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.. Vision .. 

RIS is dedicated to create a supportive environment to inspire 

students to realize their potentials and to become self-motivated 

people and life-long learners. 
 

 

.. Mission Statement .. 
    Provide a caring, safe and warm learning environment that 

stimulates curiosity, freedom of expression, positive competition and 

life-long learning. 
 

.. Motto .. 
 

“We are Life Long Learners..” 

 

.. Goals .. 
1) Make every effort for educational excellence and high 

standards of achievement of the students. 
 

2) Ensure safe schools; protect the health and safety of all 

students. 
 

3) Promote creativity and higher levels of thinking skills to 

develop student-focused learning environment. 
 

4) Encourage students to commit to personal excellence 

through the development of their self-confidence, self-esteem and 

a positive set of values. 
 

5) Develop a community where children, parents, and teachers 

work together as one team enhancing the sense of self-respect, 

cooperation, and responsibility toward others. 
 

6) Develop creative and critical thinkers; confident to 

express their ideas and prepared to seek lifetime success. 
 

 

 ..الرؤيــة..

لــهام الطــالب  تكــرس مــدارس رنــــد العــاملية جـــهودها خللق بيئة داعــمة ال 

مــكـــانيـــاتـهم يك تصبح لــــديــهم دوافـــــع ذاتــيـة لـطـلـب الـعــلـم.عىل   تــحقيق ا 

 

 .. المــهــمة ..

 تــوفيــرالـــرعــايــة

 فــضــــول حتــفـــز التـــي الـــدافـــئـــة التـــعـــلــمي وبـــيــئة لآمــــنــــة ا

ثـــــرائـــه للـــــتــــعـــبـــري وحــــريـــته الطالــب  .الــــحياة ىمـــد الــعـــمل بوســــائـــل وا 

 .. شعار المدرسة..

 "حنن نتعمل مدى احلياة"

 .. األهــداف ..

 ضامن املدارس الآمنة وحامية الصحة والسالمة مجليع الطالب. (1

كفريق واحد لتعزيز احرتاهمم ذلاهتم وتعاوهنم  تطوير جممتع مكون من الأطفال والآابء واملعلمني يعملون معًا  (2

 ومسؤوليهتم اجتاه الآخرين.

 بذل لك اجلهود املمكنة من أأجل المتزي يف اجملاالت التعلميية وحتقيق مس توايت علمية عالية. (3

تشجيع الطالب عىل المتزي الشخيص من خالل تطوير الثقة ابلنفس واحرتام اذلات ومجموعة من القمي  (4

 اال جيابية.

عطاءمه الثقة يف التعبري عن أأفاكرمه بدون أأي خوف وهتيئهتم ت (5 طوير املفكرون ذووا اال بداع والانتقاد وا 

 عىل البحث عن حياة انحجة مدى احلياة.

 التأأكد من أأن مجيع الأطفال قادرون عىل فهم واحرتام الاختالفات بني الأشخاص وتقبلها. (6
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7) Make sure that all children understand, respect and accept the 

diversity of others. 
 

8) Provide Quality in education with a professional team of teaching 

trained periodically. 
 

9) Develop an outcome-based curriculum that is continuously revised. 
 

10) Use technologies to enhance the delivery, quality and effectiveness 

of teaching. 
 

.. Student Agreements to R.I.S. .. 
 

 I will be on TIME to my classes 

 I will ask for PERMISSION before entering and leaving the classroom 

 I will come to class prepared with all SUPPLIES and HOMEWORK 

completed 

 I will be POLITE, COURTEOUS, and RESPECTFUL at all time with every 

member in the school 

 I will RAISE my HAND before I speak during a classroom lesson 

 I will RAISE my HAND and WAIT to be called 

 I will try to COMPLETE my WORK on time 

 I will LEAVE my SEAT only when NECESSARY 

 I will KEEP my hand to MYSELF  I will not CHEW gum in my school 

 I will USE my KIND WORDS, 

not my FISTS 

 I will ask for PERMISSION to 

EAT or DRINK in the classroom 

 I will listen QUIETLY while others are speaking 

 When in DOUBT I will ASK  I will WALK in the hallways 

 I will be COMMITTED to be part of a PEACEFUL and NON-VIOLENT 

school 

 I will LEAVE my games, toys, and electronic devices at home 

 Students are expected to reach school before 7:00am. Playground or back 

gate is their entrance. However, if any student is late, he/she can enter 

from the main reception and take a tardiness slip before heading to 

his/her class. 

 

 

 توفري اجلودة يف التعلمي من خالل خنبة من املعلامت ذوات اخلربة الاليت يمت تدريهبن بشلك مس متر. (7

بداع والارتقاء ابلتفكري لتطوير البيئة التعلميية للطالب والرتكزي علهيا. (8  تشجيع اال 

 يمت تنقيحها بشلك مس متر.تطوير املناجه ادلراس ية القامئة عىل النتاجئ اليت  (9

 اس تخدام التكنولوجيا لتعزيز استيعاب وجودة التعلمي وفعاليته.  (10

 .. اتفاقية الطالب لمدارس رند العالمية.. 

 لاس تأأذن عند ادلخول أأو اخلروج من الفص   واحرتم امجليع يف املدرسة اً ومنضبط همذابأأكون 

 الفصل يف التحدث قبل يدي ارفع  بذكل يل السامح قبل أأحتدث ال 

 احملدد الوقت يف يل املولك العمل أأداءا جاهد أأحاول 

 الرضورة عند ا ال مقعدي ال اترك  الفصل يف العكل امضغ ال 

 أأوالرشاب الطعام لتناول اال ذن اطلب 

 يذاء أأو الرضب يف يدي اس تعمل ال  اليد قبضة وال اس تخدم املهذبة اللكامت اس تخدم  اال 

 الآخرون يقوهل ملا اس متع  أأبدا اركض وال املدرسة ممرات يف اميش 

 معني يشء يف اشك عندما أأسال  العنف يرفض مسامل جممتع يف فرد أأكون ابن الزتم 

 للمدرسة احرضها وال البيت يف الالكرتونية وأأغرايض أألعايب ساترك 

 ادخل املدرسة عىل الوقت احملدد للحصص 

  السابعة متاما صباحا ويكون دخول طالب الس يارات اخلاصة من جيب عىل الطالب احلضور للمدرسة قبل الساعة

 بوابة امللعب بيامن يدخل الطالب امللتحقني ابحلافالت من البوابة اخللفية اخملصصة للحافالت .

 عند تأأخر الطالب عليه ادلخول بوابة لالس تقبال الرئييس وس يتسمل الطالب بطاقة تأأخري قبل دخوهل الفصل . 
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 .. حقوق الطالب واألهل.. 

 للطالب احلق يف:

 التعلمي املمتاز والاحرتام املتبادل والبيئة الصحية - أ

 توفري الكتب واملصادر واملعلامت احملرتفات - ب

 الزتام املدرسة ابملهنج احملدد والتقومي الزمين - ت

 ا عالم الطالب والأهل ابلفعاليات والربامج املدرس ية - ث

واملعلامت تبعا لوقت الزايرة وحصص الفراغ للمعلامت أأو  للأهل احلق يف التواصل مع اال دارة - ج

 االتصال هاتفيا أأو عن طريق الامييل

 .. تـاريخ المدرسة.. 

القطيف . خالل الس نتني الأوليتني اكنت عبارة عن روضة يف مدينة  2006تأأسست مدرسة رند العاملية عام 

طالب يف الس نة الثانية واكن هذا هو  140 طالب وزاد العدد رسيعا ليصل ا ىل 75حوايل بطاقة أأس تعابية 

احلاجة املزتايدة للتدريس املهنج  احلد الأقىص  للطاقة الاستيعابية للمدرسة  واس متر كذكل للس نة الثالثة.اكنت

 5ابللغة الاجنلزيية يه من جشعت ماكل املدرسة لالنتقال ا ىل مبىن اكرب يف مدينة س هيات واذلي يبعد حوايل 

كام صاغه الكثريون الستئجار مبىن جتاري وحتويهل  جشاعا قرارااملدرسة القدمي. اكن هذا القرار أأميال من مبىن 

جملمع مدارس واكنت  املاكن وحتويهلا ىل مبىن مدرسة. احتاج املبىن جلهود عظمية واستامثرات كبرية ال جناح 

التغيريات مس مترة طوال الس نوات  للوصول للأفضل. انتقل طالب الروضة ابلقطيف للمجمع بعد س نه من 

 افتتاحه.

طالب  1100أأهلية .وخيدم اجملمع حوايل   اليوم يتكون مجمع رند التعلميي من روضة وابتدائية عاملية  وابتدائية

ة والابتدائية من املدرسة العاملية.فقط يف قسمي الروض 780وطالبة  حوايل   

 

.. Students and Parents Rights .. 

Students have the rights of: 

A. Excellent education and mutual respect and healthy environment. 

B. Providing the school books, IT room, excellent and professional 

teachers. 

C. The commitment of the school to its curricular and calendar. 

D. Informing students and parents about the school events or 

program. 

E. Parents have the right to communicate with administration and 

teachers regarding to school visiting time and teachers free 

periods or by phoning them or by e. mail. 
 

.. History of the school .. 

 

Rand International School was founded in 2006 in the city of Qatif. 

In its first two years, the school had functioned as simply 

kindergarten in small building. It started with 75 kids and jumped 

quickly to nearly 140 kids in the second year with reaching its   

maximum capacity. The growing demand for English teaching 

curriculum offered incentive to the owner to seize an opportunity of 

renting a huge building in the city of Sahait which is approximately 5 

miles away from the first school building. A great effort and large 

investment were needed to transform the place into a school complex. 

Constructions and renovations and maintenance continued throughout 

the years to reshape the current school buildings. 

 

Today the school complex consisted of Kindergarten, International 

grade school and Saudi curriculum school which has other separate 

license granted by the Ministry of Education. Currently, the number in 

the school complex run over 1100 students, of which about 780 

students are in kindergarten and primary school. 
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The schools have developed rapidly over the years in terms of 

education quality as started to attract many parents from Qatif 

district and surrounding Dammam district. In the initial two years, the 

International Primary school functioned as mixed-gender school and 

was dominated by non-Saudis since there was restriction on Saudis to 

get into International grade schools. In contrast, Kindergarten has 

been dominated from the start by Saudis since there was flexibility 

for Saudi to get enrolled without government restrictions.   
 

In 2012, our international grade school has become predominantly 

Saudis as we have obtained the official permit from the Ministry of 

Education to accept direct Saudi enrollment because of meeting their 

requirements. This has resulted in large Saudi enrollments especially in 

Grade One.  The cancelation of grade four to grade seven for boys led 

to loss of large number of students, but this is being compensated by 

larger number with the inflow of Saudis. Saudis in Grades have been 

transformed over the years from a small minority into a very large 

majority. 
 

The rise of Rand schools over a short period of time within the region 

has not come from vacuum. We were aware from the start that 

upgrading learning environment and promoting self-learning are not 

easy tasks but it can't not be achieved without effective utilization 

and development of resources. Much of our current leadership has 

risen up from school manpower based on their skills and commitment to 

professionalism. The school policy has always given an opportunity to 

distinguished school teachers and staff to move up within the 

management which reflected the space for upward mobility.  
  

Our efforts payback by having the academic accreditation for quality 

in education from the global nonprofit organization the AdvancED 

organization .which was big leap towards improvement.  

This non-profit organization has helped our school improve in all 

aspects with respect to purpose and direction, governance and 

leadership, teaching and assessing, resources and support systems and 

using results for continuous improvement.  

The AdvanceED Accreditation Process is providing us with 

the comprehensive framework for continually improving 

student learning and school effectiveness.  

.. School Sections .. 

1) The kindergarten section has 25 classes for the K.G, K.G.1, K.G.2 

and K.G.2 advance with a library, 3 play grounds, teaching centre 

room, computer lab, media centre, eating hall and theatre. 
 

2) The primary section has 25 classes from grade one to grade six: 

a Library, a Science Lab, a Computer Lab, Art Room, Playground, 

learning resources room and activities room. 

.. School Program .. 
 

The school follows the Common Core Standards (CCS) used in the 

United States. It provides a consistent, clear understanding of what 

students are expected to learn, so teachers and parents know what 

they need to do to help them.  
 

The standards are designed to be robust and relevant to the real 

world, reflecting the knowledge and skills that our young people need 

for success in college and careers. With these standards our students 

will be fully prepared for the future, our communities will be best 

positioned to compete successfully in the global economy.  
 

Building on the excellent foundation of standards states have laid, the 

Common Core State Standards are the first step in providing our 

young people with a high-quality education. It should be clear to every 

اكن عامل جذب لأهايل الطالب   س نوات وهذاخالل تطورت املدرسة بشلك رسيع فامي يتعلق جبودة التعلمي 

من منطقيت القطيف وادلمام. بدأأت املدرسة العاملية بتدريس البنني والبنات واكنت غالبية طالهبا من غري 

السعوديني وهذا الن املدرسة مل تكن قد حصلت عىل رخصة قبول السعوديني عىل أأن غالبية طالب الروضة 

والتعلمي بذكل.اكنوا من السعوديني لسامح وزارة الرتبية   

تغريت الغالبية الطالبية لصاحل السعوديني بعد حصول املدرسة عىل رخصة قبول السعوديني  2011يف عام 

 بشلك مبارش وهذا بعد تصنيف املدرسة من الفئة الأوىل وبعد أأن مت حذف فصول رابع ا ىل سادس أأوالد.

 مس توى رفع ابن البداية من واعية اال دارة نتاك .فراغ من يأأيت مل قيايس وقت يف التعلميي رند مجمع تطور ا ن

 تطوير و الفعال الاس تخدام بدون بلوغه والميكن السهةل ابملهمة ليس اذلايت التعلمي مفهوم ونرش التعلميية البيئة

 بطاقة ال دارة والزتام همارات دلهيا برشية طاقة كوهنا من تطورت للمدرسة احلالية اال دارة أأن كام. التعمل مصادر

 الوظيفي السمل يف للرتقية واملوظفات للمعلامت الفرصة أأاتحت املدرسة س ياسة والن. حمرتفة و همنية برشية

 .التطور و للمنو مساحة عكس اذلي

د الادفانس رحبية الغري العاملية املنظمة من التعلمي جودة يف الأاكدميي الاعامتد عىل حبصولنا هجودان توجت  و .ا 

مام قفزة هذه اكنت دارة، من العنارص مجليع تطوير خطة رمس يف املدرسة املنظمة ساعدت .التطور حنو للأ  ا 

ثراء و املساعد النظام/ التقيمي نظام تعلمي،  لأهداف تبعا ذكل و املس مترر للتطو  البياانت اس تخدام و املصادر ا 

 تطور حنو العمل ا طار وضعت قد الأاكدميي الاعامتد عىل املدرسة حصول خطوة فاكنت املدرسة رؤية و

 املدرسة جلنة قبل من كتب عدة مراجعة و اختيار و معاينة متتكام  املدرسة يف التعلمي وفعالية الطالب

 .املدرسة رؤية و وهجات تناسب اليت الكتب الختيار للمناجه

دارة املدرسة  وحاجات الطالب والأهل اكن احد  ابهامتمات,كام أأن اهامتم موظفات املدرسة ،املعلامت وا 

أأس باب جناح املدرسة وأأيضا قيام مجيع الأشخاص املهمتني بنجاح العملية التعلميية ابملدرسة من طامق معل 

وأأهل وطالب ابلتعاون الاجيايب اذلي خدم تطور الطالب يف العملية التعلميية والرتبوية  فاكن موظفني 

للوصول لأهداف املدرسة التعلميية والرتبوية.املدرسة يبدون احرتافية ويعملون جبد   
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.. School Sections .. 

1. The kindergarten section has 25 classes for the K.G, K.G.1, 

K.G.2 and K.G.2 advance with a library, 3 play grounds, 

teaching center room, computer lab, media center, eating hall 

and theatre. 
 

2. The primary section has 25 classes from grade one to grade 

six: a Library, a Science Lab, a Computer Lab, Art Room, 

Playground, learning resources room and activities room. 

.. School Program .. 

 
The school follows the Common Core Standards (CCS) used in the 

United States for English and Math and Next Generation State 

Standards for Science. Standards provide a consistent, clear 

understanding of what students are expected to learn, so teachers 

and parents know what they need to do to help them.  
 

   The standards are designed to be robust and relevant to the real 

world, reflecting the knowledge and skills that our young people need 

for success in college and careers. With these standards our students 

will be fully prepared for the future, our communities will be best 

positioned to compete successfully in the global economy.  
 

    Building on the excellent foundation of standards states have laid, 

the Common Core State Standards are the first step in providing our 

young people with a high-quality education. It should be clear to every 

student, parent, and teacher what the standards of success are in 

every school. 
 

Teachers, parents and community leaders have all weighed in to help 

create the Common Core State Standards. The standards clearly 

communicate what is expected of students at each grade level. This 

will allow our teachers to be better equipped to know exactly what 

they need to help students learn and establish individualized 

benchmarks for them.  

.. أقسام المدرسة..  

و متهيدي متقدم فصل  يتكون من مراحل احلضانة والروضة والمتهيدي  25قسم الروضة واذلي حيوي  .1

أألعاب وغرفة الأراكن ومعمل مكبيوتر وقاعة التلفزيون واكفترياي ومرسح يتسع قاعات  3مع وجود مكتبة و

 طفل. 408لـ 
 

وي حت فصل يتكون من املس توى الأول ا ىل املس توى السادس، كام 25القسم الابتدايئ واذلي حيوي  .2

وغرفة عىل غرفة مكتبة ومعمل علمي ومعمل مكبيوتر وغرفة الرمس وقاعة أألعاب وغرفة مصادر تعلميية 

 .أأنشطة

 .. برنامج المدرسة.. 

ملاديت اللغة  الايت املتحدة)معايري المكن كور(تتبع املدرسة املعايري العامة اجلوهرية املس تخدمة يف الو

.فهيي (  Next Generation State Standards for Scienceالاجنلزيية والرايضيات )

يدرسوه, وهبذا يعرف املعلمون والأهل ماذا علهيم أأن  توفر مفاهمي واحضة و متنامغة مع ما يتوقع الطالب أأن

 يعملوا ملساعدهتم.

أأفرادان الصغار   املعايري مصممة لتكون قوية ومناس بة للعامل احلقيقي, تعكس احلقائق واملهارات اليت حيتاهجا

للمس تقبل,  اً لكيملعايري س يكون طالبنا جمهزين لينجحوا يف دراساهتم العليا والوظائف املس تقبلية.ومع هذه ا

 جممتعاتنا س تكون يف املوقع الأفضل للتنافس بنجاح يف الاقتصاد العاملي.

البناء عىل الأساس املمتاز للمعايري, يه اخلطوة الأوىل لزتويد أأفرادان الصغار بتعلمي عايل اجلودة وس يكون 

 واحًضا للك طالب, الأهل, و املعلمني ماهية معايري النجاح يف لك مادة.

املطلوب  لقمي جدا أأن يشارك الأهل وأأفراد اجملمتع بتطبيق املعايري العلمية فهيي توصل بشلك واحض ماهومن ا

من الطالب يف لك مرحةل ومس توى. هذا س ميكن معلامتنا من اجلاهزية أأفضل لعلمهم مبا حيتاجه الطالب للتعمل 

 ووضع مقاييس فردية هلم .

وابلتايل متكني  جراءات بدًءا من الصفوف املبكرةفاهمي الأساس ية واال  املعايري العلمية المكن كور تركز عىل امل

عطاء الطالب فرصة للمتكن مهنا.  املعلمني لأخذ الوقت الالزم لتعلمي املفاهمي واال جراءات الأساس ية جيدا وا 
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The Common Core State Standards focus on core conceptual 

understandings and procedures starting in the early grades, thus 

enabling teachers to take the time needed to teach core concepts and 

procedures well—and to give students the opportunity to master them. 

With students, parents and teachers all on the same page and working 

together for shared goals, we can ensure that students make progress 

each year and graduate from school prepared to succeed in college and 

in a modern workforce. Using the common core curriculum evens the 

educational field for all students in and outside the country.  

This cohesive curriculum would also ensure that our students are 

taught all necessary skills to get into universities and colleges of their 

choice inside and outside of the Kingdom, Europe, American, Middle 

East, Asia and other countries where American diplomas are accepted.  

Rand international school has a K-6 program, which uses American 

books except for subjects mandatory from the Ministry Of Education. 

Our system is divided up as follows:  

1) Early Learners Department (Pre-K to KG3). 

2) Elementary (1st to 6th grade). 

 In the Early Learners Department 
 We use several different core standard curriculums to adapt to the 

needs of our students. Throughout the years, from Pre-K to KG2, 

Early Learners are introduced to skills that prepare them for 

discovering the world and to be socially aware. Students often work 

with letters of the alphabet to build their vocabulary, helping them 

begin to understand reading as a process of discerning meaning 

from print. 

 Early Learners are involved in everyday life learning skills to help 

them become independent thinkers and to instill in them a sense of 

belonging to the school setting and community.  

 They will be immersed in a print-rich, technical-rich, role-play rich 

environment that will help them develop an awareness and 

understanding of life-longlearning.  

عندما يعمل امجليع من طالب وأأولياء أأمور ومعلمني مًعا من أأجل الأهداف املشرتكة، نمتكن من ضامن أأن 

الطالب حيققون تقدم يف لك عام ويتخرجون من املدرسة عىل اس تعداد للنجاح يف ادلراسة والوظائف وذكل 

بالد وخارجه, وهذا املهنج املامتسك ابس تخدام املعايري العلمية المكون كور يوحد  التعلمي مجليع الطالب يف ال 

يضمن أأيضا أأن طالبنا يمت تدريسهم مجيع املهارات الالزمة للوصول ا ىل اجلامعات واللكيات اليت خيتاروهنا 

آس يا و ,اململكةداخل وخارج  بدلان أأخرى حيث يمت قبول ادلبلومات  أأورواب وأأمرياك والرشق الأوسط وأ

 الأمريكية.

ة هويواد ال متس تخدم الكتب الأمريكية ماعدا ا ىل الصف السادس و  رس من الروضة تد  مدارس رند العاملية

 وزارة التعلمي .ل

 :ينقسم نظامنا على النحو التالي

 من مراحل احلضانة والروضة والمتهيدي والمتهيدي املتقدم . القسم الابتدايئ .1

 السادس.القسم  الابتدايئ واذلي يتكون من املس توى الأول ا ىل املس توى  .2

 

 في قسم الروضة 

  ن كور( اليت تتكيف مع احتياجات طالبنا. العلمية )المكحنن نس تعمل املناجه التعلميية ذات املعايري

املتقدم, يتعرف الأطفال عىل املهارات اليت تُِعُدمه  2عىل مر الس نني, من المتهيدي ا ىل يك يح 

ا يتعامل الطالب ابحلروف الأجبدية لبناء الس تكشاف العامل وتزويدمه ابملعرفة يف اجملمتع. غالبً 

 حصيلهتم اللغوية, ملساعدهتم يف بدأأ فهم أأن القراءة معلية خمتلفة عن احلفظ.

  ينخرط طالب الروضة يف تعمل املهارات احلياتية اليومية ملساعدهتم عىل أأن يصبحوا مفكرين

 اجملمتع.مس تقلني، وغرس يف نفوسهم الشعور ابالنامتء ا ىل البيئة املدرس ية و 

  تس تخدم أأحدث طرق وتقنيات التعلمي اليت ستساعدمه يف تمنية ادرااكهتم و مفاهميهم للتعمل عىل

 مدى احلياة.
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  المدرسةاالبتدائيةفي 

  عداد وتدريب الطالب ليكونوا متعلمني مشاركني ومتعاونني يمتكنون من اكتشاف ذاهتم والتفكري يمت ا 

دماج املعارف واملهارات اليت تعلموها الناقد, من  . يف حياهتم اليومية أأجل ا 

  وسوف يدرس الطالب من الكتب اال جنلزيية الأمريكية املركزة عىل احملتوى اذلي يامتىش مع املعايري

وعىل مر الس نني , سوف يسعى الطالب جاهدين للتفوق العلمي عن طريق اس تخدام العلمية)المكن كور(.

 ة لالخنراط بنشاط يف معلية التعمل اخلاصة هبم.املعرفة السابق

  سوف يتعمل الطالب عىل صياغة الأس ئةل والتحقيق يف املوضوعات، والبحث يف الس بل اخملتلفة املتاحة

 .يف أأثناء ذكل يبين املعلومات ويربطها  من فصل ا ىل أآخر  أأجوبهللميض قدما ال جياد 

  آمنة ومواتية لتشجيعتوفر املعلامت سوف الطالب عىل الرغبة يف التعمل، الاكتشاف وعدم اخلوف  بيئة أ

 من طرح الأس ئةل.

  يف الس نوات الأولية سيمت تقيمي الطالب بشلك مس متر من خالل وسائل خمتلفة، مثل املسابقات، وتوزيع

 تكون علهيا س يحصلون اليت ادلرجاتهمامت، الواجبات املزنلية، املشاركة يف الفصل والنضج الاجامتعي.

 .الس نة مدار عىل القامئة املتواصةل للتقياميت وفقا شامةل

 

والخدمات ..منشاة .. ال  

 منشأة المدرسة: - أ

  ،بأأاثث اكمال جتهزيا جمهزة. املرافق والفصول ههتوية جيدو مضاء جيدًا و كذكل المبىن املدرسة واسع  

 ناسب للمرحةل العمرية اليت تدرس فهيا.م 

  تنظامي جيدا مع هجاز عرض، مكبيوتر، انرتنت، توفر  منظمه أأيضا غرفة املصادر حتوي املدرسة الابتدائية

 املواد والأدوات والكتب للطالب واملعلمني للعمل هبا. 

  ترب توفر املدرسة الابتدائية أأيضا  خمترب للعلوم جمهز جتهزيا جيدا، واذلي مصم من قبل أأخصايئ  خم

 .وحيوي مجيع متطلبات السالمة

 

 In Primary School 
 

 We will be preparing and training the students to be 

participatory, collaborative learners who self-discover and 

critically think in order to integrate the knowledge and skills 

they learn into their everyday life.  

 Students will study from American English content-based books 

that are align with the Common Core Standards. Throughout the 

years students will strive for academic excellence by using 

previous knowledge to actively engage in their own learning 

process.  

 Students will learn to formulate questions, investigate subjects, 

and look at various ways available to proceed in finding answers, 

while building connections from one grade to the other.  

 The teachers will create an environment that is safe and 

conducive to encourage students to want to learn, discover and 

not be afraid to ask questions.  

 In the primary years students will be continuously assessed 

through various means, such as quizzes, assignments, homework, 

class participation and social maturity. The grades they receive 

will be calculated according to the continuous assessments done 

throughout the year. 

 

.. Facilities and Services.. 

A. School Facilities:  

 The school facilitates spacious, well-lighted and ventilated rooms 

fully equipped with appropriate furniture for the age group of 

young children they serve.  

 The school has a well-organized learning resources room with 

projector, computers, internet access, learning materials and tools. 

 The school also provides the facility of a well-equipped science 

laboratory designed by lab specialist and has all safety 

requirements. 
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  من الكتب. للك قسم واملزودة مبجموعة كبرية جداومكتبة 

  أأة عىل ملعبان خارجيان وأآخر حتوي املنشو  الهتوية.تنفذ الأنشطة الرايضية يف مالعب واسعة جيدة

 داخيل يف قسم الروضة . أأما يف قسم الابتدايئ فيوجد ملعب خاريج وأآخر داخيل.

 

 الخدمات: - ب

 الخدمات التقنية: (1
تقين لزتويد مجيع املنشاة ابال نرتنت . معمل احلاسب الآيل مزود بأأحدث الأهجزة ونظم املدرسة مزودة بنظام 

 املعلومات ويمت اال رشاف عىل صيانة املعدات التقنية من قبل فنيني خمتصني.
 

 خدمات دعم الطالب: (2
 :ية التاليةة يف اجملاالت التمنو مدارس رند العاملية تؤمن دمع التعلمي دلى الطالب وابلتايل تأأخذ املبادر 

  :التربية البدنية 

دقيقة يف بداية لك يوم ملامرسة  الامترين الرايضية يف طابور الصباح مع وجود  15قسم  الروضة خيصص  

 حصة أأس بوعية للرايضة.

اجلدول ادلرايس يف املدرسة الابتدائية يشمل جدول راييض وتربية بدنية  )مرة أأس بوعيا ملرحةل الروضة  

ومرتني يف الأس بوع ملرحةل الابتدايئ( حتوي الألعاب مثل كرة السةل وكرة القدم وتنس الطاوةل وغريها، مع 

عطاء دروس توحض أأمهية الرايضة والتثقيف الصحي. قد يطلب املعمل من الطالب البحث حول موضوع  ا 

 حصي خمتلف ورشحه لبقية الطالب.

 

  تنمية المعرفة: 

وحفظ وتالوة القرءان  الاجنلزييةهجاء ابللغة عن طريق ا جراء املسابقات مثل:  تعزز املهارات املعرفية  

 ومسابقة أأكرث الطالب همارة يف مادة الرايضيات.

 

 A library for each section with collection of books. 

 The sports activities are carried out in spacious playgrounds: two 

outdoor and one indoor playground in KG section. In grades section 

we have one indoor and one outdoor playground. 

 

B. Services: 

 

1) Technical Services: 

The school offers the facility of an (IT) room with internet access. 

The IT rooms are fully equipped and arrayed with the latest 

generation Pentiums.   

2) Student Support Services: 

RIS believes in supporting the students’ learning and hence takes 

initiative in the following developmental areas:  
 

 Physical Education: 
 

School specifies fifteen minutes at the beginning of every day for 

exercising in the morning assembly.  
 

  The school’s curriculum includes a well-defined sports 

schedule(once in KG section and twice a week in grade section) which 

organize games like basketball, football, table-tennis, etc. and explain 

the importance of sport and give some health education .Teacher ask 

students to search about different health information and to 

demonstrate them to class. 

 

 Cognitive Development: 

Cognitive skills are enhanced by conducting regular competitions like 

quiz times, spelling bee contests, recitations. 
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 Social and Emotional Development 
 

In the K.G section: 
 

 Educational units are conducted to support the emotional and 

social development. E.g. family, emotion, healthy behavior etc 

.which are demonstrated in the class room. 

 Extra activities like plays (about hygiene, healthy food and 

healthy behavior) and rhymes. 

In the GRADE section: 
Extracurricular activities are conducted together in the: 
 

 Community self-building to develop their self-confidence, 

social, emotional skills and behavior.  

 Some programs, activities, and competitions to enhance 

students abilities by discussing different topics with students 

counselor and introducing new concepts in children right club. 

 Also, All staff members are working together to provide 

students moral and emotional support. 
 

1. Classrooms as a learning service : 

The school classrooms are spacious, airy and well-ventilated rooms fully 

equipped with closets, comfortable chairs with desks, white boards, 

bulletin boards and projectors (multimedia), smart boards.  

2. Library as a Knowledge service: 

 

A library is a fountain to stair the thirst of knowledge for students. Our 

school library provides facilities for learning, teaching and research 

projects. It provides proactive and innovation information service to the 

academic community. It is equipped with huge collection about 10,000 

of books in English and Arabic. 

:التطور االجتماعي والعاطفي 

 في قسم الروضة: 
 

  الاجامتعية والعاطفية. عىل سبيل املثال  لتمنيةية ل حص و يتضمن املهنج ادلرايس وحدات تربوية

 وحدات العائةل، واملشاعر, السلوك الصحي وغريها. 

  أأنشطة ا ضافية ختصص لهذا الغرض مثل مرسحيات )عن النظافة، والصحة ، الصداقة والسلوك

 عن طريق الأانش يد املناس بة.احلسن وغريها( وتعزز أأيضًا 

 

 في القسم االبتدائي:

 يمت تعزيز التطور الاجامتعي والعاطفي يف :
 

  الأس بوعية لتطوير الثقة ابلنفس، املهارات الاجامتعية، واملهارات النفس ية  اذلات حصة بناء

 والسلوك.

  املواضيع و الانشطة و املسابقات و الربامج اليت تعزز القدرات من خالل  مناقشة خمتلف

دخال مفاهمي جديدة.  ا 

 .أأيضا، طامق املدرسة  يعملون معا لزتويد الطالب ابدلمع املعنوي والعاطفي 
 

 :الفصول كخدمة تعليمية .1

 و ومرحية، س بورةمناس بة للمرحةل العمرية  كرايس وطاوالت,مزودة  خبزاانت فصول املدرسة واسعة 

 .والس بورة اذلكية مع نظام صوتيات (وهجاز عرض)بروجكرت

 المكتبة كخدمة معرفية : .2

املكتبة يه املنبع اذلي يروي عطش الطالب للعمل . مكتبة املدرسة ختدم الطالب للتعمل و البحث و 

يه تزود اجملمتع التعلميي ابملعلومات اجلديدة و العملية ويه مزودة مبجموعه خضمة من الكتب املتنوعة 

كتاب متنوع ومصنف حسب مس توايت   10,000وحتوي اكرث من  ابللغة العربية و الاجنلزيية

 الطالب

 

 

برنامج التواصل االلكتروني  بين األهل  .2

 والمدرسة )سكايوورد(
ن أأمه عنارص جناح الطالب هو التدخل الأرسي يف العملية التعلميية للطالب تؤمن مدرسة رند  العاملية ا 

وملساعدة الأهل مبراقبة تطور الطالب وفرت مدرسة رند العاملية برانمج الكرتوين للتواصل )ساكي 

وورد( واذلي من خالهل ميكن للأهل متابعة لك ما خيص الطالب من درجات ، احلضور والغياب، 

 ك ، الرسائل املدرس ية ، اال عالانت املدرس ية ولك الأنشطة  والفعاليات .السلو 

ادلخول عىل موقع الساكيوورد يف رند العاملية امن وميكن من خالهل التواصل مع طامق التعلمي ابملدرسة 

وس تقوم املدرسة بزتويد الأهل برمق ولكمة مرور خاصة هبم لالس تفادة من مجيع اخلدمات املقدمة يف 

ن التواصل س يكون حيرايً الرب  .هبذا الربانمج انمج علام ا 

 

 :المكتبة كخدمة معرفية .3

املكتبة يه املنبع اذلي يروي عطش الطالب للعمل. مكتبة املدرسة ختدم الطالب للتعمل والبحث ويه 

عدة تزود اجملمتع التعلميي ابملعلومات اجلديدة والعملية ويه مزودة مبجموعة خضمة من الكتب املتنوعة وب

 لغات العربية و الاجنلزيية والفرنس ية.

 

 :غرفة تكنولوجيا المعلومات .4

 غرفة تكنولوجيا املعلومات جمهزة بأأحدث الأنظمة التقنية.ش بكة املعلومات متوفرة يف مجيع مواقع املنشاة .

املعلومات يس تخدم الانرتنت واحلاسب الآيل دلمع الربانمج التعلميي حىت يمتكن للطالب الاطالع عىل 

 والأفالم التعلميية املرتبطة ابملادة التعلميية ويمت متابعة صيانة غرفة تقنية املعلومات بشلك دوري.
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 بناء القادة, بناء الشخصية .  .3

 

بناء الشخصية القيادية دلى لك طفل منذ نعومة أأظفاره ،  هندف ا ىل جانب المنو الأاكدميي أأن نعمل عىل

حيث تثقيفه من خالل برانمج " القائد الصغري" اذلي يطبق مرة واحدة يف الأس بوع للعمل عىل فهم 

 السلوكيات الاجيابية والقمي الأخالقيه مما جيعلها عادت حياتية تبقى معه طوال احلياة.

 

س يكون هناك جسل للمزنل حيث يمتكن الآابء من تسجيل أأنشطة أأو سلوك الطفل لك يوم و يمت  

رجاعه للمدرسة لك يوم أأحد. و سوف يكون التقيمي يف هناية العام ادلرايس مندرج عىل أأساس املهارات  ا 

د الطفل اليومية فعىل سبيل املثال س تكون بعض الأنشطة مدونة يف جسل املزنل, وهذه الأنشطة تساع

 عىل اكتساب املهارات اال جيابية يف احلياة اليومية. 

 

مًعا، دلينا القدرة عىل ا حداث الفرق يف خشصيات أأطفالنا و نس تطيع الكشف عن املواهب والقدرات 

 .الفريدة دلهيم من خالل التوجيه واال اثرة واال لهام يف مواصةل رحلهتم ا ىل بناء الشخصية

3. Building Leaders….Building Personality 

 
With an objective of building Leadership personality in every student 

besides the academic growth, we are In a Way of Building Leaders 

educating the whole child by creating LEADERS. “Little Leaders” class is 

scheduled once a week to develop students’ positive choices having 

them understand the positive behaviors and ethical values making them 

as habits. 

Together, we have the ability to make a tremendous impact on our 

children. We need to model timeless principles and uncover the unique 

gifts and talents in our children through our guidance, excitement and 

inspiration to have our children continue their journey to personal 

greatness. 

We will have a home log where parents will record the activities or the 

behavior of the child every day and send to his / her teacher on every 

Sunday. 

Life skills will be graded based on this at the end of the academic year. 

To name a few some of the activities are mentioned in the home log. 

These activities will help them learn practical character and life skills that 

will lead to those positive choices. 
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3. Skyward Student Management Suite 

We at Rand International School believe that parental involvement is 

essential for children to succeed in school, and we encourage all parents 

to become participants in their child’s educational journey. 

To help you more effectively monitor the progress of your child, we 

provide a computer based system (SKYWARD) by which you can track 

your student's grades, attendance, discipline, newsletters and 

announcing all upcoming events. Skyward Family Access is a secure, web-

based application that allows parents to view information and 

communicate with staff. Each parent will be receiving a login account 

and password through which you will be following up with your child 

performance and communicating with the teachers. 

 

1- To open Skyward through School Website  

 

2-You will see this window 

3-You will see the bellow window, click on Retry. 

 

 

 

 

االلكتروني  بين األهل والمدرسة برنامج التواصل .2

 وورد( )سكاي
ن أأمه عنارص جناح الطالب هو التدخل الأرسي يف العملية التعلميية للطالب  تؤمن مدرسة رند العاملية ا 

وملساعدة الأهل مبراقبة تطور الطالب وفرت مدرسة رند العاملية برانمج الكرتوين للتواصل )ساكي 

ل متابعة لك ما خيص الطالب من درجات ، احلضور والغياب، وورد( واذلي من خالهل ميكن للأه

 السلوك ، الرسائل املدرس ية ، اال عالانت املدرس ية ولك الأنشطة  والفعاليات .

وورد يف رند العاملية امن وميكن من خالهل التواصل مع طامق التعلمي ابملدرسة  ادلخول عىل موقع الساكي

ولكمة مرور خاصة هبم لالس تفادة من مجيع اخلدمات املقدمة يف وس تقوم املدرسة بزتويد الأهل برمق 

ن التواصل س يكون حيرايً   .هبذا الربانمج الربانمج علام ا 

 ادلخول  عرب موقع املدرسة مث: : طريقة ادلخول

 لدلخول ا يل برانمج اال ساكي وورد -1

 
 س تظهر كل النافذة التالية -2

 انت أأعاله مث اضغط عىل دخول.ادخل امس املس تخدم ولكمة املرور يف اخلا -3

 Retry، ا خرت مهنا س تظهر كل النافذة التالية -4
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5 -If this is the first time you use the system it will ask you to 

reenter a new password tow times not less than 6 digits. Write your 

new password and then click on submit. 

 

6 - The home page will be open. You will see all the massages and 

announcements from the school here. 

7- If there are an attachments with the massage you will see a small 

pin icon with the massage, click on it to open the attachments. 

8- To Show the calendar, attendance, student info, schedule, 

discipline and other information select the necessary from the list 

in the lift side of the window. 

 

 

 6عند ادلخول ا يل النظام لأول مرة س يطلب منك ا دخال لكمة رس جديدة مرتني تتكون عيل الأقل من  -5

 (  submitأأحرف أأو أأرقام، أأكتب لكمة الرس مث أأضغط عيل زر )

 

، س تجد يف وسط الصفحة الرسائل واال شعارات اليت يمت ا رسالها س تظهر كل الصفحة الرئيس ية للطالب   - 6

 من قبل املدرسة للطالب.

ذا اكنت هناك مرفقات مع الرساةل س تجد شلك دبوس صغري 7- عليه لفتح  أأضغطجبانب الرساةل،  ا 

 املرفقات.

 اختيارلعرض التقومي و ادلرجات والغياب ومعلومات الطالب واجلداول وغريها من املعلومات ميكنك  -8

 املطلوب من القامئة املوجودة انحية اليسار.
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9 - If you want to change your information like the address, email,  

mobile and phone number click on my account in the upper part of 

the window, you will see the below window, do the necessary 

modification and click in save. 

10- you can also change your password from the same window by 

clicking on change password. 

 

11 -To show student grades click on Gradebook from the menu on 

the left side of the widow. 

12 - Student's grade will be shown in front of subject name, beside 

of the details grade for every skill under the subject. 

 

 

 

ذا رغبت يف تغري بياانتك الشخصية اكلعنوان ورمق الهاتف واجلوال أأو اال مييل  -9  Myعيل  أأضغط ا 

account  املوجودة يف أأعيل الصفحة انحية الميني ، س تظهر كل النافذة التالية، مق بتعديل البياانت املطلوبة مث

 حفظ.

 النافذة ابلضغط عيل زر تغيري لكمة املرور.كام ميكنك تغيري لكمة املرور من نفس  -10

 

املوجود يف القامئة يف اجلهة  grade bookلعرض درجات الطالب مق ابلنقر عيل زر دفرت ادلرجات  - 11

 من النافذة. ىاليرس 

املادة ، كام س يظهر التقدير التفصييل  امسأأمام  الأعىلس يظهر كل التقدير اللكي للطالب يف لك مادة يف  -12

 للك همارة من املهارات عيل حدة أأسفل املادة.
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عيل التقدير املوجود أأمام ا مس املادة ابللون ولعرض درجة الطالب ابلأرقام للك ربع من الأرابع مق ابلنقر  - 13

 ورة أأدانه.صالأزرق ، س تظهر كل انفذة توحض كل درجة الطالب كام يف ال

ذا  -15 ابال ضافة ا يل ذكل ميكنك رؤية ادلرجات التفصيلية للك همارة عيل حدة يف اجلزء الأسفل من النافذة )ا 

 ( show skillsمل تظهر كل ا ضغط عيل 

 

 

.   

 

13- To show student's score as number click on the blue grade 

letters in front of the subject, a new window will open showing 

students detail and total marks. 

14- Beside of that you can see the details mark for every skills in 

the lower part of the same window (if it doesn't appear, click on 

show skills). 
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 Activities Room & Arts Room : 

A large bright and spacious areas with activities to support 

the children in the seven areas of learning; Physical, Personal 

Social & Emotional, Communication & Language, Literacy, 

Math, Art & design and Understanding the World.  
 

 Science Laboratory as a Manual Service :  

Our school is backed by well-equipped science lab that was 

designed by lab specialist and has all safety requirements in 

order to provide science practical knowledge. 

 

 Fire and Safety Services : 

Emergency exits, school maps and emergency procedures are 

available for the students who are trained during self-building 

assembly and educational lectures. Section to do scheduled 

practice drills of these procedures throughout the year. 
 

 Medical Service: 

  School has first aid facilities to oversee general health and 

hygiene matters; also school has nursing room provided with 

bed for sick students who will be cared of by a licensed well 

experienced nurse. It also supports activities like regular 

dental checkups by the dentist, first aid session, personal 

hygiene session that is held in community building assembly and 

with our clubs like healthy habits and safety club etc. 

 

 غرفة األنشطة وغرفة الفن: 

أأنواع  7مساحة كبرية لغرفة الأنشطة لتدمع الطالب يف 

 .اللغة وفهم العامل التواصل،طرق  :اجلسدية،النفس ية،الاجامتعية،الأحاسيس،للتعمل

 

 تبر العلوم كخدمة عملية:مخ 

املناجه ، مصم اخملترب زود اخملترب العلمي جبميع املس تلزمات املطلوبة للفئة العمرية واملناس بة حملتوى 

من قبل تقين خمتربات للتأأكد من مالمئته لرشوط السالمة والفعالية وهو خيدم الطالب يف 

 املعرفة العلمية والاكتشاف.

 

  خدمات السالمة: 

جراءات الطوارئ متوفرة للطالب اذلين مت تدريهبم خالل  جخمار   الطوارئ واخلرائط املدرس ية وا 

جراءات اال خالء  اذلاتحصة بناء  ومن خالل الوحدات التعلميية يف مرحةل الروضة عىل خطة وا 

 أأثناء احلريق ويمت تدريهبم عىل ذكل مدار العام.

 الخدمات الصحية: 

حتوي املدرسة عىل عيادة لال سعافات الأولية ولال رشاف عىل الصحة العامة مزودة برسير وعدة 

. كام أأن املدرسة تدمع الأنشطة اخملتصة ابلصحة  ات خربةمؤهةل وذممرضة اال سعافات الأولية برعاية 

وتدعو بعض اخملتصني لتقدمي حمارضات توعية مثل طبيب الأس نان أأو أأخصايئ ا سعافات أأولية 

 حملارضة الطالب عن اال سعافات الأولية والنظافة الشخصية واليت تُنظم يف حصة بناء اجملمتع والأندية.
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4. Skyward Student Management Suite 

We at Rand International School  believe that parental involvement is 

essential for children to succeed in school, and we encourage all parents 

to become participants in their child’s educational journey. 

 To help you more effectively monitor the progress of your child, we 

provide a computer based system(SKYWARD) by which you can track 

your student's grades, attendance, discipline, newsletters and 

announcing all upcoming events . Skyward Family Access is a secure, 

web-based application that allows parents to view information and 

communicate with staff. Each parent will be receiving a login account 

and password through which you will be following up with your child 

performance and communicating with the teachers. 

5. Library as a Knowledge service : 

A library is a fountain to satire the thirst of knowledge for students. 

Our school library provides facilities for learning, teaching, and 

research projects. It provides proactiveand innovative information 

services to the academic community. It is equipped with huge collection 

of books in English, French as well as Arabic language. 

6. IT room as a Technical Service : 

The IT room are fully equipped and arrayed with the latest generation 

Pentiums. Network access is available through the whole school. 

Internet and Computer technology is used in support of educational 

programs where students are able to download materials and videos 

related to their class projects. The technicians are resumed to 

oversee the maintenance of the technical equipment. 
 

عند حاجة أأي طالب لال سعافات الأولية يف حاةل اال صاابت الطفيفة اكخلدوش أأو الكدمات أأو اجلروح 

ذاالبس يطة أأو املرض املفاجئ أأثناء دوام املدرسة يرسل لغرفة المتريض لعمل اال سعافات الطبية الالزمة.   ا 

لرتتيب  ابلأهلمت االتصال املزنل سي ا ىلالطالب  ا رسال الأفضلمس ئوةل الصحة انه من  أأوقررت املمرضة 

 .لأخذه أأههلحيرض  أأن ا ىلوقت مكن. وسيبقى الطالب يف غرفة الصحة  بأأرسعاخذ الطالب 

 

ب  الأعراضجيب عىل الطالب التغيب عن املدرسة حلني انهتاء  أأواال سهالعند مرض الطالب ابمحلى، القيء 

 املدرسة.مقاعد  ا ىلساعة ليعود  24

 

 عىل الطالب التغيب حلني الشفاء لضامن عدم انتقال العدوى لبقية الطالب.املعدية  الأمراضيف حاةل 

 املستشفى. ا ىلنقل الطالب  أأثناء ابلأهل سيمت االتصال مبارشة  حادث ال مسح هللا أأو ا صابةيف حاةل حدوث 

 

باألغذيةالصحية خدمةتزويدالطالب: 

 يكون املقصف متاح للطالب لرشاء الأطعمة، ويباع فيه وجبات خفيفة حصية.  (1

 ال يسمح بتناول احللوايت واملرشوابت الغازية كجزء من وجبة الطالب . (2

 يوىص بتناول احلليب أأو العصري. (3

 احلليب واللنب. اخلضار،، الس ندوتشاتنقرتح تزويد الطالب ابلفاكهة أأو  (4

  خدمات الحافالت: 

يف لك  حافةلاملدرسة ال متكل مواصالهتا اخلاصة، ولكن دلهيا عقد مع رشكة للنقل املدريس ويوجد مرشفة   

 لضامن السالمة.   حافةل

 

If a student needs first aid treatment in the case of minor injuries 

(bumps, bruises, and small cuts.) or for sudden illness during school 

hours he/she can go to the School clinic with the teacher’s license. . 

If the nurse determines that a student is to be sent home due to 

illness, parents will be asked by telephone to make arrangements to 

pick up their child as soon as possible. The student will be kept at 

the nurse`s office until someone arrives to take the child home.  

  If a child is sick with fever, vomiting, nausea. They should remain 

at home until they are fever free for at least 24 hours before 

returning to school.   

In case of any contagious disease the parent s are asked to keep 

their child home to secure safety for other children. Parents will 

be contacted in the event of a serious injury or accident. 

 Canteen as a Healthy Food Service: 

 

1) Canteen facility, available for the grades section students and 

the staff, sells healthy snack or food. 

2) Candy and sodas are not allowed as part of students` snack. 

3) Milk and juice are preferred beverages. 

4) We suggest a packed lunch including a fruit, sandwich, raw 

vegetables, milk, yogurt, juice or water. 

 Bus Services: 
 

The school doesn`t own its fleet, yet it has a contract with 

transportation company. 
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 Counseling : 
 

The counselors are available to assist students during the school 

day. Students can meet with the counselor either before or after 

school or during recess. All matters brought to the counselor’s 

office are considered confidential and will be handled discreetly. 

Students are encouraged to utilize the counseling services when 

needed. Counselors are there to provide our students with 

information and listen to their issues and provide student guidance. 

 

 PALs (Peers and Leaders): 

 
PALs is a program designed to help new students adjust to their 

new school environment and to promote multiculturalism. 

Representatives from each class assist enrolling students in the 

adjustment process. As PALs, the students serve as guides helping 

the new students learn school rules and procedures, the location of 

school facilities, adjust to faculty expectations and course 

requirements, and make friends with other students. PALs receive 

initial training to help them perform their duties effectively. If a 

student is interested in serving in the PALs- program contact the 

school counselor. 

.. Projects .. 

 

Student should make project for each subject> the teacher is 

responsible to assign any kind of projects> projects aim to assess 

the understanding of the lessons or to expand the student's 

knowledge >School project can be done in groups. Teacher can ask 

her students to bring the material to do it at school. 

 

  خدمة اإلرشاد الطالبي: 

أأثناء  أأو تقوم املرشدة الطالبية مبساعدة الطالب يف اليوم ادلرايس .ميكن للطالب مقابةل املرشدة الطالبية قبل

تكون رسية ويمت التعامل  اال رشاديةيمت تنس يق املقابةل مس بقا.مجيع احلاالت  أأن عىل ادلرايسبعد ادلوام  أأو

املرشدة الطالبية مىت ما احتاجوا ذلكل فاملرشدة  من ملساعدةطلب امعها بشلك متكمت. يشجع الطالب عىل 

جياد، املعلومات املناس بة والاس امتع ملشالك الطالب العون،اال رشادالطالبية موجودة لتقدمي   لها.حلول  وا 

)خدمة التعارف و اإلرشاد ) بين الطالب: 

التعارف و اال رشاد ملساعدة الطالب احملولني اجلدد هو برانمج مصمم ملساعدة الطالب اجلدد احملولني من  

مدرسة أأخرى عىل التكيف مع بيئهتم املدرس ية اجلديدة و الثقافات اخملتلفة داخلها. يعني طالب من لك فصل  

، و يعرفه عىل  معرفه موقع مرافق املدرسةال جراءات و تعريفهم اب. ملساعدة الطالب اجلدد امللتحقني ابملدرسة

املتوقع منه واملواد اليت تدرس يف املدرسة ، ويساعده يف تكوين صداقات مع الطالب الآخرين. يتلقي املرشد 

ذا اكن احد الطالب همامت ابن يكون مرشد  يف  التدريب الأويل ملساعدهتم عىل أأداء واجباهتم عىل حنو فعال. ا 

 دث مع املرشدة  الطالبية ابملدرسة . الربانمج عليه التح

 .. المشاريع الطالبية

مرشوع للك مادة وتقوم املعلمة بتحديد نوع املرشوع . هتدف املشاريع لتقوية وتوس يع فهم  أأداءعىل الطالب 

قد تطلب  أأويف الفصل  البالط قبل منع املرشو أأداءميكن  للامدة.لقياس مدى استيعاهبم  أأوالطالب 

للمدرسة. ا حضارهايف البيت ومن مث  أأداهئااملعلمة من الطالب   
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 .. التقديم )العرض(.. 

 عرض تقدميي حيث يقدمه الطالب أأمام الصف وسيمت تقيميه وفقا لهذه العنارص :قد تطلب املعلمة من  الطالب 

 األهداف المعنية للعرض الشفوي والبصري
 العرض اللفظي والغري اللفظي: 

 اندراً ما تكون وضعية اجلسد جيده 

 قدرته انش ئه للحفاظ عىل اتصال العني 

 اندرا ما يتحدث بشلك واحض وصوت مفهوم 

   للحديث بشلك فعال وممتع )جذاب(قدرته غري اتمة 

1المستوى    

  ًوضعية اجلسد جيدة أأحياان 

 قدرته مطورة للحفاظ عىل اتصال العني 

  ًيتحدث بشلك واحض وصوت مفهوم أأحياان 

 )قدرته حمدودة للحديث بشلك فعال وممتع ) جذاب 

2المستوى    

  ًوضعية اجلسد جيدة عادة 

 عنده القدرة للحفاظ عىل اتصال العني 

  بشلك واحض وصوت مفهوم عادةً يتحدث 

 )قدرته اتمة للتحدث بشلك فعال  وممتع )جذاب 

3المستوى    

  ًوضعية اجلسد جيدة بشلك دامئ تقريبا 

 قدرته شامهل )اتمة( للحفاظ عىل اتصال العني 

  ًيتحدث بوضوح وصوت مفهوم بشلك دامئ تقريبا 

 )قدرته ممتازة للتحدث بشلك فعال وممتع )جذاب 

4المستوى    

 

 

.. Presentation .. 

 

Teacher can ask for a PowerPoint presentation where student have to 

present it in front of the class and will be evaluated according to this 

rubric: 

Scoring Rubric Oral and Visual Presentation 

 

 Verbal and Non-Verbal Presentation: 
 

Level 1 

 Rarely uses good posture 

 Emerging ability to maintain eye contact 

 Rarely speaks in a clear, understandable voice 

 Incomplete ability to speak in a dynamic and 

engaging voice 

Level 2 

 Sometimes uses good posture 

 Developing ability to maintain eye contact 

 Sometimes speaks in a clear, understandable voice 

 Limited ability to speak in a dynamic and engaging 

voice 

Level 3 

 Usually uses good posture 

 Capable ability to maintain eye contact 

 Usually speaks in a clear, understandable voice 

 Complete ability to speak in a dynamic and engaging 

voice 

Level 4 

 Almost always uses good posture 

 Thorough ability to maintain eye contact 

 Almost always speaks in a clear, understandable voice 

 Excellent ability to speak in a dynamic and engaging 

voice 
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 قدرته انش ئة لبناء املقدمة واخلامتة 

 هيلك املوضوع غري مكمتل ومتداخل 

 حيتاج للتذكري دامئا لالنهتاء يف الوقت املناسب 

  مكمتةل وغري منظمة ستاملواد البيرية )الفيديو والصور اخل...(لي 

 فهمه حمدود للموضوع 

1المستوى    

 قدرته مطورة لبناء املقدمة واخلامتة 

 و انيم )متطور( هيلك املوضوع حمدود 

  حيتاج لبعض التذكري لالنهتاء يف الوقت املناسب 

  املواد البيرية )الفيديو والصور اخل...( قد حد من املعلومات حول

 املوضوع

 فهمه مرٍض للموضوع 

2المستوى    

 قدرته اتمة عىل بناء املقدمة واخلامتة 

 هيلك املوضوع مكمتل 

  الوقت املناسبحيتاج  القليل من التذكري لالنهتاء يف 

 املواد البيرية )الفيديو والصور اخل...(اكمةل وتغطي املوضوع بشلك جيد 

 فهمه جيد للموضوع 

3المستوى    

 قدرته شامةل لبناء املقدمة واخلامتة 

 بدل هجد واسع جلعل بنية  الهيلك قويه 

 حيتاج لبعض التذكري لالنهتاء يف الوقت املناسب 

  )...من  شامةل و ممتدة مكية دليهاملواد البيرية )الفيديو والصور اخل

 املعلومات حول املوضوع

  للموضوع ممتازفهمه 

4المستوى    

Level 1 

 Emerging ability to build introduction and 

conclusion 

 Incomplete and confusing structure 

 Needs constant reminders to finish at an 

appropriate time 

 Visual material (video, poster, etc.) is incomplete 

and disorganized 

 Limited understanding of subject  

Level 2 

 Developing ability to build introduction and 

conclusion 

 Limited and developing structure 

 Needs some reminders to finish at an appropriate 

time 

 Visual material (video, poster, etc.) has limited 

information about the topic 

 Satisfactory understanding of subject 

Level 3 

 Capable to build introduction and conclusion in 

Complete and solid structure 

 Needs few reminders to finish at an appropriate 

time 

 Visual material (video, poster, etc.) is complete and 

covers the topic well 

 Good understanding of subject 

Level 4 

 Thorough ability to build introduction and 

conclusion 

 Extended effort to make a strong structure 

 Needs almost no reminders to finish at an 

appropriate time 

 Visual material (video, poster, etc.) has an 

extended and thorough amount of information 

about the topic 

 Excellent understanding of subject 

 Content: 

 

  توى )املضمون(:احمل 
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توس يع اليت تساعد عىل تعزيز و ملوارد واملعدات طالب ابلاية هتدف ا ىل تزويد املعلمني مع العامل  مدارس رند

حنقق هذا الهدف عن طريق توفري مكية اكفية من املعدات . فنحن واس تعداداهتممعارفهم وهماراهتم واهامتماهتم نطاق 

 .بعض مصادر الطالب : املعلمنيواملوارد للطالب و 

،وسائل تعلميية، مالعب ،  حقائبصابون طاوالت وكرايس ،خزا ن لل، بطاقات خشصية ،مناديل ، .كتب 

كنولوجيا املعلومات، غرفة مصادر التعمل وموقع تلفزيون ماء ،خمترب ،غرفة ت و  DVD، ومشغل مرسح العرا س

 .الكرتوين وفيس بوك للتواصل

 اللوا   المد  ية  عل  الطالب    ا  ه   اللوا  (:

 كام و يلزم توفري بعض الأدوات من قبل الأهل : . 

.عامل الطالب ابلصف  ملفني بشلك ظرف حلفظ ا 

 مسطرة وعلبة أألوان خشبية يكتب علهيا امس علبة أأقالم رصاص وعلبة مساحات و علبة براايت و

 الطالب وفصهل

    دفرت جوانل بوك   دفاتر للكتابة و 

 ماركر حتديدس بورة صغرية مع ماركرز. و 

    ،مقص. لزاق الصق،    مصغ 

   علبتان معجون الصلصال 

قصص مفضةل للطالب 

 .. الطالب مصادر.. 

 

.. Students' Resource.. 

Rand International Schools aims to provide student and teachers with 

resources and equipment which help to consolidate and extend their 

knowledge, skills, interests and aptitudes. School provides a sufficient 

quantity of equipment and resources for students.  

Some of student’s resources are: 

Website & face book, projectors, learning resources room, books, IT 

room, laboratory, water, resources room supplied with educational 

CDs, books, projector, puppetry theatre, DVD player ,and television, 

outside playgrounds, supplied corners, computers, educational 

materials, lockers for bags, id cards, tissues, soap ,chairs & desks. 

 

School supplies (students should bring daily): 

 

There is few stuff needed to be offered from parents: 

 2 folders used to keep students work at class. 

 Pencils, erasers, sharpeners box, crayons.  

 3 note books. 1 journal book.  

 Small board and markers.  

 3 highlighters. 

 3 glues, 1 tape, l scissor.  

 2 boxes of modeling clay. 

 The favorite stories. 

 س بورة مع أأقالم 

 

 دفرت يوميياتو 
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.. Academic Intervention Services.. 

Rand International School offers Academic Intervention Services 

(AIS). A team of school-based educational professionals determine the 

academic intervention needs of students in the school, develop 

targeted strategies for assessing students, and determine methods 

for dealing with academic problems. Schools' educators monitor on an 

ongoing basis whether these methods are resulting in increased 

learning and achievement .The intervention program seeks to help 

below level students reach their grade level in all subjects. 
 

.. Ethnicity .. 

  Rand International School students are from different ethnic 

groups, different culture, backgrounds, religion and nationalities. 

 ..Hallway Pass .. 

  Students aren’t allowed to be outside their classes without an 

acceptable reason. Going out of the class to drink water or to  go to 

the bathroom , the student should have a hallway pass. Teacher can 

send only one student at a time. Floor superintendent will be 

supervising the process. 

 

 .. برنامج تقوية الطالب ..

من اجل حتسني مس توى التعلمي حنن نزودمه بربانمج لتقوية املواد ادلراس ية لتمنية قدراهتم يف نقاط الضعف 

 دلهيم . ايضا حصص تقوية اللغة العربية لغري املتحدثني ابللغة العربية .

 .. األعراق.. 

 خمتلف اجلنس يات، اخللفيات، ادلايانت والثقافات.تتعدد الأعراق لطالب رند العاملية فهم من 

 .. بطاقة المرور.. 

دخول دورة أأواليسمح خبروج الطالب خارج الفصل بدون سبب مقبول عند خروج الطالب لرشب املاء   

طالب واحد ف لك مرة . س تقوم  ا رسالمرور من املعلمة يف الفصل ويفضل  ا ذنيطلب ورقة  أأناملياه عليه 

 ابملنشاة. أأخرماكن  لأيعىل معلية تنقل الطالب من واىل الفصل  ابال رشافمراقبة الطالب 
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.. TUTORING .. 
 

School doesn’t permit teachers to be tutor teacher for the student 

she teaches in her classes. Parents should cooperate with the school 

regarding this issue.  
 

.. Staff Vocational and Training Support Services .. 

The school tries hard to have professional staff and plan training 

to improve all staff. Here are some training services for the staff:  
 

 School Workshops and seminars have been conducted at the 

beginning of every school year and in regular basis. 

 Teachers meetings - teachers of the same subject and grade level 

teams meet weekly in a scheduled time to discuss students learning 

outcomes, put goals for better achievements, class management, 

the importance of building up a good relationship with students and 

providing them with encouraging environment, discuss each subject 

strategies and techniques of teaching it. 

 Attending global conferences and having a Professional training 

Development consistently. 

  School conducts an annual survey for teachers twice a year to 

measure their recommendations and suggestions. 

 

.. Students Activities .. 

1) Field Trips:  

 Field trips are organized twice annually for grades section 

and four times for K.G. section including educational tours. 

 Some excursions were planned to emphasize some lessons 

like neighbor excursions or visit to a bakery and milk factory 

for lower grades and K.G.   

 

 

 .. الدروس الخصوصية.. 

دارةال تسمح  تعطي أأي معلمة دروس خصوصية للطالب اليت تقوم بتدريسهم يف املدرسة وعىل  أأناملدرسة  ا 

 .التعاون مع املدرسة هبذا اخلصوص الأهل

 ..الموظفينتدريب ودعم .. 

كبري لتصل بطامقها للمهنية وذكل من خالل خطة تدريب وتطوير مس مترين وهذه بعض  املدرسة جبهدتقوم 

 :طرق التدريب

 

  وحلقات دراس ية يف بداية لك عام درايس وبشلك منتظم للهيئة التعلميية.يمت تنظمي ورش معل 

  , س بوعي للمعلامت من نفس املادة واملرحةل ادلراس ية وذكل ملناقشة ا جامت ع املعلامت:يعقد ا جامتع ا 

دارة الصف,أأمهية بناء عالقة جيدة مع  خمرجات التعلمي الطالب , وضع الأهداف لتحقيق مس توى أأفضل ,ا 

 و توفري بيئة تشجعية,مناقشة أأهداف لك مادة و تقنيات تدريسها.الطالب 

  ًبشلك دوري  حضور املؤمترات التعلميية واخملتصة بتمنية املعمل همنيا. 

 .آراء املعلمني كام تعد اس تبياينكام  تقدمي دورات لتطوير املعلمني س نواي ملعرفة مجيع  تقوم املدرسة بأأخذ أ

 توصياهتم واقرتاحاهتم.

.. الطالبية األنشطة..   

 الر الت الميدانية وغيرها من األنشطة الالصفية: (1
مرات لقسم الروضة مبا يف ذكل  وأأربعيمت تنظمي الرحالت امليدانية  س نواي لقسم الابتدايئ  

 الرحالت التعلميية.

يمت التخطيط لبعض الرحالت لتعزيز بعض ادلروس مثل زايرة خملزب أأو مصنع احلليب للفصول  

 والروضة. ادلنيا
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 :الالمنهجيةاألنشطة   (2
 

 لليوم الوطين ، واملناس بات، الغذاء الصحي، ويوم الرايضة. بتنظمي همرجاانتتقوم املدرسة  

 ثري من املعلومات العامة، ويعزز الثقة ابلنفس.الطالب بك طابور املدرسة الصبايح اذلي يزود  

آن.نظمت املدرسة بعض املسابقات مثل مسابقة اال مالء    وقراءة القرأ

 فعلت املدرسة الأايم العاملية مثل يوم الأم، يوم الأرض، يوم املعمل وغريها. 

 

 .. االجتماعات بعد المد  ة ..
 الأهلتربويني حيرضها  ومستشارينتقوم املدرسة بتنظمي حمارضات تربوية حيارض فهيا مربني وخرباء يف الرتبية 

 اجملمتع . أأفرادويمت دعوة 
 

 مر اآلباءاجتماع مؤت

 ــعقد اجامتعات دورية للموظفات ملناقشة خطة حتسني املدرسة ومعلياهتا.ت
 

 .. أصحاب المصلحة التواصل بين.. 

 في قسم الروضة :
  ترسل املدرسة كتاب السلوك أأس بوعيا اذلي يظهر سلوكية الطالب واملسرية التعلميية. كام أأن دلهيا

 قسم للمعمل وتعليقات الآابء.

  واملرشفة الأاكدميية  يتواصلون مع الآابء عن طريق املاكملات الهاتفية أأو عن طريق ا رسال املعلمة

 ا شعار.

 .جيري مؤمتر  الآابء و املعلمني، مرتني يف الس نة 

  آراء واقرتاحات وتوصيات من الآابء جتري املدرسة اس تبيانني س نواي للآابء والأهمات هتدف ا ىل مجع أ

 راسة.والأهمات بشأأن الطالب أأو ادل

 

 

 

2) Extracurricular activities: 
 

 The school organizes festivals for Saudi national day, carnivals, 

healthy food and sport day. 

 School morning assembly which provides students with a lot of 

general information and to reinforce their self-confidence. 

 The school organizes some competitions like spelling bee 

competition and Quran reciting. 

 The school activates international days like mothers' day, Earth 

day, Teacher day and others. 
 

.. After School Social Gatherings .. 

The School provides and sponsors some lectures about children 

growth and other topics presented by children growth experts and 

consultants to the parents and community members. 

 

.. Stakeholders Communication .. 

 

In the K.G Section,  

 The school sends the conduct book weekly which show the 

students behavioral and educational progress. It also has 

section for the teacher and parents comments. 

 The homeroom teacher and academic supervisor contact 

parents via the phone calls or by sending notification. 

 Parents- teachers’ conference conducted twice a year. 

 School conducts two surveys per year for parents aiming to 

gather opinions, suggestions and recommendations of parents 

regarding students and school. 
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Brief Outline of the Assessment System for 

 Grades 1 -7 

 

In grades Section: 

 Parents -Teachers conferences are held twice annually to promote 

communication process between parents and the school. 

 Letters sent by the school administration to convey messages 

regarding school plan in different dimensions. 

 Teachers` emails are available under request for any explanation 

or question. 

 Calling and meeting teachers during free periods given as a table 

of school visiting time at the beginning of the year. 

 Calendar of all school events are distributed at the beginning of 

each semester. 

 Notice sheets are sent to parents in case of a student’s 

misconduct, repeating unexcused absence, not doing homework. 

 Teachers would ask for meeting in case of consecutive 

misbehavior or to discuss the student's educational progress.  

 School conducts two surveys per year for parents aiming to gather 

opinions, suggestions and recommendations of parents regarding 

students and school. 

 

Parent Committee Meetings 

 

RIS is committed to excellence in its learning program and quality of 

education. To help us achieve this goal, we reach out to have 

representatives, members of parents committee in our community by 

asking them to work with us in giving their recommendations and ideas 

to improve our program, curriculum, facilities and to be part of 

decision making. Parents of each class can elect a representative as 

the member of committee for the classroom to attend the meetings. 

There will be two meetings each in two semesters. Members will be 

sent letters with the schedule for the meetings. 
 

 7- 1 لمحةعامةعننظامالتقييمللصفوفمن

 

 في قسم االبتدائي :

 .جتري املدرسة اجامتعني س نواي للآابء والأهمات هتدف تعزيز معلية التواصل ما بني الأهل واملدرسة 

 .يمت ا رسال رسائل من قبل مديرة املدرسة واملرشدة الأاكدميية لنقل املعلومات حول خطة املدرسة 

  اال لكرتوين اخلاص ابملدرسات متوفر حتت الطلب للحصول عىل أأي تفسري أأو سؤال.الربيد 

  توزع جداول عىل الأهل تتضمن احلصص املتاحة للمعلامت حبيث ميكن للأهل االتصال أأو احلضور

 خشصيًا للتلكم مع املعلمة.

 .يمت توزيع تقومي حيوي مجيع النشاطات املدرس ية يف بداية لك فصل درايس 

  راق مالحظات ا ىل الآابء يف حاةل سوء سلوك الطالب، وتكرار غيابه بدون عذر، أأو عند ترسل أأو

 عدم القيام بواجباته بشلك متكرر .

   قد تطلب املعلمة أأحياان اجامتع مع الأهل يف حاةل تكرار سوء التيرف ملناقشة سلوك الطالب أأو

 مس توى الطالب التحصييل .

 آراء واقرتاحات وتوصيات من الآابء املدرسة جتري اس تبيانني س نواي للآاب ء والأهمات هتدف ا ىل مجع أ

 والأهمات بشأأن الطالب واملدارس.

 

 اجتماعات لجنة األهل

 
هتدف مدارس رند العاملية ا ىل المتزي يف معلية التعمل وجودة التعلمي. و لتحقيق هذا الهدف، نتواصل مع أأولياء 

م والأفاكر الرامية ا ىل حتسني العملية التعلميية، واملناجه الأمور يف املدرسة من خالل أأخذ التوصيات مهن

ادلراس ية واملرافق حيث يصبح صوت أأولياء الأمور جزًءا من معلية صنع القرار. ميكن لأولياء الأمور من لك 

فصل اختيار ممثل كعضو جلنة للفصل ادلرايس حلضور الاجامتعات.حيث س يكون هناك اجامتعني يف الك 

س يني لك عىل حدة. و سيمت ا رسال اجلدول الزمين لالجامتعات ا ىل الأعضاء قبل موعد الفصلني ادلرا

 .الاجامتعات
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 اجتماع أولياء األمور التعليمي
 

من أأحد وسائل التواصل مع الأهل يف مدارس رند العاملية هو عقد اجامتع تعلميي و ذكل لتشجيع وتسهيل 

الأرسة يف تعلمي الطالب، و كذكل ا رشاك اجملمتع يف الربامج التعلميية حيث املسامهة  العملية التعلميية وتعزيز دور

يف تعريف الآابء والأهمات عىل املهارات التعلميية واس تخدام أأساليب واسرتاتيجيات التدريس دلمع تعلمي أأبناهئم 

 .يف املزنل

 
 سجل التواصل

 
لوك وأأداء الطالب يف جسل التواصل. وسوف ترسل لتعزيز السلوك اجليد, سوف تقوم املعلمة بتسجيل س 

عادهتا للمعلمة لك يوم  هذه السجالت ا ىل املزنل لك يوم مخيس وعىل أأولياء الأمور التوقيع بعد الاطالع وا 

 .أأحد

 
 .. قوانين الحافلة المدرسية.. 

 ومن املتوقع من الطالب:

 يكونوا مس تعدين يف الوقت احملدد يف فرتة الصباح املبكر لنقلهم للمدرسة. أأن (6

 . افةلاحلالبقاء يف مقاعدمه أأثناء التواجد يف   (7

 عدم اال يذاء اللفظي أأو البدين بأأي شلك من اال شاكل. (8

تباع  (9  من قبل املرشفة والسائق. افةلابحلاخلاصة  لتعلاميتاا 

 .ظهرا 1:15الاس تعداد للخروج من املدرسة الساعة  (10

 

 

In Parent Education Conference 

 

To promote, facilitate, and enhance parent, student, and community 

involvement in educational programs, Parents Education Conference is 

scheduled to maintain accurate and effective communication 

education process with the parents. This conference is to assist 

parents to get familiar with the educational skills and using teaching 

methods and strategies to support their children’s education at home. 

 

Communication Log 

To reinforce good behavior, teachers will record the 

behavior and performance of the student in the 

Communication Log. These communication logs will be 

sent home to parents every Thursday and parents have to 

sign and return it back to the teacher on Sunday. 

 

 

.. Bus expectations .. 

 

Students are expected to: 

11) Be on time, for pick-up in the morning. 

12) Remain seated during trips on the bus. 

13) Keep their hands, feet and other objects to themselves. 

14) Obey the instructions of the bus monitor and driver. 

15) Be ready for departure in the afternoon. 
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.. CANTEEN EXPECTATIONS .. 

 

Students are expected to: 

1) Be in the Canteen during recess time only. 

2) Assemble in a line, sit on the benches, and not block the way of 

the other students. 

3)  Keep their hands, feet and other objects to themselves. 

4) Avoid throwing objects. 

5) Clean up their lunch area after eating. 

 

.. Academic Expectation .. 

A student needs to show commitment in terms of: 

1) Conducting independent study. 

2) Following the classroom rules. 

3) Seeking assistance from the teacher, when the need arises. 

 

.. HOMEWORK .. 

 

Each teacher expects students to do a certain amount of homework 

each night. Homework assignment completion is considered to be an 

important part of your grade in each class and should be completed in 

a quality and timely manner. The amount of study to be carried out at 

home will vary with each class, but the teachers will work together to 

minimize, where possible, homework conflicts caused by multiple 

tests, reports or projects. Through homework parents get involved in 

the child`s education. Each week the student takes a weekly plan 

(grades 1-6) with class work and home work and is supposed to submit 

his homework on time. 
 

 

 .. القوانين الخاصة بالمقصف.. 
 

 :الطالب يتوجب عىل 

 .أأن يكون يف املقصف خالل فرتة الفسحة فقط (1

املقاعد يف الساحة، عدم قطع الطريق عىل الطالب الآخرين ، اجللوس عىل ءالطابور للرشاالوقوف يف  (2

 ابلوقوف عند املداخل.

 .اجلسدي أأواال يذاءالرضب  البعد عن (3

 .جتنب ريم الأش ياء عىل ارض الساحة أأو املقاعد أأو تركها عىل ادلرج (4

 .ريم اخمللفات يف احلاوايت بعد تناول الطعام (5

 

 .. األكاديمية القوانين.. 
 

 ا ىل ا ظهار الالزتام من حيث:حيتاج الطالب 

 .ادلراسة بشلك مس تقل (1

تباع القواعد الصفية (2  .ا 

ذا دعت احلاجة ا ىل ذكل (3  .الامتس املساعدة من املعلمة، ا 

 

 .. الواجب المنزلي.. 
 

يتوقع لك معمل أأن الطالب س يؤدي مكية معينة من الواجبات املزنلية لك ليةل. ويعترب أأداء الواجبات املزنلية 

درجات الطالب وجيب أأن يؤدى بطريقة جيدة ويف الوقت احملدد. قد ختتلف الواجبات املطلوبة من كجزء من 

صف لأخر ولكن املعلامت س يعملون عىل التنس يق بني الواجبات املشاريع واملواد املطلوبة لتفادي أأية 

ها ويتوقع من ضغوطات . توزع اخلطة الأس بوعية اليت حتوي الواجبات والصفحات املطلوبة واترخي تسلمي 

 .الطالب أأداهئا يف الوقت احملدد
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 .. العلمية .. األمانة
 

من املهم أأن يعرف الأهل والطالب أأمهية الأمانة العلمية وان مجيع اجنازات الطالب جيب أأن تكون قد 

خمالفة لقوانني النسخ أأو الغش غري مقبول بتاات يف مدرسة رند العاملية ويعترب هذا ,حتققت بفضل هجوده 

 املدرسة .

 :لـ طالبالامتحان قد يكون عدم 

 نسخ من ورقة امتحان  طالب أآخر، مبا يف ذكل الواجبات املزنليةال  (1

 والفصلية واملشاريع. 

مبا يف ذكل الواجبات املزنلية والفصلية العلمية.أأو  الامتحان،قة السامح لطالب أآخر لنسخ من ور (2

 واملشاريع.

 .الآخرين يف احلصول عىل ا جاابت من خالل ا شارات معينة خالل الامتحانالتخطيط مع الطالب  (3

اس تخدام أأو جتهزي أأوراق الغش، املالحظات أأو املعلومات اليت ميكن أأن تس تخدم كعامل مساعد  (4

 يف  الاختبار.

تباعها خالل الاختبار. وهذا يشمل القواعد الصفية  (5 عدم الامتثال للقوانني أأو اال جراءات الواجب ا 

 . حيددها املعمل مثل عدم احلديث والبقاء جالساً اليت

حماوةل تغيري النتيجة وادلرجة. وهذا يشمل تغيري أأو تعديل ادلرجات أأو ا جاابت يف ورقة  (6

 الاختبارات أأو تغيري اال جابة لزتوير خطا املعمل يف التصحيح.
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.. School Discipline .. 

 

Disciplinary Procedure for Academic Dishonesty: It is very 

important that parents and students understand the expectation 

for academic honesty. All student`s achievement should be the 

result of his/her efforts. No copying or cheating is acceptable. 

Rand international school considers cheating or academic dishonesty 

as a serious violation of school rules. 

A student is considered to be cheating anytime he/she 

misrepresents academic performance. This act may be in the form 

of: 

1) copying from another student’s quiz, test or any other 

assigned work, including homework, class work, reports and 

projects. 

2) Allowing another student to copy from a quiz, test or any 

other assigned work, including homework, class work, 

reports and projects. 

3) Arranging with other students to receive answers through 

signals during assignments. 

4) Using or processing cheat sheets, notes or information that 

could be used as an aid in a quiz or a test. 

5) Failing to comply with a rule or procedures to be followed 

during a quiz or test. This includes classroom rules set by 

the teacher such as not talking, remaining seated. 

6) Attempting to change a score or a grade. This includes 

changing or altering grades or answers on returned tests or 

any other graded work and misrepresenting as a scoring 

mistake by the teacher.  
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سياسة التعامل مع حاالت الغش أو عدم .. 

 .. األمانة العلمية
 

من املهم جدا أأن يفهم الطالب والأهل أأمهية الصدق يف مجيع الأمور وان مجيع أأعامل الطالب جيب أأن تكون 

من أأداء الطالب نفسه. الغش والنقل غري مسموح به وتعترب مدرسة رند العاملية الغش وعدم الأمانة يف الأداء 

 خرق لقوانني املدرسة.

 عند الغش في المرة األول :
 

درجات لطالب  5من درجة لطالب الصف الأول،  2 ينقصو يعطى الطالب ورقة امتحان جديدة  .1

 اخلامس، السادس. الرابع،درجات لطالب الصفوف  7الصف الثاين والثالث، 

 .حيال الطالب للمرشفة الطالبية أأو املرشفة الأاكدميية  وترسل رساةل ا عالم للأهل .2

 عند الغش للمرة الثانية وأكثر:
 

 .طالبية أأو املرشفة الأاكدميية وترسل رساةل ا عالم للأهل:للمرشفة ال ب سلوكياً الطال حيال .1

 يأأخذ الطالب عالمة صفر أأو رسوب يف الامتحان املعطى. .2

 .يعمل اجامتع مع أأهل الطالب .3

 .. للطالب األخالقية القوانين.. 
 

 عىل الطالب احرتام مجيع طامق املدرسة. (1

 يف الوقت احملدد والبقاء يف مقاعدمه أأثناء فرتة احلصص ادلراس ية.عىل الطالب التواجد يف الصف  (2

عىل الطالب البقاء يف الصف خالل فرتة احلصة اكمةل، وجيب أأال يرتك الصف دون احلصول عىل ا ذن  (3

 دون احلصول عىل بطاقة مرور.و  من املعمل 

 عىل الطالب عدم اس تخدام لغة مسيئة أأو مبتذةل. (4

بداءال يسمح للطالب  (5  .سلوك عدواين اذلي قد يؤدي ا ىل العنف اجلسدي بني الطالبأأي  ا 

 

 

.. Cheating policy.. 

First offense: 
 

1. Student will receive another test paper and 2 marks will be 

deducted for Grade 1 student, 5 marks for grade 2 and 3 

student's .and 7 marks for grade 4, 5, 6 students from the 

test grade he or she gets.  

2. Referral to student counselor or academic supervisor and 

send parent notification. 

 
Second offense and more: 

 

1. Referral to student counselor or academic supervisor, and 

send parents notification. 

2. "F" grade or zero credit for the test or assignment. 

3. Meeting with student parents. 

 

Behavioral Expectations .. 

 

1) Students will demonstrate respect towards all R.I.S members. 

2) Students are to arrive to class on time and remain seated 

during the class period. 

3) Students have to remain in class during the entire class time 

and must not leave without permission from the teacher and 

without the hall pass. 

4) Students will not use offensive or vulgar language. 

5) Students will not display an aggressive behavior which may 

result in student-to-student physical contact. 
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.. Rewarding students .. 

 

The school encourages students to do their best aiming to have life-

long learners; so we follow rewarding program as follow: 
 

In K.G section: 

 Students are always given verbal encouraging, give positive 

feedback (ask students to clap hands for the excellent students). 

 Students are rewarded for their good behavior by giving them 

number of stars.  

 After collecting certain number of stars, students will receive a 

gift. 

 

.. Disciplinary procedure for misbehaviors.. 

One of the most important aspects of education is discipline which 

should eventually be internalized.  Discipline is so essential in the 

school to develop self-control, orderliness, efficiency and character. 

The basic of all discipline is the principle of respect - respect for 

one's self, for others and for all students. 

For K.G section: 

In case of any misbehavior(teasing other students, using obscene 

language..) , the following steps are proceeded: 

1) Student will be given instructions about classroom rules and a 

warning in order for not repeating that misbehavior at first. 

2) Separating the student from his group. 

3) Giving him/her time out without participating in any activity. 

4) Depriving student from something or some activity he/she like. 

5) Contacting parents about any repeated misbehavior. 

Any student is considered to be misbehaving if he/she commits one of 

these offenses:   

 

 

 .. مكـافـأة الطــالب ..
 

املدرسة تشجع الطالب عىل بذل قصارى هجدمه هبدف احلصول عىل معرفة تس متر مدى احلياة، ذلكل حنن   

 نتبع برانمج ماكفأأة عىل النحو التايل:

 :يعط  للطالب
  ، مثل الطلب من الطالب أأن يصفقوا للطلبة املتفوقني )كردود فعل يعطى  للطالب  تشجيع دامئا

 ا جيابية( أأو مجل تشجيعية.

 .تمت ماكفأأة الطالب لتيرفاهتم اجليدة من خالل منحهم عدد من النجوم 

 .و بعد مجع عدد معني من النجوم، سوف حيصل الطالب عىل هدية 

 

 .. اإلجراءات االنضباطية للسلوك السيئ.. 
 

أأمر رضوري حىت يف املدرسة لتطوير ضبط النفس والانتظام  الانضباط,  أأمه جوانب التعلميواحدة من 

احرتام اذلات واحد، ابلنس بة للآخرين وابلنس بة مجليع  -الأساس ية للجميع الانضباط هو مبدأأ الاحرتام والكفاءة. 

 .الطالب

 :في قسم الروضة

اخلطوات ...( يتتبع الآخرين، وذكل ابس تخدام لغة بذيئةا غاظة الطالب ) يف حال وجود أأي سوء تيرف       

 :التالية

التيرف من أأجل عدم تكرار ذكل  تسلوكيًا: وحتذيرا سيمت منح الطالب تعلاميت حول قواعد الفصول (1

 .الس ئي

 .جامعته عنفصل الطالب  (2

 .املشاركة يف أأي نشاط حيرم من (3

 الطفل من أأي يشء أأو من بعض الأنشطة اليت حيهبا.حرمان  (4

بالغ أأهل الطفل عن أأي سلوك س ئي يصدر من طفلهم. (5  ا 
 

 يعتبر أي طالب يرتكب أ د ه   األخطاء  يئ  لوكياً :
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اإلجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط  نوع المخالفة م
 سلوكيا  

 مالحظات

مخالفة 
الدرجة 
 األولى

 التقيد بالزى المدرسيعدم  -1
عدم إحضار الكتب واألدوات المدرسية أو  -2

 المالبس الرياضية
 عدم المشاركة في االصطفاف -3
 استئذان الدخول والخروج من الفصل بدون -4
 الغش في االختبار -5
 إدخال أجهزة الهاتف الجوال إلى المدرسة-6
 الكتب المدرسيةإتالف  -7
 أو الفصلية عدم حل الواجبات المدرسية-8
 النوم داخل الفصل -9
 المالبس المخالفة للشرع أو للذوق العام -10

:التنبيه االنفرادي من قبل المعلم الذي باشر  اإلجراء األول
 الموقف

:التنبيه االنفرادي من قبل المعلم الذي باشر  اإلجراء الثاني
 الموقف للمرة الثانية

التوقيف من قبل المعلم الذي باشر الموقف  اإلجراء الثالث:
 وتحت إشرافه

تنبيه الطالبة من قبل وكيلة المدرسة مع  اإلجراء الرابع:
 إحالتها للمرشدة الطالبية لدراسة حالتها وعالجها

 اخذ تعهد خطي من الطالبة باالنضباطاإلجراء الخامس:
استدعاء ولي األمر وعهده بعدم تكرار اإلجراء السادس :

 البة لسلوكها السيئالط

تخصم 
درجة 
واحدة في 
كل مرة 
تخالف فيها 
 الطالبة

مخالفات 
الدرجة 
 الثانية
 مخالفات

الكتابة على الجدران والعبث بالممتلكات )الخربشة -1
 على الطاوالت والكراسي(

 الهروب من المدرسة ،الشجار وتهديد الغير-2
 إساءة استخدام أجهزة الحاسوب-3
إعالمية مخالفة لآلداب والقيم اإلسالمية حيازة مواد -4

 والنظامية
 التلفظ باأللفاظ النابية ضد أحد زميالتها-5
 تزوير توقيع ولي األمر-6

 استدعاء ولي األمر اإلجراء األول
إصالح ما أفسدته الطالبة أو إحضار بديل  اإلجراء الثاني

 عنه
 االعتذار لمن أساء إليهم اإلجراء الثالث

كتابة تعهد خطي ودراسة حالتها من قبل  الرابعاإلجراء 
 المرشدة الطالبية

الدرجة 
المحسومة 
ثالث 

درجات في 
كل مرة 
تخالف فيها 
 الطالبة

الدرجة 
 الثالثة

 ترك أداء الصالة-1
عرض المواد اإلعالمية المنافية لآلداب والقيم -2

 اإلسالمية والنظامية
 تخدامهاجلب األدوات الحادة إلى المدرسة بدون اس-3
جلب المواد واأللعاب الخطرة إلى المدرسة بدون -4

 استخدامها
التحرشات السلوكية الشاذة )ارتكاب سلوك مناف -5

 للعفة(
 الضرر المتعمد بممتلكات زميالتها قالحا-6
تعمد إتالف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة -7

 أو مبانيها
 تعمد مهاجمة طالبة أو إلحاق األذى بها-8
 سرقة ممتلكات اآلخرين -9

 
 استدعاء ولي األمر اإلجراء األول
إصالح ما أفسدته الطالبة أو إحضار بديل  اإلجراء الثاني

 عنه وإعادة المسروقات إذا كانت في حالة جيدة أو دفع قيمتها
 االعتذار لمن أساء إليهم اإلجراء الثالث
ن عزل الطالبة عن زميالتها لمدة تتراوح بي اإلجراء الرابع

يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحاالت السلوكية 
الطارئة بالمدرسة أو أخذ تعهد خطي على الطالبة باالنضباط 

 وإحالتها إلى المرشدة الطالبية لدراسة حالتها

الدرجة 
المحسومة 
10 

درجات في 
كل مرة 
تخالف فيها 
 الطالبة

مخالفات 
الدرجة 
 الرابعة

 المخالفة لآلدابتوزيع المواد اإلعالمية -1
 تهديد إداريات المدرسة ومعلماتها-2
 ين في المدرسةملإلحاق الضرر بممتلكات العا-3
 تعمد مهاجمة طالبة أو إلحاق األذى بها-4
التلفظ باأللفاظ النابية أو غير أخالقية على المعلمات -5

 أو االدرايات

 استدعاء ولي األمر اإلجراء األول
فسدته الطالبة أو إحضار بديل إصالح ما أ اإلجراء الثاني

 عنه
 اخذ تعهد خطي على الطالبة باالنضباط اإلجراء الثالث

الدرجة 
المحسومة 

درجة  25
في كل مرة 
تخالف فيها 
 الطالبة

 

االعتداء على احد منسوبي المدرسة أو احد -1
 العاملين بالضرب وإلحاق الضرر به

 تزوير الوثائق الرسمية-2
 شعائر اإلسالماالستهانة بشيء من -3
 ممارسة السلوكيات الشاذة-4

تفصل الطالبة بقرار من مدير التعليم للسنة  اإلجراء األول
التي تدرس فيها إذا ارتكبت المخالفة في الفصل الدراسي 
األول وتتاح لها الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير 

مدرستها السابقة في السنة التي تليها بعد موافقة مدير التعليم 
على ذلك وفي حالة ارتكاب المخالفة في الفصل الثاني 
فتفصل بقية الفصل ويحرم من الدراسة للسنة التي تليها 

وتتاح لها الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرستها 
 السابقة بعد موافقة مدير التعليم على ذلك

 

 

Note 
 

Procedures/ Consequences Offense  kind 
 

Offense 
level 

 1 mark 
deducted 
for each 
offense 
 
 

1st procedures: Verbal notice from the 
teacher present during the event for the 
first time. 
2nd procedures: Verbal notice from the 
teacher present during the event for the 
second time. 
3rd procedures: giving detention from the 
teacher present during the event 
4th procedures: Notified from the school 
principal and transferring her/him to the 
student counselor to study the student 
case and find solutions. 
5th procedures: Writing a behavioral 
contract. 
6th procedures: parent conference and 
signing a commitment form.   

1. Not respecting school's dress code  
2. Not prepared to class (books, 

learning tools-pencils, pens) . 
3. Not attending the morning 

assembly. 
4. Leaving and entering the class 

without permission. 
5. Cheating on homework or during 

exams. 
6. Defacing his/her books. 
7.  Not doing the homework 

8. Sleeping in the class. 
9. Using mobile while at school 

premises. 

1st level 

3 marks 
deducte
d for 
each 
offense 

1st procedures: Parents contact. 
2nd procedures: Repairing or replacing any 
damaged property 
3rd procedures: Apologizing to relevant 
fellow and/or student 
4th procedures: behavioral contract and 
referral to the Counselor to study the 
case.  

1-Scribbling on the walls, chairs and 
desks. 
2-leaving school grounds without 
school permission. 
3-Missusing the computers. 
4-Using prohibited media material 
5- using inappropriate language to 
insult his/her colleagues 
6- falsifying parent`s signature. 

2nd level  

10 marks 
deducted for 
each offense 

1st procedures: Parents contact. 
2nd procedures: Repairing or replacing any 
damaged property 
3rd procedures: Apologizing to relevant 
fellow and/or student 
4th procedures: detention from 1-5 days 
according to what student counselor 
decides or writing behavioral contract and 
transferring her to the student counselor 
to study the case. 
 

1-Not praying. 
2-Showing   unsuitable media. 
3- Bringing dangerous material on to 
the school 
5- Any behavioral abuse. 
6-Damaging other`s things. 
7-Missusing schools facilities. 
8-Physical aggression with her/his  
colleagues  
9-Stealing. 

3rd level 

25 marks 
deducted for 
each offense 

1st procedures: Parents contact 
2nd procedures: Repairing or replacing any 
damaged property 
3rd procedures: behavioral contract and 
referral to the counselor to study his/her 
case. 
 

1-Exposing /distributing banned 
media materials. 
2-Threatening the school staff. 
3-Damaging other’s things. 
4- Attacking her/his colleagues and 
harming her/him. 
5- Saying bad words for the 
administration or teachers. 

4th level 

Expulsion  1st procedures: Recommendation for 
withdrawal or pre-expulsion hearing  after 
the approval of General Director of 
Education in the Eastern Province. 

1-Cursing and insulting teachers, 
administrators or staff 
2- Falsifying any official documents. 
3-belittling a religious tradition. 
4-Irregular or uncommon behaviors. 

5th level 
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 :في قسم االبتدائي
  سامئ رشاء جمانية من املقصف. ق يف مادهتا يف لك فصل لمينح ترحش معلمة لك مادة أأفضل طالب

 .يقام التكرمي يف طابور الصباح لك يوم أأربعاء

  وما فوق بعد لك اختبار 90ياكفأأ  الطالب أأحصاب املراكز الثالث الأوىل الذلين حصلوا عىل  ٪

 .شهري مع شهادة وهدية من املدرسة

 تقدم هل / لها يف طابور الصباح من قبل معلمة املادة  ياكفأأ أأي طالب حتسن يف مادة معينة ال حراز

ما هدية أأو قس مية رشاء  من املقصف  .ويتلقى ا 

 .اختيار طالب الأس بوع للك فصل وكتابة امسه / امسها يف اخلطة الأس بوعية ملزيد من الشعبية 

 

 .. الحــــضــــور ..
 

 حيققون مس توايت أأاكدميية عالية.لقد ثبت أأن الطالب اذلين يذهبون ا ىل املدارس ابنتظام 

 .يف حال الغياب املتتايل/التأأخر يقوم قسم السكراترية ابالتصال ابملزنل للتأأكد من سبب ذكل 

  مرات متكررة بدون عذر  أأو  تأأخره سوف حيسب ذكل من درجات  3يف حاةل غياب الطالب

 الانضباط للطالب.

  ُأعطي يكون من مس ئولية الطالب. خالل الغياب )لأي سبب(  أأي ورقة معل أأو رشح درس

 وتقع عليه تعويض معل الفصل أأو  الواجبات املزنلية .

  متأأخرًا ويسجل امسه يف قامئة املتأأخرين.س يعترب  7:15الطالب يف احلضور ملا بعد  تأأخرعند 

 

 ..ة الغياب عن المدرس.. 
 

ذا اكن الطالب غري قادر عىل احلضور ا ىل املدرسة، جيب عىل الأهل  رسة مباكملة أأو رساةل نصية أأبالغ  املدا 

 صباحا. 7:00قبل 

 

In Grades Section: 

 Teacher of each subject nominate the best student in the 

subject for each class to be awarded with canteen vouchers .the 

rewarding is held in the morning assembly every Wednesday. 

 1st, 2nd, and 3rd places of excellent students above 90% after 

each monthly test are rewarded with a certificate and a gift 

from the school. 

 Any improving student in specific subject is rewarded for his/ 

her progress in the morning assembly by the subject teacher and 

receive either gift or canteen voucher. 

 Choosing the student of the week for each class and writing 

his/her name in the weekly plan for more publicity. 
 

 .. CLASS ATTENDANCE .. 

 

Students are expected to be present in their class each day.   It 

has been proved that students who attend school regularly achieve 

higher academic levels. 

 Students coming after 7:15 will be marked tardy. 

 In case of consecutive absence/tardiness the secretaries will 

contact home to ascertain the reason.  

 In case of 3 unexcused absence/ tardiness the school will 

deduct from the performance marks. 

 All work missed through absences (for whatever reason) must be 

done by the student. It is the responsibility of the student to 

make up any missed homework and class work. 

 

.. ABSENCE FROM SCHOOL .. 

 

If a student is unable to attend school, a parent or designated 

guardian should telephone or text message the school secretary 

prior to 7:00 am to report the absence for that day. 
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 بعد الغياب

 

جيب ا حضار تقرير يسجل فيه سبب الغياب  اكمل،يوم أأو  ،جزء من اليوميف حال غياب الطالب عن املدرسة 

 من قبل الأهل سوف يسجل الغياب بدون عذر  . تقريرويف حال عدم ا رسال أأي .أأذا اكن بعذر

 الغياب لفترة طويلة  
 

  طويةل من الوقت، جيب عىل الأهل أأبالغ يف حال اضطر الطالب التغيب عن املدرسة لفرتة

 املدرسة بذكل قبل أأس بوعني عىل الأقل من غيابه .

  ذا حصل الطالب عىل موافقة عىل الغياب لتكل الفرتة تكون املسؤولية اكمةل مرتتبة عىل الأهل وا 

يف التواصل مع املعلمني بشلك مبارش واحلصول عىل لك ما فات الطالب يف فرتة غيابه يف تكل 

دة وذكل قبل عودته ا ىل املدرسة، وميكن أأن يلكف الطالب يف حال الغياب لفرتة طويةل  امل

ميكن أأن تس تخدم لتغطية اجلزء اذلي فات الطالب يف فرتة غيابه  ابختبار متعلق ابملواد ادلراس ية و

. 

 

  يا ة اإل تئ ان المبكر: 

 

ذا احتاج الطالب للخروج مبكر   من املدرسة قبل هناية اليوم ادلرايس فيتوجب عليه التايل: ا  ا 

 .ا حضار ورقة موقعه من ويل أأمر الطالب موحض فهيا سبب اخلروج 

 .يتوجب عىل ويل أأمر الطالب التوقيع عىل خروج الطالب 

 :ا حضار املستندات التالية 

 الأس باب التالية يه املقبوةل فقط كعذر للخروج املبكر:

o  ا حضار ورقة املوعد.موعد طيب: يتوجب 

o .السفر خارج املدينة: يتوجب أأخذ املوافقة املس بقة من املدرسة 

o .ثبات يتعلق ابحملمكة  موعد يف احملمكة أأو مايتعلق هبا:يتوجب ا حضار ا 

o  ثبات من ويل الامر بذكل,عدم توفريه س يحسب كخروج ظرف طارئ:يتوجب توفري ا 

 بدون عذر.

  

AFTER AN ABSENCE 

 

If a student has been absent for all or any part of a day, he/she is 

required to report to the school secretary to obtain an Excused. If no 

report was sent to the school secretary to justify the absence, the 

student’s absence will be recorded as unexcused absence. 
 

LONG-TERM ABSENCES 

 If a student is going to be absent from school for an 

extended period of time, he/she must submit a letter from 

their parents to the Principal, at least two weeks before 

leaving. 

 If the student receives approval for a long-term absence, 

he/she will be responsible for talking to the teachers and 

getting all assignments and other make-up work prior to the 

absence. Upon returning to school, after a long-term absence, 

the student may be asked to take a single test related to the 

assigned material. The test grade may be used to cover the 

missing work. 

 
EARLY DISMISSAL POLICY: 

If a student needs to be dismissed from school before the end of the 

school day, s/he must: 

 Have a written request from his/her parent/guardian stating 

the reason for the early dismissal. 

 Parent/guardian must sign their child out in the office. 

 Submit proper document as stated below : 

The following are the ONLY reasons for an excused early 

dismissal from school: 

o Doctor/Dentist appointment – you must provide a 

doctor’s appointment. 

o Going out of town – must be approved in advance 

o Court/court related matter – must provide a related 

court document. 

o Emergency circumstances – must provide a parent note 

Failure to provide the required note may result in an 

unexcused dismissal. 
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Unexcused early dismissals:  

The following are some, but not all, reasons for unexcused early 

dismissals: avoiding traffic, shopping, hair appointments, and 

unapproved vacations. Unexcused early dismissals are considered 

partial day absences. 

 
.. School Guests... 

Students from schools other than R.I.S will not be allowed to visit 

during school hours without prior approval from the Principal or the 

academic supervisor.  

..VISITING SCHOOL... 

Parent visitors are welcome to visit the school during visiting hours for 

teachers and administrators unless having an urgent issue to discuss. All 

visiting guests will be required to wear a visitor’s pass and are expected 

to be with one of the faculty member. 

.. The school year and school day schedule... 

 The school follows the Ministry of Education calendar. The school 

year normally consists of 180 instructions divided into two 

semesters. This is equivalent to approximately to 180 days or 960 

hours of direct instructional time annually with four vacations: 

two religious, one for the end of the first semester and one for 

spring holidays. 
 

 :همقبول  أع ا  اإل تئ ان المبكر الغير
 

الأس باب التاليه متثل بعض الأس باب الغري مقبوةل للخروج املبكر من املدرسة: تفادي زمحة السري,التسوق,موعد 

 يف مركز جتميل,ا جازة غري موافق علهيا.

 اخلروج املبكر بدون عذر حيسب كغياب جزيئ عن اليوم ادلرايس.

 

 ..زوار المدرسة .. 
 

بزايرة  املدرسة خالل ساعات ادلوام املدريس دون موافقة  أآخرينزوار  أأولطالب من مدارس أأخرى   لن يسمح

 مس بقة من مديرة املدرسة أأو املرشفة الأاكدميية.

 زيارة األهالي
 .الأهايل مرحب هبم لزايرة املدرسة أأثناء ساعات الزايرة للمعلمني واال داريني ما مل تكن املشلكة عاجةل للمناقشة

 زا رين ارتداء بطاقة الزا ر ويتوقع أأن تكون بصحبة أأحد أأعضاء هيئة التدريس.س يطلب من مجيع الضيوف ال

 

الجدول اليومي السنة الدراسية و.. 

 ..للمدرسة
 

أأس بوع درايس مقسمة ا ىل  36تتبع املدرسة تقومي وزارة الرتبية والتعلمي. الس نة ادلراس ية تتكون عادة من  

ساعة تعلميية مع أأربعة أأجازات اثنان مهنا  960أأو  يوما 180فصلني دراس يني. وهذا يعادل تقريبا  

 للعطالت ادلينية، وواحدة يف هناية الفصل ادلرايس الأول والأخرى لعطةل الربيع.
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 7:00صباحا مع طابور الصباح. احلصص تبدأأ يف  6:45اليوم ادلرايس لقسم الابتدائية يبدأأ يف الساعة  

 .الأس بوعحصة يف  45مبجموع  مبا يف ذكل فرتة اال فطار و حصص يف اليوم  9مجموع مع  1:30حىت

حىت  7:15مع طابور الصباح. الفصول تبدأأ يف  7:00لقسم الروضة يبدأأ يف متام الساعة اليوم  ادلرايس  

 حصص يوميا مبا يف ذكل فرتة اال فطار. 5مع مجموع  12:30

ة التعليمية  ونظام المناهج الدراسي..

 ..تقييم الطالب
 

7 – 1االبتدائي    الروضة  
 همارات اللغة الانلكزيية

 الرايضيات

 الاجامتعيةالعلوم 

 العلوم

 ادلين

 الرتبية البدنية          

 اللغة العربية

 تقنية املعلومات

آن  قرأ

 الرمس

 املكتبة

 اللغة الانلكزيية 

 الرايضيات

 العلوم

 اللغة العربية

 العلوم الاجامتعية

 الرمس - المكبيوتر
 

 الصف السادس ا ىلمن فصول الروضة  الأمرييكتتبع املدرسة املهنج 

 التقييم.... 
 

 سياسة وطرق تقييم الطالب أكاديميا

تتبع مدرسة رند العاملية عدة أأنواع للتقيمي خالل الفرتات الزمنية لقياس أأداء الطالب. هدف التقيمي هو مجع 

معلومات حول تطور الطالب وهذا هيم يف اختاذ القرارات اليت تفيد يف تلبية احتياج الطالب أأاكدمييا 

معلية مس مترة تساعد يف تعلمي الطالب وتطوره فهو يقيس تطور الفرد واحتياجه الأاكدميي  وتطورمه.التقيمي يه

 وحيدد التطبيقات التعلميية كام يزود املدرسة ابلأهداف للفرد والربانمج التعلميي.

 

 Grade section school day starts at 6:45 with morning assembly. 

Classes begin at 7:00 to 1:30 with total 9 periods a day including 

breakfast period and total 45 periods a week. 

 K.G section school day starts at 7:00 with the morning assembly. 

Classes begin at 7:15 to 12:30 with total five periods a day including 

the breakfast period. 

.. List of Courses Offered... 

Grade 1-6 K.G 

English skills 

Mathematics 

Social Studies 

Science 

Islamic Studies 

Physical Education 

Arabic 

Informational Technology 

Quran 

Art 

Library 

 

English 

Math 

Science 

Social 

Arabic 

Computer 

Art 

 
The school follows the American syllabus at the Primary Level (K.G. 

and grades 1 -6). 
 

.. Performance Assessment...  

Student assessments policy and procedure 

 Rand International School uses multiple assessments administered 

over time to measure student's performance. Our purpose of 

assessing young children is to collect information necessary to make 

important decisions about their developmental and educational 

needs. Our assessment is an ongoing process that always enhances 

opportunities for optimal growth, development and learning. The 

process of determining individual developmental and educational 

needs tailors early childhood education practices and provides a 

template for setting individual and program goals. 
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Scoring Criteria Grade  Mark Legend 

less than 60 BEGINNING ( Below Grade Level Expectations ) BE 

60 and less than 
80 

DEVELOPING ( Approaches Grade Level 
Expectations) 

DE 

80 and less than 
90 

ON LEVEL  ( Meets Grade Level Expectations ) OL 

90  - 100 MASTER   ( Exceeds Grade Level Expectations ) MA 

 المستوى الدرجات

60اقل من   BE مبتدئ) اقل من المستوى المتوقع( 

60-79  DE متطور ) قريب من المستوى المتوقع ( 

80- 89  OL على المستوى ) يصل للمستوى المتوقع ( 

90 - 100  MA متمكن )أعلى من المستوى المتوقع ( 

Assessment 
100% 

Semister 1 

50% 

Term 1 

15% 

Test 10% 

Quizzes 3% 

C.W 1% 

HW 1% 

Term 2 

15% 

Test 10% 

Quizzes 3% 

C.W 1% 

HW 1% 

Term 3 

20% 

Test 15% 

Project 3% 

C.W 1% 

HW 1% 

Semisrer 2 

50% 

Term 4 

15% 

Test 10% 

Quizzes 3% 

C.W 1% 

HW 1% 

Term 5 

15% 

Test 10% 

Quizzes 3% 

C.W 1% 

HW 1% 

Term 6 

20% 

Test 15% 

Project 3% 

C.W 1% 

HW 1% 

 %100التقييم

 الفصل الدراسي االول

50% 

 الترم االول

15% 

 %10اختبار

 %3اختبار قصير

 %1عمل صفي

 %1واجب

 الترم الثاني

15% 

 %10اختبار

 %3اختبار قصير

 %1عمل صفي

 %1واجب

 الترم الثالث

20% 

 %15اختبار

 %3مشروع

 %1عمل صفي

 %1واجب

 الفصل الدراسي الثاني

50% 

 الترم الرابع

15% 

 %10اختبار

 %3اختبار قصير

 %1عمل صفي

 %1واجب

 الترم الخامس

15% 

 %10اختبار

 %3اختبار قصير

 %1عمل صفي

 %1واجب

 الترم السادس

20% 

 %15اختبار

 %3مشروع

 %1عمل صفي

 %1واجب
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.. اإلمتحان إعادة سياسة..   

 
ال يسمح بإعادة أي إإلمتحانت ألي طالب إال في حال كان الطالب مريضاً للغاية أو يمر بظروف 

سيئة تمنعه من أداء اإلختبار، مع ضرورة إحضار مستند رسمي يثبت عدم تمكن الطالب من أداء 

اإلختبار. وفي هذه الحالة يتوجب حصول الطالب علي تصريح من قبل المدرسة إلعادة اإلختبار 

 لك حسب اللوائح التالية:  وذ

  إذا كان الغياب بدون عذر فلن تقوم المعلمة بإعادة اإلختبار وسيحصل الطالب علي درجة

 صفر.

   إذا كان الغياب بعذر كالمرض فيجب علي الطالب إحضار مستند غياب رسمي وتسليمها

 ه.إلي مشرفة الطابق خالل ثالثة أيام فقط من تاريخ الغياب وإال فلن يتم قبول

  بعد تسليم مستند أو تقرير الغياب فيمكن للطالب إعادة اإلختبار نهاية الفصل الدراسي في

يوم يتم تحديده من قبل اإلداره. وفي حال تغيب الطالب عن اإلختبار ألي سبب من 

 األسباب فسيتم إعطاء الطالب درجة صفر.

 

.. الطالب مستوى لتحسين التقييم نظام..  

 
 مؤرشا الفصيل التقيمي يعترب. الطالب أأداء عن واقعية صورة حتديد ا ىل اخلتامية و الفصلية التقياميت من لك تسعى

 الطالب نتاجئ.الطالب دلى الضعف و القوة نقاط لتقيمي وس يةل الهنايئ التقيمي للطالب. القدرة و الفهم عىل هاما

 الواجبات, الفصل أأداء عالمات يتضمن اذلي الفصيل التقيمي نظام نتبع حنن. العام الأداء لتحسني التخطيط يف تساعد

 تنشئ. داءالأ  مس توى عىل لدلالةل ادلرجات متنح.  الأنشطة و ادلراس ية املناجه يف املشاركة, العميل املرشوع, املزنلية

 اكمةل صورة تعطي أأن شأأهنا من اليت للطالب السلوكية اجلوانب ذكل يف مبا العام داءالأ  لتقيمي منظم جسل املدرسة

 .كبرية فائدة من لها ملا الطالب بني واال جيابية الرشيفة ابملنافسة ممتسكة املدرسة. لال جنازات

 

 

Make up Tests Policy.. 
 
 

Tests will never be retaken or repeated to a student, unless the 

student is very sick or is going through a hard/traumatic experience 

and evidently he/she could not do his best effort on the test.  For a 

test to be repeated or retaken, authorization should be given, we 

are following the procedures: 

 If the absence is unexcused,  the teacher won't make up the 

test and student will receive zero grade. 

 If the absence is excused,  a sick leave should be submitted to 

the floor monitor no later than 3 work days or it would be 

rejected. 

 After submitting the sick leave or the report, the test will be 
retaken by the end of the semester in a day assigned by 
administration. If for any reason, the student missed the test, a 
zero grade will be recorded.  

 

.. Development of the Assessment system .. 
 

Both formative and summative assessments are sought into practice 

to achieve a more realistic picture of students’ performance. While 

summative assessment is still considered an important indicator of 

understanding and ability, formative assessment serves as a means 

to evaluate the strengths and weaknesses of students. As a result 

helps in improving the overall performance. We follow the system of 

increased formative assessment which includes the marks of class 

work, homework, project work, and the general performance in co-

curricular activities. The grades shall be awarded to indicate the 

subject wise performance. We believe in creating a systematic 

record of assessing the overall performance including the behavioral 

aspects of the learner which would lend the complete picture of the 

achievement. However, we will continue to hold on to the beneficial 

aspects of a competitive world. 
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 للصف اإلنتقال و النجاح متطلبات.. 

..األعلى  

 
 .التايل الصف ا ىل ترفيعه يمت املواد مجيع يف فوق مفا% 60 عىل حيصل اذلي الطالب

 

 

 سياسة الرسوب
 

أي طالب سيعتبر راسبا في المادة عند حصوله على عالمة أقل من  .1

 في المعدل النهائي. 60

مواد علية أعادة االمتحان في  3اذا رسب الطالب في مادة الى  .2

 المادة  ولن يعطى الطالب اية اوراق مراجعة.

و اللغة إذا رسب الطالب في االربع مواد الرئيسية ) العلوم  .3

العربية، اللغة االنجليزية ومهاراتها, الرياضيات(لن ياخذ الطالب 

 امتحان أخر وسيعيد الصف مرة اخرى.

مواد لن يعاد له أي امتحان وسيعيد الصف  5اذا رسب الطالب في  .4

 في السنة القادمة.

درجة فاكثر لالنتقال للصف الذي  60على الطالب الحصول على  .5

 يليه في السنة القادمة.
 

.. Grade Promotion Requirements .. 

The student who obtains 60% and above in all the subjects will be 

promoted to the next grade. 

 

Failing Policy 

1. Any student will fail a subject with a grade lower than 59 

points, in the total and final average. 

2. If a student fails one to three subjects, he/she will have to 

take a remediation test that will include all the lessons 

studied during the two semesters, through the books, 

workbooks and worksheets.  No revision/review will be 

provided. 

3. If a student fails the four main subjects that include 

Science, English, Math and Arabic, the student will not be 

promoted to the next year. 

4. If a student fails five subjects, regardless of what those 

subjects are, the student will not be promoted to the next 

year. 

5. The student needs to pass the test with a grade of 60 or 

above, to be promoted to the next year.  If the student does 

not pass this test, he/she will not be promoted to the next 

year. 
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 .. .. سياسات منح شهادات النجاح

 

 النجاح األكاديمي:     
وتسمل املواد سوف يعطى شهادة جناح لريفع للصف التايل  مرتفع يففالأداء ٪ 60الطالب اذلي حيصل عىل 

 .املدرسة الشهادة الاصلية للطالب لك س نة 

 

 شهادات الطالب: 

بالغ الأهايل ابنتظام     يُمنح الطالب بطاقات تقرير الأداء  مرتني يف الس نة أأي بعد لك فصل درايس. ويمت ا 

 واملعلامت. خالل ا جامتع الآابء عن تقدم الطالب الأاكدميي

 

 .. تقييم التقدم التربوي في المدارس ..

 

ي يظهر حتسن مس توى الطالب اذلي يعترب يقاس الأداء اللكي لتقدم الطالب الأاكدميي  يف هناية لك عام واذل

 مؤرش عىل فعالية املدرسة.

 

 .. مراجعة خطة التطوير..

 
جلنة املدرسة املس ئوةل عن تطوير املدرسة تتأألف من منسقي املواد ، واملرشفة  الأاكدميية و املديرة واذلين    

 .يتباحثون عن فعالية الكتب أأو تقرير أأي تغيري رضوري

عىل خطة لتحسني املدرسة مع الرتكزي عىل ما تقوم به املعلامت ملساعدة الطالب لتحقيق المتزي، أأيضا، يعملون 

 وذكل ابس تخدام نتاجئ التقيمي الأاكدميي ال جنازات الطالب و ونتاجئ معاجلة احتياجات الطالب الأاكدميية.

 

 

.. Policies for Granting Academic Credit and 

Issuing Certificates .. 

 Academic Credit: 
  A student who obtains 60% and above in all the subjects will be 

rewarded an academic credit for completing the course. The school 

give the original certificate to the students yearly  

 

 Student Certificates: 
Students are issued report cards based on performance twice a year 

i.e. after each semester. The parents are informed regularly about 

the progress of the learner during the Parents- teacher's 

conferences. 

.. Measurement of school educational progress.. 

The overall performance measured by the scores of students 

academic progress done at the end of each year that shows the 

improvement of students level is the school’s primary indicator of 

school effectiveness. 
 

.. Improvement plan Review .. 

School committee consisting of parents committee, coordinators of 

each subject, supervisor and principal should agree on the 

effectiveness of the books or suggest any necessary change. 

 
Also, they work on the school improvement plan focusing on what 

teachers are doing to help students achieve, utilizing academic 

assessment results to develop student's achievement goals and 

address student academic needs. The school improvement plan is 

posted on the school website. 
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ا جراءات القبول يه كام ييل: 

  تُعطى املعلومات املديرة ومدرس يول عن طريق اال عالن عن ذكل وشفواي يف حاةل حضور الأهل مع

 تزويدمه بأأوراق تضم مجيع املعلومات.

 .يمت القبول لرايض الأطفال واملدرسة وفقا للتعلاميت الواردة من وزارة الرتبية والتعلمي 

  مينح القبول عىل أأساس الأداء يف امتحان ادلخول اليت يمت حتت ا رشاف املديرة  ومدريس اللغة

عىل املهنج ادلرايس. يمت تقيمي الاختبارات من قبل  50اال جنلزيية والرايضيات. و يستند امتحان عىل 

ذا حصل الطالب عىل   ٪ أأو أأكرث، يكون الطالب مناسب 50املعلامت وتعطى النتاجئ لأولياء الأمور. ا 

ذا فشل الطالب لتأأمني  بالغ أأولياء الأمور عن نقاط الضعف، وابلتايل يمت 50للقبول. وا  ٪، يمت ا 

طلب تعهدا خطي لتحسني اجملاالت ذات الصةل، ميكن أأن يقبل الطالب برشط حتسني مس تواه قبل 

 بدء الس نة ادلراس ية.

 

الو ائ  التالية مطلوبة ال تكما  القبو : 

 ) : 97  -      

 لغير السعوديين للسعوديين
 6 + صور خشصية للطالب CD 

 نسختان من شهادة امليالد 

 نسختان من بطاقة العائةل 

 نسخة من جواز سفر الطالب 

 نسخة من شهادة التطعمي                 

 6 + صور خشصية للطالب CD 

 نسختان من شهادة امليالد 

 قامة الطالب والأب  نسختان من ا 

 نسختان من جواز سفر الأب 

 نسختان من جواز سفر الطالب 

 نسختان خطاب من هجة معل ويل الأمر 

 نسخة من شهادة التطعمي          

 

.. Admission Procedures .. 
 

As per the instruction from the Administration Office, the 

procedures for admission are as follows: 

 

 Oral information is extended to the parents concerned and also 

an admission forms is issued prior to the admission formalities. 

 Admission for Kindergarten and school are done as per the 

instructions received from the Ministry of Education. 

 Admissions are granted on the basis of performance in the 

entrance exam conducted under the supervision of principal and 

teachers of English and Math. The entrance exam will be based 

on the syllabus of the preceding class to which admission is 

sought. Applicant tests are assessed by the teachers and the 

parents are informed about the results. If a candidate secures 

50% or more, then he/she is suitable for admission. If the 

candidate fails to secure 50%, parents are informed about the 

weaknesses and thereby a written undertaking is being 

requested to improve the respective areas, the student could 

be accepted with conditions. 
 

The following documents are required to complete the admission: 

1) Kindergarten: 

For Saudis For Non-Saudis 

 Six photographs of 

the student + CD. 

 Two copies of Birth 

Certificates. 

 Two copies of Family 

Card. 

 One Copy of student 

Passport. 

 One Copy of 

Vaccination 

Certificate. 

 Six photographs of the student + 

CD. 

 Two copies of Birth Certificates. 

 Two copies of Father’s Iqama or 

Student’s Iqama. 

 Two Copies of father’s passport. 

 Two Copies of student Passport. 

 Two Copies of a report from 

father’s Career. 

 One Copy of Vaccination Certificate. 

 

 

 .. إجراءات القبول ..

 قسم الروضة (1

عطاء الأهل املعلومات الالزمه لتسجيل , و من مث يمت  متام معلية يمت ا  توجهيهم لال 

لكرتوين.  التسجيل بشلك ا 
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  كجزء من املتطلبات ا جراء امتحان القبول قبل قبول الطالبيمت. 

 اال جنلزيية قبل قبول الطالب، وخاصة ابلنس بة  للمتقدم ابللغة جيري امتحان القبول الشفوي واخلطي

 للمتهيدي املتقدم .

 

 قسم االبتدائي : (1
 

 .منوذج التسجيل املدريس 

 3 .صور مشس ية للطالب 

 .نسختني من شهادة امليالد 

 .نسختني من اال قامة للأب أأو اال قامة للطالب 

  السفر للطالب.نسختني من جواز 

 .نسختني واحدة من شهادة التطعمي 

 .بطاقة تقرير الأداء املدريس املايض 

 .رساةل من كفيل الأب 

 يمت ا جراء امتحان القبول يف الرايضيات واللغة اال جنلزيية قبل قبول الطالب. 

٪ يف لك من 50جيب عىل مقدم الطلب اجتياز اختبارات حتديد املس توى مع ما ال يقل عن  .1

 .املواد

 .يمت وضع الاختبار يف ملف الطالب عند التسجيل .2

يف ظروف معينة، عندما يكون مس توى الطالب اقل بقليل من املس توى املطلوب يقبل  .3

 الطالب برشوط بعد تعهد ويل الأمر بتحسني لغته أأو مواطن الضعف دليه قبل بدء ادلراسة.

 

 ** التسجيل ا جراءات ال كامل السكرترية املس ئوةلينبغي تقدمي مجيع الواثئق املطلوبة ا ىل ** 

 

.. سياسة المدرسة  لنقل الطالب من 

 المدرسة لمدرسة أخرى..

 قبل أأن يمت حسب ملف الطالب،ينبغي احلصول عىل :

 

 An entrance interacting examination is conducted before 

accepting the students a part of the perquisite.  

 An entrance oral and written examination in English is conducted 

before accepting the student, especially for K.G.II Advance. 

 

2) Grade section: 

 School registration form. 

 3 photographs of the student. 

 Copy of Birth Certificates. 

 Copy of Father’s Iqama or Student’s Iqama. 

 Copy of student Passport. 

 One Copy of Vaccination Certificate. 

 Last School’s Report Card. 

 Letter from parent’s sponsor. 

 An entrance examination in Mathematics and English is 

conducted before accepting the student. 

1) The applicant must pass the placement tests with a minimum 

of 50% in each of the disciplines. 

2) The tests are placed in the file of the student at enrollment. 

3) In certain circumstances where pupils do not meet the 

requirements, the parents are informed of the child’s 

weaknesses and then have to sign a letter of intent to assist 

the pupil in the area of weakness on their own with the help 

of tutors. 

 Saudi nationalities may be admitted to the international School 

on Special permission from the Ministry of Education. 
 

**   All required documents should be submitted to the 

secretary to complete the registration ** 

 

School’s Policy for withdrawing students from 

the school.. 

Before a student’s file can be released, the following needs to be 

adhered to: 
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1) Clearance from the financial department that all fees have been 

paid. 

2) Reasons for leaving needs to be indicated by the parents on a 

form issued by the secretary. 

3) Only once the form has been approved and signed by the 

principal, the secretary may issue a school leaving certificate 

and the student’s file released to the parent. 

4) The student is then withdrawn from the school. 
 

 

.. Mobile phones and iPods (or any other 

electronic device) .. 

Student mobile phones and iPods may not be used, seen or heard on 

campus or at school related off-campus events at any time between 

7:00am and 1:20pm. If a mobile phone or iPod is observed or heard by 

a faculty member, the following consequences will apply: 

 On the first offence, the phone will be kept in the reception 

office. The student can pick the phone up from the office at the 

end of the day. 
 

 On the second offence, the phone including SIM card, will be held 

by the office for a period of one week before being returned to 

the students` parents. 
 

 A third offence will result in further consequences as determined 

by the school administration. 

 

.. Cyber safety Policy .. 
 

RIS has an obligation to maintain a safe physical and emotional 

environment, and a responsibility to consult with the community. In 

addition RIS Board of Trustees has a responsibility to be a good 

employer.  
 

 خطاب من قسم احملاس بة عىل انه قد مت دفع اكمل الرسوم. .1

 السكرترية. حيتاج ا ىل أأن يبني الوادلين أأس باب حسب الطالب اىل .2

بعدما يمت موافقة الادارة عىل نقل الطالب توقع اال دارة عىل الأوراق الرمسية، مينح الطالب شهادة  .3

 ا خالء طرف، ويعاد ملف الطالب ا ىل ويل الامر.

هناء اال جراءات ميكن للطالب الانتقال من املدرسة. .4  بعد ا 

 

الهواتف المحمولة وأجهزة اآلي بود )أو أي 

 أخرى( ..جهاز إلكترونية 
 

 7:00أأهجزة الآي بود داخل حرم املدرسة  يف أأي وقت بني الساعة  ال يسمح ابس تخدام الهواتف احملموةل و

ذا لوحظ الهاتف النقال أأو أأي بود، فا ن العواقب التالية س تطبق01:20صباحا وحىت الساعة   :. ا 

 

  بقاء عىلالأ  املرةيف وميكن للطالب اخذ الهاتف من الاس تقبال. هاتف الطالب يف  وىل، سيمت اال 

 .املكتب يف هناية اليوم

  عادته ا ىل اال جراء الثاين، سيمت التحفظ عىل الهاتف والبطاقة، من قبل املكتب ملدة أأس بوع واحد قبل ا 

 .وادلي الطالب

 .دارة املدرسة  اال جراء الثالث, س يؤدي ذكل ا ىل عواقب أأخرى عىل النحو اذلي حتدده ا 

 

 سياسات المدرسة

سالمة المحتوى من االنترنت سياسة  
 

آمنه جسداي وعاطفيا ومس ئوهل عن التواصل مع اجملمتع ودلى مجيع  مدارس رند دلهيا الزتام للحفاظ عىل بيئة أ

وتكنولوجيا املعلومات الطامق حس املس ئولية جتاه ما يقدم للطالب. معظم املواد ارتبطت ابس تخدام الانرتنت 

ا املعلومات واالتصاالت الأهجزة/املعدات حيقق فوائد كبريه عىل التعلمي وفوائد الانرتنت وتكنولوجي . تواالتصاال

 التعمل. والتشغيل الفعال للمدرسة.
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جملس مدارس رند يوفر أأولوية عالية لتمنية املدرسة بواسطة الانرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الأهجزة 

 /املعدات اليت سوف تفيد يف تعمل الطالب، والتشغيل الفعال للمدرسة.
 

يئ أأو لكي من التكنولوجيا ) البعض يقدم بشلك جزومع ذكل فا ن اجمللس يدرك أأن وجود بيئة التعمل يف هذه 

 أأنللقطاع اخلاص من قبل املوظفني و الطالب وغريمه من أأعضاء جممتع التدريس ميكن نرتنت.قبل املدرسة والا

حتتوي عىل عنير غري الئق للمجمتع. فاملدرسة حتاول جاهدة  حتقيق أأقىص قدر من الفوائد لهذه التكنولوجيا، 

دارة اخملاطر.وبنفس الوقت تق  وم بتقليل وا 
 

وضعت املدرسة س ياسة لالس تخدام السلمي لالنرتنت يف املدرسة حيث مت توجهيها وقيادهتا أأساسا بواسطة 

 س ياسة السالمة عىل الانرتنت .

 

  يا ة السالمة عل  االنترنت تهدف  ل :
 

 آمنة  .احلفاظ عىل بيئة مدرس ية الكرتونية أ

  عضاء اجملمتع املدريستلبية حاجة الطالب وغريمه من أأ. 

 االتصاالت.  تلقي التعلمي حول الاس تخدام الآمن و املس ئول لتطوير املعلومات وتكنولوجيا 

  رفع وعي الطالب حول السالمة الالكرتونية من خالل حصة بناء اجملمتع، والنوادي املدرس ية

 والأنشطة الأخرى.

  الأهجزة / املعدات من قبل املوظفني عىل أأن اس تخدام الانرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 تكون خمتصة يف التمنية التعلميية واملهنية .

  كام  .أأي اخرتاق واحض للسالمة عىل محمل اجلد  اختاذ من أأمه الأش ياء ذلكل سيمتسالمة الأطفال

 .السالمة يف املدرسة س ياساتاليت وضعت كجزء من سيمت تطبيق اال جراءات والقوانني 

 

 

These responsibilities are increasingly being linked to the use of the 

Internet and Information Communication Technologies (ICT), and a 

number of related cyber safety issues. The Internet and ICT 

devices/equipment bring great benefits to the teaching and learning 

programs, and to the effective operation of the school.  
 

The Board of RIS places a high priority on providing the school with 

Internet facilities and ICT devices / equipment which will benefit 

student learning outcomes, and the effective operation of the school.    

However, the Board recognizes that the presence in the learning 

environment of these technologies (Some provided partly or wholly by 

the school and some privately owned by staff, students and other 

members of the school community), may also facilitate anti-social, 

inappropriate material and . The school has the dual responsibility to 

maximize the benefits of these technologies, while at the same time to 

minimize and manage the risks. 
 

These cyber safety practices will aim to: 

 Maintain a cyber-safe school environment. 

 Address the need of students and other members of the school 

community. 

 Receive education about the safe and responsible use of present 

and developing information and communication technologies. 
 Raising students’ conscious about cyber safety during the 

community building classes, school clubs and other activities.   

 Use of the Internet and the ICT devices/equipment by staff, 

students and other approved users is to be limited to educational, 

professional development, and personal usage appropriate in the 

school environment. 

 The safety of children is of paramount concern. Any apparent 

breach of cyber safety will be taken seriously. The response to 

individual incidents will follow the procedures developed as part of 

the school’s cyber safety practices.   
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.. Financial Policy .. 

 

A. General Financial Policy: 
 

1. Priority in admission will be given to those who registered 

earlier. 
 

2. Registration fees and text books must be paid in one 

installment. 
 

3. The tuition and transportation fees must be paid in one 

installment. 
 

4. The school is not responsible for the uniform and school 

bags. 

 

 

B. Financial Refundable policy: 
1. Registration fees and textbooks are nonrefundable. 

 

2. If a student attends s the first week of the academic term 

and his parent wishes to transfer the student then 60 % of 

tuition and transportation will be refundable. 
 

3. If a student attends the first two weeks of the academic 

term and parents’ wishes to transfer the student then 60 % 

of tuition and transportation will be refundable. 
 

4. If a student attends the first three weeks and  the parent 

wishes to transfer his child then no fees will be refunded. 
 

5. If a student would like to return to the school. The tuition 

and transportation fees will have to be paid again excluding 

the registration fees. 
 

  السياسة المالية لمدارس رند العالمية
 

 ة عامة: يا ات مالي - أ

 متنح اس بقيه التسجيل للطلبة املسجلني مبكرا. .1
 

 جيب دفع رسوم التسجيل و قمية الكتب عند بداية التسجيل. .2
 

الرسوم ادلراس ية و املواصالت جيب أأن تدفع مره واحده و ميكن يف حال الرضورة دفعها عىل  .3

 قسطني متساويني.

 الأول يدفع قبل بداية ادلراسة، و الثاين قبل شهر من هناية الفصل ادلرايس الأول.
 

 املدرسة غري مس ئوهل عن الزى و احلقيبة املدرس ية .  .4

 

 

 :ة اال ترداد يا  - ب

 رسوم التسجيل و قمية الكتب ال ترد . .1
 

ذا داوم الطالب يف الأس بوع الأول من الفصل ادلرايس و  .2 الانسحاب أأو نقل/حتويل  الأمرويل  أأرادا 

 الأمر.% من رسوم ادلراسة و املواصالت سوف ترد لويل 60ابنه /ابنته من املدرسة فأأن 
 

ذا داوم الطالب أأول أأس بوعني من الفصل ادلرايس و أأراد ويل  .3 الانسحاب أأو نقل/حتويل ابنه الأمرا 

 .الأمر ويللملواصالت سوف ترد % من رسوم ادلراسة و ا30/ابنته من املدرسة فأأن 
 

ذا داوم الطالب الثالث الأسابيع الأوىل من الفصل ادلرايس و أأراد ويل الأمر الانسحاب أأو  .4 ا 

 .يمت رد أأية رسوم ا ىل ويل الأمر نقل/حتويل ابنه /ابنته من املدرسة فلن
 

ذا أأراد الطالب املنسحب الرجوع ا ىل املدرسة فأأن الرسوم ادلراس ية .5 و املواصالت سوف تدفع  ا 

 طريقه و ال حتصل رسوم تسجيل.البنفس 
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As a school system, it is important that all parts of stakeholders function together 

to make the system run efficiently.  We need to be sure that we communicate with 

all parts of the system. When needed, parents can contact the school with any of 

the issues related to their children at school. However, whenever a complaint is 

made directly to the school as a whole or to a school member as an individual, it will 

be referred to the administration for study and possible solution. 

The school advises parents that the proper channeling of and most effective way 

to resolve any issue involving instruction, discipline, transportation, or learning 

materials as follows: 

Parents’ 

Question/Concern 

 

1st Contact 

 

2nd Contact 

 

3rd 

Contact 

 

4th  

Contact 

 

 

TEACHER 

 

ACADEMIC 

SUPERVISOR 

 

PRINCIPAL 

 

GENERAL 
DIRECTOR 

 

 

TEACHER 

 

SCHOOL 
SECRETERIES 

PRINCIPAL GENERAL 
DIRECTOR 

 

 

 

TEACHER 

 

SCHOOL 
COUNSELOR 

 

PRINCIPAL 

 

GENERAL 
DIRECTOR 

 

 

TEACHER / 
SCHOOL 
NURSE 

 

SCHOOL 
COUNSELOR 

 

PRINCIPAL 

 

GENERAL 
DIRECTOR 

 

 

REGISTRAR 

 

PRINCIPAL 

 

GENERAL 
DIRECTOR 

 

 

 

SPECIAL ED. 
TEACHER / 

HOMEROOM 
TEACHER 

 

PRINCIPAL 

GENERAL 
DIRECTOR 

 

 

 

 

 

BUS DRIVERS 

 

TRANSPATIO
N 

SUPERVISOR 

PRINCIPAL GENERAL 
DIRECTOR 

 

 

 .. THE CHAIN OF COMMAND.. 

 

 

 

 ..سلسلة القيادة..

كنظام مدرسة من المهم أن يعمل جميع أصحاب المصلحة مع بعضهم لضمان عمل 

النظام بفعالية . نحتاج التأكد من التواصل الفعال مع جميع أعضاء أصحاب المصلحة . 

موضوع يتعلق بالطالب في  أيعند الحاجة يمكن لألهل التواصل مع المدرسة بخصوص 

سواء عامة للمدرسة أو ألحد أعضاء شكوى  أيالمدرسة . على كل حال عند وصول 

الطاقم فان اإلدارة تكون مطلعة علية وتتم إحالته لإلدارة للمناقشة وإيجاد الحلول المناسبة 

  . 

 اهتمام األهل

 

التواصل 

 األول

ع
و
ض

و
لم

 ا
حل

 ي
لم

ا 
اذ

 

 التواصل الثاني

 
ع

و
ض

مو
ال
ل 

ح
 ي

لم
ا 
اذ

 

 التواصل الثالث

 
ع

و
ض

مو
ال
ل 

ح
 ي

لم
ا 
اذ

 

التواصل 

 الرابع

طرق التعليم تعليمي

، الدرجات، 

االمتحانات والتقييم، 

الواجبات ، كشف 

الدرجات ، 

اإلجراءات الصفية

 

 

 المعلمة

 

 المشرفة األكاديمية

 

 المديرة

 

المدير 

 العام

الحضور والغياب 

 والتأخير

  المعلمة

رة المدرسةيرتسك  

 لمدير العام المديرة

سلوك الطالب

 

  المعلمة

 المرشدة الطالبية

 لمدير العام المديرة

األمور الصحية

 

المعلمة 

ممرضة 

 المدرسة

 

 المرشدة الطالبية

 لمدير العام المديرة

التسجيل

 

 

 المسجلة

  لمدير العام المديرة

 

التعليم الخاص

التقوية ، صعوبات 

التعلم 

 

معلمة 

التعليم 

الخاص

مربية 

 الفصل

  لمدير العام المديرة

 

المواصالت

 

 

سائق 

 الباص

 

 مشرف المواصالت

لمدير  المديرة

 العام
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