضو دانش آموز سرویس حرکت خواهد کرد.
 هع دانش آموزان باید بر اسا

نانون تعلیعی و نانون فد ال اما ات د جهای

مشخص بنشینند و کعربندهایشان ا ببندند .د غیر اینصو ت توسهط یلهیس
جریع می شوند.
 دانش آموزان باید بالفاصل بعهد از زنهگ د اتوبهو
اینصو ت اتوبو

حاضهر باشهند د غیهر

برای دانش آموزانی ک تأخیر دا ند معطل نخواهد شد.

 اولیاء باید  2دنیق نبل از سیدن اتوبو

برای تحویل گهرفت فرزندشهان د

مقصد حضو داشت باشند .دانش آموزانی ک ب تنهایی ییاده و سوا می شوند
مس ولیت امنیت آن ها با اولیاء می باشد و مد س هیچ تعهدی ندا د.
 د صو ت تغییر محل زندگی دانش آموزبعد از آغاز مد س  ،اولیهاء بایهد یه
هفت نبل از نقل مکان ب محل جدید ب مد س ا هالع دهنهد که د صهو ت
امکان سرویس دانش آموز تعویض شود .الزم ب ذکر اسهت که مد سه ههیچ
ضعانتی برای سازماندهی سرویس ب محل جدید ندا د.
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 دانش آموزانی ک با سرویس فت و آمد می کنند اگر ی

وز خواستند با خود

اولیاء بروند باید نبل از ساعت  05:01ب مس ول سرویس ا الع دهند.
 برای ایواد امنیت و سالمت دانش آموزان د اتوبو

مد س  ،عایت موا د زیر

الزامی است:
 .1سوار شدن و پیاده شدن به طور صحیح
 .2نشستن بر روی صندلی تا هنگام پیاده شدن و پرهیز از حرکت و آزار
دیگران
 .3بستن کمربند ایمنی در طول مسیر
 .4اطاعت کردن از دستورات راننده و هلپر
 .5خودداری از درگیری و هل دادن
 .6خودداری از ریختن زباله در اتوبوس یا پرتاب زباله به بیرون از اتوبوس
 .7خودداری از خوردن و آشامیدن در اتوبوس به جز آب
 .8رعایت ادب و احترام
 .9پرهیز از دستکاری کردن وسایل اتوبوس
توج داشت باشید ک تعامی مقر ات مد س د مو د سرویس مد سه ههم
صد می کند و هر دانش آموزی ک نوانی اتوبو
نظعی و ایواد تر

و وحشت د اتوبو

ا زیر یا بگهاا د و باعهث بهی

شود د مرحل اول تاکر داده می شود و

د مرحل بعدی از استفاده از سرویس محروم می شود.

سیاست استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ()ICT
تکنولوژی مد س شامل شبک اینترنت ،کامپیوترها ،یروژکتو ها ،تخت ههای
هوشعند دو بی های مدا بست  ،دی وی دی یلیرها ،تلویزیهون هها ،ویهدیو هها و
چایگرها می شود.
هع ای ها باید د جهت خدمت ب مد س و دانهش آمهوزان باشهد و بهرای
تسهیل د ا تباط و صرف جویی د مصرف کاغا ب کا گرفت شوند.
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نوانی و مقر ات:
 نباید از تکنولوژی مد س  ،استفاده شخصی نعود.
 کا برانی ک ب وسایل تکنولوژی مد س خسا ت وا د می کنند ملزم ب جبران
آن هستند.
 کا بران مواز ب استفاده از  usernameکا بر دیگر نیستند.
 کا برانی ک از استفاده از کامپیوتر منع شده اند حق ندا ند با کا بران دیگر د
استفاده از کامپیوتر مشا کت کنند ک د غیر اینصهو ت ههر دو نفهر خها ی
شناخت می شوند.
 کا بران حق ندا ند د کا های خصوصی و نانونی دیگران دخالت کنند.
 دسترسی و و ود کا بران ب سایت های غیر اخالنی ،چت ،بازی و دانلود کهامالً
معنوع می باشد.
 کا بران از استفاده از شبک برای کا های بی العللی معنوع شده اند.
 کا بران حق دسترسی و استفاده از دیتا و فایل های سایر کامپیوترهای متصهل
ب شبک

ا ندا ند.

 کا بران حق یخش ویرو

یا راحی برنام ای برای ب خطر انداخت امنیهت و

تخریب یا آسیب ب دیتای سایر کا بران ا ندا ند.

ارتباط اولیاء با مدرسه
ما ب صو ت ویژه ب اهعیت و ا زش هعکا ی اولیاء د ییشرفت امو آموزشی
اعتقاد دا یم .ب منظو داشت ی

ا تباط مفید و مؤثر خانه و مد سه از اولیهاء

محترم د خواست دا یم موا د زیر ا د نظر داشت باشهند و د عایهت آن کوشها
باشند:
 هع دانش آموزان از  KGتا یایان ششم دا ای دفتر ییوند می باشند ک اولیهاء
باید هر وز آن ا چ

کنند و نکاتی ک معلعان یادداشت می کننهد مطالعه و

اجرا کنند و د صو ت نیاز برای معلعان یادداشت بنویسند.
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 حضو اولیاء د مد س باید با هعاهنگی باشد .یا دعوت نام از سوی مد س یا
آموزگا مربو

داشت باشند یا اگر خودشان می خواهنهد مشهکلی ا مطهرح

کنند نبالً برای هعاهنگی تعا

گرفت و ونت بگیرند.

 از یایرش اولیایی ک بدون هعاهنگی وا د مد س شهوند معهاو یم و نگهبهان
مد س حق دا د از و ود ایشان جلوگیری کند.
 اولیاء ب هیچ وج حق ندم زدن د اهروها و سر کشیدن ب کال
ب کال

ها و استفاده از دستشویی های مد س

هها و و ود

ا ندا ند.

 حضو اولیاء د جلسات دیدا با اولیاء و دیگر جلساتی که از هرف مد سه
دعوت نام د یافت می کننهد الزامهی اسهت و کوتهاهی د ایه امر،کوتهاهی
دانش آموز د

عایت ش ونات مد س محسوب می شود ود نعره انظباط دانش

آموز تاثیر گاا خواهد بود.
 مسائل جدی نباید تلفنی مطرح شوند و دیدا حضو ی با اولیهاء مد سه الزم
است .مکالع اولیاء با مد س نباید بیش از  5دنیق ب

ول انوامد.

 د صو تیک مسأل او ژانسی ییش بیاید دیدا با مدیر و اولیاء مد س معانعتی
ندا د.
 اولیا نباید تقاضای شعا ه شخصی آموزگا ا بنعایند.
آموزش خصوصی
آموزش خصوصی تحت یوشش آموزش و یرو ش مطلقاً معنوع می باشد و بهر
خالف مقر ات مولس تعلیعی می باشد و می تواند ب تبعات زیر منور شود:
 .1قصور دانش آموزان از حضور در کالس عمومی و وابستگی به کالس
خصوصی
 .2تداخل تکالیف کالسی خصوصی و مدرسه و سردرگمی دانش آموز
 .3کاهش احساس مسئولیت پذیری دانش آموزان
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کلینیک و سالمتی
 یرستا مد س مس ول سیدگی ب هرگون جرح و صهدم دانهش آمهوزان د
مد س می باشد و اگر تشخیص داد ک دانهش آمهوزی نیهاز به بیعا سهتان و
بستری دا د باید با اولیاء تعا

بگیهرد و اولیهاء موظفنهد د اسهرع ونهت د

مد س حاضر شوند.
 اگر دانش آموزی بیعا بود و ب یرستا مراجع کرد د صهو ت نیهاز به تهرم
مد س و استراحت د منزل ،یرستا باید معاون و مدیر ا د جریان امهر نهرا
دهد.
 دانش آموز باید د صو ت ضرو ت ب کلینی

مراجع کند و د صو ت گزا ش

یرستا  ،مبنی بر مراجع ی یی د یی و غیر ضرو ی دانش آمهوز به کلینیه
باعث کسر انضباط دانش آموز خواهد شد.
 دانش آموزانی ک نیاز دا ند تحت مرانبت یرستا مد س باشند باید نام کتبی
از یزش

مربوط برای ا ائ ب یرستا داشت باشند.

 دانش آموزانی ک بیعا ی های مسری ب شرح زیر دا ند نباید تا بهبودی کامهل
د مد س حضو یابند:
 .1تب شدید
 .2تهوع و استفراغ و دل درد
 .3خستگی و خواب آلودگی مفرط
 .4چشمان سرخ و برافروخته
 .5سر درد یا گوش درد
 .6شپش مو و هر گونه بیماری پوستی واگیر و غیر واگیر
 .7هر نوع عالمت بیماری حاد دیگر
توجه :اگر دانش آموز بیماری مزمنی مانند آسم ،صرع و میگرن دارد حتماً باید
هنگام ثبت نام به مدرسه اطالع داده شود و اگر داروی خاصی مصرف می کند
اولیاء باید دارو را با نسخه پزشک و دستور مصرف به پرستار تحویل دهند.
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ورود و خروج اولیاء و بازدیدکنندگان
 د هنگام و ود ب مد س د ج نام و شعا ه تلف و ساعت و تا یخ و ودو امضها
د دفتر مخصوص نگهبانی ضرو ی است.
 مراجع کنندگان باید کا ت هوی یا گواهینام

انندگی ا ب نگهبهان تحویهل

دهند.
 گردن آویز مربو

ا تحویل بگیرند و د هنگام خروج یا تحویل دادن گهردن

آویز کا ت خود ا تحویل بگیرند.
 ای گردن آویز باید مادامی ک د مد س هستند د گردنشان باشد.
اشیاء گمشده و پیدا شده
مد س مس ولیتی د برابر وسایل گعشده ندا د .اشیاء ییهدا شهده د جهایی
نگهدا ی می شوند تا صاحبان اصلی ییدا شوند .د صو ت ییدا نشدن به مراکهز
خیری داده خواهد شد.
 برای جلوگیری از گم شدن اشیاء ،اولیاء موظفند اسم فرزندانشان ا وی لبا
ها (داخل یق ) ،داخل کفش ها و وی کتاب ها و دفترها و وسایل دیگر شخصی
دانش آموزان بچسبانند تا مشابهت آن ها باعث گم شدن نشود.
 دانش آموزان حق آو دن وسایل شخصی گران نیعت ،یول فراوان ،اسباب بازی
ا ب مد س ندا ند.
قوانین جانبی:
خرید و فروش :دانش آموزان مواز ب فروخت هیچ گون وسایلی ب دیگران
د محیط مد س نیستند.
آگهی ها :یادداشت ها ،یوسترها ،تبلیغات و دیگر آگهی ها باید با اجازه مدیر
مد س نصب شوند.
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جش

ها :برگزا ی جش های تولد دانش آموزان و معلعان د کال

ها و محهیط

مد س معنوع می باشد.
هدایا :دانش آموزان و اولیاء حق دادن هدی ب معلعان و کا کنان مد س

ا ندا ند

و آن ها نیز حق ندا ند از کسی هدی شخصی نبول کنند .تنها هدی برای تقدیر و
تشکر ،فقط گل می باشد.
تحویل مدا م :د صو تی ک مد س نیاز ب اصل مدا م از نبیل یاسپو ت  ،ویزا
و کا ت هوی و کا ت واکسیناسیون داشت باشند ،اولیا باید حضهو ا آن ا تحویهل
دهند و سید بگیرند و شخصا آن ا باز یس گیرند د غیر اینصو ت مد س ههیچ
مسوولیتی د نبال مدا م مفقود شده ندا د.
ثبت نام :شروع ثبت نام هر سال از نیع خرداد ماه تا یایان تیرماه هعان سال می
باشد .الزم ب ذکر است مراجع حضو ی اولیا د موعد مقر برای ثبت نام الزامهی
است بعد از تا یخ یاد شده ثبت نام ب ععل نخواهد آمد.
شهری  :مبلغ شهری و هزین سرویس هر سال توسط مولهس تعلیعیه ابهوظبی
اعالم و ب ا الع اولیا و دانش آموزان سانده میشود.
بر اسا

نانون مدون مد س و مولس ،مبلغ وا یزی برای سرویس به ههیچ

وج مسترد نخواهد شد و استرداد مبلغ وا یزی شهری ب شرح ذیل خواهد بود:
 )1درصورت انصراف بالفاصله بعد از ثبت نام%11،از شهریه کسر و بقیه عودت
داده خواهد شد.
 )2درصورت ترک مدرسه بعد از نیم ترم%61،شهریه کسر و بقیه عودت داده
میشود.
 )3درصورت ترک مدرسه پس از پایان ترم اول و اعالم نتایج %81 ،شهریه
کسر خواهد شد.
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اطالعیه ثبت نام دانش آموزان در مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) -ابوظبی
زمان ثبت نام:
شروع ثبت نام

آخرین مهلت ثبت
نام

پایه تحصیلی

ییش دبستانی و یای اول ابتدایی

از نیمه خرداد ماه

پایان خردادماه

سایردو ه ها و یای ها(ابتدایی –متوسط )

از اول تیر ماه

پایان تیر ماه

توجه  :تست سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدایی هر سال اعالم میگردد
مدارک الزم جهت ثبت نام:
کلیه دانش آموزان
 .1اصل شناسنام و گا نام دانش آموز

 .6تکعیل فرم تعهد انضبا ی

 .2کا ت هوی دانش آموز

 .7عکس ( 0 1ابتدایی  1نطع  -متوسط اول 6نطع  -متوسط دوم  5نطع )

 .3اصل شناسنام و گا نام ولی دانش آموز

 .8کا نام نبولی/مردودی سال نبل

 .4کا ت هوی ولی دانش آموز

 .9کپی فیش آب و بر محل سکونت

 .5تکعیل فرم ثبت نام
دانش آموزان جدید الورود

دانش آموزان جدید الو ود عالوه بر مدا م فو بایستی مدا م زیر ا نیز ا ائ نعایند:
 .0شهاده میالد« ترجع شناسنام » با تاییدی وزا ت امو خا ج ایران و سفا ت اما ات د تهران
 .5ترجع آخری مد م تحصیلی دانش آموز با تاییدی وزا ت امو خا ج ایران و سفا ت اما ات د تهران
 .0کا نام و یرونده سالهای تحصیلی نبلی تا کنون
 .1کد انتقال و سی دی ا العات دانش آموزان جدید الو ود از ریق مد س مبدا
 .2حاف نام دانش آموز از سامان اینترنتی سناد مد س مبدا
 .6شناسنام سالمت
 .9کا ت واکس و تست سنوش(ویژه دانش آموزان یای اول ابتدایی)
 .5گواهی اشتغال ب تحصیل با تایید منطق آموزش و یرو ش ( مختص دانش آموزان انتقالی ضع سال)
 .7ترجع ی گواهی اشتغال ب تحصی ل با تاییدی وزا ت امو خا ج ایران و سفا ت اما ات د تهران (مختص دانش
آموزان انتقالی ضع سال تحصیلی)
 .01مووز ثبت نام از سریرستی مدا

جعهو ی اسالمی ایران د اما ات عربی متحده( مختص دانش آموزان انتقالی ضع

سال)
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شایان ذکر است شروع سال تحصیلی جدید بق تقویم د اسی تایید شده از
سوی مولس تعلیعی ابوظبی و ب منظو هعاهنگی با آموزش و یرو ش اما ات هر
سال ب ا الع اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز سانده خواهد شد.
 د صو ت عدم مراجع د زمان مقر و داشت غیبت ،ثبت نام فقهط بها اجهازه
مولس کتبی مولس تعلیعی ابوظبی ( )ADECامکان یایر می باشد.
 حضو ولی و دانش آموز هنگام ثبت نام الزامی است.
 دانش آموزان با نعره انضباط کعتر از  07با شرایط خاص یایرفت خواهند شد.
مدارک مورد نیاز جهت اسکن
 .0عکس دانش آموز
 .5شناسنام دانش آموز
 .0شناسنام ید دانش آموز
 .1شناسنام ماد دانش آموز
 .2کا ت هوی دانش آموز
 .6کا ت هوی ید
 .9کا ت هوی ماد
 .5گا نام دانش آموز
 .7گا نام ید
 .01گا نام ماد
 .00کا ت واکس (ویژه یای اول ابتدایی)
 .05ترجع کا نام (ویژه دانش آموزان جدید الو ود)
 .00ترجع شناسنام (ویژه دانش آموزان جدید الو ود)
 .01ترجع گواهی اشتغال ب تحصیل (ویژه دانش آموزان انتقالی ضع سال)
یایان
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