
 

 

 

24-02-2023 

 

Reminder: GIS rules to follow and abide by 

 

I- Absence / Lateness:  

All students should arrive at 7:45 at school and report immediately to 

class. Students who arrive after 7:55 are considered late and their 

lateness is unexcused. After 5 times being late, the student will not be 

admitted to class during the 1st period and conduct and participation 

marks will be deducted. A student who arrives at school at 8:30 will not 

be admitted unless there is a valid reason presented only by the parent 

and at the discretion of the school management.  

If a student will be absent from school, supervisors need to be informed 

preferably a day before and sick leave or justification of absence should 

be submitted the next day.  

All excused and unexcused absences and lateness will be recorded in the 

student’s report card at the end of each semester.  

Moreover, it is advisable that you book your child/ren doctors’ 

appointments after school and that you refrain from pulling them early 

from class for that reason. If it is indispensable to book a doctor’s 

appointment during school hours, the parent should inform the 

supervisors ahead of time and should submit for them a doctor’s note. 

 

II- Promptness to enter classes: 

Students are not allowed to enter late any class and disturb the teaching and 

learning. Multiple violations will lead to marks being deducted. 

 

III- School Uniform and personal appearance:  

All students are expected to come to school wearing the full school 

uniform. PE uniform should only be worn the day the student has PE 

class. Hoodies and colorful shoes are strictly not allowed.  Only black 

shoes and white socks are allowed. Make-up for female students is 

strictly not allowed. Male students should always have short hair.  

Starting Monday, 27th February, any student who is violating the 

school uniform rule will not be admitted to class until parents send the 

right uniform. Girls with make-up and boys with long hair will also not 

be admitted to class.  

 

 



 

 

 

 

IV- Mobile phones: 

The use of mobile phones is strictly not allowed on school premises. Students 

should hand their mobile phones to the supervisors first thing in the morning 

and collect them back at the end of the school day. If caught, the mobile phone 

will be confiscated for 2 days the 1st time, 1 month the 2nd time, and till the 

end of the year the 3rd time.  

V- Foul language:  

It is strictly not allowed to use foul language at school. If caught, the student 

will receive a warning letter. 

 

VI- Devices and chargers: 

The student should always bring his/her device charged to the school. The 

student is not allowed to charge the device inside the classroom, instead, he/she 

should use the charging stations in the corridors. The student should carry with 

him/ her the device daily as it is the main tool used for learning. Failing to 

adhere to this rule will cause marks to be deducted.  

 

Regards  

School Administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تذكير هام بقوانين المدرسة و وجوب احترامها 

 

: الغياب و التأخير  -1  

يتوجهون فورا الى  و  7:45في الساعة  يجب أن يصل جميع الطالب إلى المدرسة 

بعد . عذرو من دون ن ي متأخر  7:55الساعة الطالب الذين يصلون بعد يعتبر  . فالص

 سم درجات األولى وسيتم خ الحصة، لن يتم قبول الطالب في الفصل خالل  مرات  5تأخير 

في الساعة . لن يتم قبول الطالب الذي يصل إلى المدرسة الصفية  السلوك والمشاركة

ووفقًا لتقدير إدارة  فقط األمر ما لم يكن هناك سبب وجيه مقدم من قبل ولي 8:30

 المدرسة. 

إذا كان الطالب سيتغيب عن المدرسة ، فيجب إبالغ المشرفين ويفضل أن يكون ذلك قبل 

تبرير الغياب في اليوم التالي. يوم واحد ، ويجب تقديم إجازة مرضية أو    

وغير المبررة في تقرير الطالب في   بررةسيتم تسجيل جميع حاالت الغياب والتأخير الم

 نهاية كل فصل دراسي.

المدرسة  دوام بعد   الوالدكم  االطباء مواعيد  واعالوة على ذلك ، من المستحسن أن تحجز

ن حجز موعد مع م بد عن سحبهم مبكًرا من الفصل لهذا السبب. إذا كان ال  واوأن تمتنع 

إبالغ المشرفين في وقت مبكر  ولي االمرالطبيب خالل ساعات الدراسة ، يجب على 

 وتقديم مذكرة الطبيب لهم. 

 

 : سرعة دخول الفصول -2

 ال يسمح للطالب بالتأخر في دخول أي فصل وتعكير صفو التدريس والتعلم. ستؤدي االنتهاكات المتعددة  

 .الدرجات للطالبإلى خصم  

 

 :الخارجيلزي المدرسي والمظهر ا -3

 فقط   الرياضةمن المتوقع أن يأتي جميع الطالب إلى المدرسة مرتدين الزي المدرسي الكامل. يجب ارتداء زي 

 وأحذية ملونة. ةبقبع يمنع منعا باتا ارتداء سةرةفي اليوم الذي يحضر فيه الطالب فصل التربية البدنية. 

 وعلى الذكور ان يحافظوا   يسمح فقط باألحذية السوداء والجوارب البيضاء. يمنع منعا باتا المكياج للطالبات 

   على الشعر القصير.

 



 

 

 

 ، لن يتم قبول أي طالب يخالف قواعد الزي المدرسي في الفصل  فبراير 27اعتباًرا من يوم االثنين الموافق 

 المكياج واألوالد ذوي الشعربالفتيات في الفصل  قبول ال. كما لن يتم حتى يرسل أولياء األمور الزي المناسب 

 .الطويل  

 

 الهواتف المحمولة:-4

 المدرسة. يجب على الطالب تسليم هواتفهم المحمولة إلى   حرم يمنع منعا باتا استخدام الهواتف المحمولة في 

 مصادرة الهاتف ، فسيتم  في حال المخالفة واستالمها في نهاية اليوم الدراسي.  الباكر  المشرفين أ في الصباح 

 .مرة الثالثةفي ال  المحمول لمدة يومين في المرة األولى ، وشهر واحد في المرة الثانية ، وحتى نهاية العام  

 

 : االلفاظ النابية -5

 سوف يحصل جميع المخالفون على رسالة تحذير. في المدرسة.  الفاظ نابية يمنع منعا باتا استخدام 

 

 ألجهزة والشواحن: ا -6

 جهازه المشحون إلى المدرسة. ال يسمح للطالب بشحن الجهاز داخل الفصل  دائما  يجب على الطالب إحضار

 يومياً فهو . على الطالب أن يحمل معه الجهاز الممراتاستخدام محطات الشحن في  يتوجب عليه  فانه

 الدرجات.   حسماألداة الرئيسية المستخدمة في التعلم. سيؤدي عدم االلتزام بهذه القاعدة إلى  

 مع التحيات, 

 ادارة المدرسة 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


