
 

 

 
 

 

1- School day starts at 07:45 am and ends at 02:15 pm. 

2- Students are not allowed to enter the school after 08:00 am. 

- First tardiness: we will draw his/her attention for being late and allow him/her to attend his/her 
class after informing his/her parent. 

- Second tardiness: the student will be deprived from the P.E session and the break. Inform 
him that next time 6 marks will be deducted from GPA, and a statement will be signed by the 
student. 

- Third tardiness: the student will be deprived from the field trips and school activities and 6 
marks will be deducted from the GPA. 

3- Students are not allowed to leave their classes without permission from the teachers.  

4- Students MUST speak English all the time except in French and Arabic lessons.  

5- Students MUST NOT stay in the classroom during break time. 

6- Students are NOT allowed to eat in class.  

7- Chewing gum is strictly FORBIDDEN.  

8- Cell phones are NOT allowed in class, otherwise first time the mobile will be delivered to the 
principal and student will take it at the end of the day and this is only during the first month of the 
year, the second time student’s parent have to come to the school to receive the cell phone.  

9-Students should NOT stay in the school after the school day.  

10- The parent/ guardian has to present at the school with his/her ID card to accompany the 
student (no permissions will be given by phone). 

- Sport permission: must be signed and documented through dated club letter. 

- Illness permission: Official medical statement must be presented to obtain sick leave 
permission for 2 days and medical report from the Medical Assurance must be presented to 
the school with a school doctor’s report for Surgeries. 

11- Absence more than TWO days will affect the student’s GPA. 

12- Students’ absence is forbidden in the Quarter Exams, since that will have an Impact on the 
student GPA. 

13- Weekly Quizzes schedule will be given to students in the beginning of the year and it will not 
be repeated without principal’s permission. 

14- Students who behave badly in school will be deprived from ……  

      a) The break.         1st time  

      b) The break and P.E. classes.      2nd time  

      c) The break, P.E. classes, and school trips.    3rd time  

      d) The student will take brown card and the parent will be notified. 4th time 

  



 

 

 
15- Student who take brown card three times, will take a red card which means that the student 
will be expelled for 1 to three days as the school administration will decide. 
Note: the school administration can verify the punishment according to the problem that 
aroused. 
16- School administration has the right to decide the suitable punishment even if it doesn’t match 
the previous punishments.  

17- Students should NOT bring valuable things to the school. The school is NOT responsible for 
the loss of any personal stuff.  

18- Students should take care of their school books, and the school isn’t responsible for any 
damage or loss. Any damage or loss will be charged. 

19- Unexpected inspections will take place on cell phones, uniform, laptops, MP3s, and 
accessories from time to time.  

20- Student is not permitted into the school unless he/she is complying with the school uniform, 
otherwise, student will wait at the school reception until his/her parent bring him/her the school 
uniform to be changed or will be sent home to change his/her clothes.  

21- Gifts between students are forbidden inside the school. 

22- In case of any changes in the student’s or parent’s information, the parent must notify the 
school principal before any changes since this information are documented into the USA and 
ministry of education records for later use. 

 
 

Yesterday, today and forever.......... 

        Striving for excellence. 

  



 

 

 

 

 
 

 م . 2:15وحتى  7:45يبدأ اليوم الدراسي من الساعة  -1

 ص . 8غير مسموح للطلبة بدخول المدرسة بعد الساعة  -2

 يتم دخول الطالب مع لفت نظره شفهيا :التأخير االول -

إعالمه انه سوف يتم خصم درجات و P.Eوحصة ال  breakسوف يحرم الطالب من ال :التأخير الثاني -
  كتابة إقرارقيام الطالب بمع في المرة الثالثة  GPAال

من درجات  6وتخصم للطالب سوف يحرم الطالب من الرحالت التعليمية واالنشطة المدرسية  :التأخير الثالث -
 الخاصة باليوم. GPAال

 ممنوع مغادرة الطالب للفصل إال بإذن المعلم . -3

 .الفرنسية والعربية فيما عدا دروس اللغة ة داخل الفصليجب الحديث باللغة اإلنجليزي -4

 .االستراحة في الفصول خالل فترة غير مسموح للطلبة بالبقاء -5

 .غير مسموح للطلبة بتناول الطعام داخل الفصل -6

 . المدرسةغ اللبان داخل ضمحظور على الطلبة م -7

مديرة ألول مرة يسلم الى ، في حال حدوث هذا  المدرسةغير مسموح للطلبة بإستخدام التليفون المحمول داخل  -8
ينبغي وإذا تكرر ذلك مع العلم ان ذلك سوف يكون فقط خالل الشهر االول من الدراسة اخر اليوم للطالب ويسلم  المدرسة

 بالطالب. م المحمول الخاصستالإلبنفسه حضور ولي األمر 

 ال ينبغي بقاء الطلبة داخل المدرسة بعد إنتهاء اليوم الدراسي  -9

 .التوجه الى المدرسة بصورة البطاقة الستالم الطالب وممنوع االذن تليفونياً  يجب على ولى األمر  -10

 االذن الرياضى : يجب ان يكون موثق بجواب من النادى بالتاريخ. -

يوم فى  2آلخذ إذن مرضى بحد أقصى االذن المرضى : يجب ارسال تقرير طبى معتمد من التأمين الصحى  -
مع حاالت األنفلونزا وفى حالة حدوث عمليات جراحية يجب ارسال تقرير رسمى من المستشفى الى المدرسة 

 لتعويض أيام الغياب العرض على دكتور المدرسة 

 .G.P.Aن يؤثر في درجات ال غياب الطالب ألكثر من يومي -11

ألن ذلك سوف يؤثر على درجات أعمال السنة للطالب وسوف  Quartersممنوع الغياب نهائياً من إمتحانات ال  -12
  يتم ارسال تقرير غياب للطالب الى الجهات المختصة وذلك للعلم

 يتم توزيع جدول امتحانات االسبوعية للطالب فى بداية الدراسة واليتم إعادة االمتحان إال بقرار من مديرة المدرسة  -13

 يعاقب الطالب على سوء السلوك كما يلي :  -14

 .  فسحةأ( في المرة األولى : يحرم الطالب من ال      

 حصة األلعاب .ب( في المرة الثانية : يحرم الطالب من الفسحة و      

 ج( في المرة الثالثة : يحرم الطالب من الفسحة و حصص األلعاب و الرحالت المدرسية .     

 إخطار ولي األمر .و brown cardإعطاء الطالب د( في المرة الرابعة : يتم       

 

 

 



 

 

 

وهذا معناه فصل الطالب من يوم الى  red card، يحصل على  brown card 3في حالة حصول الطالب على  -15
 ثالث ايام حسب ما يترائى إلدارة المدرسة.

 يحدد العقاب على حسب نوع المشكلةيمكن إلدارة المدرسة النظر في خطوات العقاب والتعديل بها حيث ملحوظة: 

اإلجراءات حسب ما يترائى لها يحق إلدارة المدرسة إعطاء الطالب العقاب المناسب حتى وإن كان بإستثناء هذه  -16
 ات المدرسة.الب للعنف او اي سلوك مخالف لسياسوذلك في حالة استخدام الط

 علقات ثمينة للمدرسة و المدرسة غير مسئولة عن فقدان أية متعلقات شخصية .  متال ينبغي للطالب إحضار  -17

بها مع العلم حدوث تلفيات  فقدان الكتب او مسئولة عنينبغي للطالب الحفاظ على الكتب المدرسية، و المدرسة غير  -18
 . انه في حالة حدوث ذلك سوف يتم مطالبة ولي االمر بدفع ثمن الكتاب

 MP3سيتم إجراء تفتيش دوري مفاجئ على أجهزة المحمول و الزي المدرسي و أجهزة الالب توب و أجهزة ال  -19
 إليها .  و ما

المدرسى حتى ولو معطف فى الشتاء وبخالف ذلك سوف يقوم الطالب بدون الزى ممنوع دخول الطالب نهائياً  -20
 باالنتظار في االستقبال حتى يقوم ولي االمر بإحضار الزي المدرسي ليقوم بتغييره او إرساله الى المنزل لتغييره

 ممنوع تبادل الهدايا بين الطالب داخل المدرسة. -21

يجب التوجهه الى المدرسة لتعديلها . ألن هذه البيانات  للطالب او ولي االمرفى حالة تغيير أى بيانات شخصية  -22
الى الجامعة فالبد الطالب تسجل فى الواليات المتحدة االمريكية نظراً ألن هذه البيانات تكتب فى الشهادات التى يتقدم بها 

   من التأكد من صحتها. 

 

 


