
☺Student Lab Safety Contract☺ 

I will respect lab rules and regulations and I will be doing the following: 

• Follow the instructions given by the teacher. 

• Line up while entering and leaving the LAB. 

• Return my stool back to its place before leaving the lab. 

• Clean the working area (LAB bench) with my group members before leaving 
the lab (5 minutes before the bell rings). 

• Throw all tissues or litter in the dustbins around me in lab corners. 

• Bring my stationery and lab coat with me and take it back before leaving the lab. 

• Be attentive and responsible for lab tools and equipment. 

•  Announce any breakage or damage I did to my lab instructor and take the proper 
consequences for that bravely (whether it is deduction of marks or financial re-
embracement for the broken tool). 

• Put on safety equipment (lab coat, gloves etc.) as instructed by the teacher. 

• HAVE MY LAB COAT WITH ME WHENEVER I AM IN THE LAB. 

  
 

Ref: #G03-22 

19/09/2022  

Dear Parents of Students in KG1-G12, 
 

This is to inform you that students in KG1-G12 will be soon starting their lab and STEM sessions.  

Safety in the Science Lab is  our priority. To ensure a safe Science Lab environment, we would 
like to share with you a list of Lab rules that students must always follow. Please read through the 
rules and familiarize yourself with them so that you are aware of the safety instructions your 
son/daughter   will be required to follow.  
 

It is important to highlight that students from KG1 to Grade 12 must wear a lab coat at any time 
during their Science Lab sessions. Students who report to the Lab without their Lab Coats will not be 
admitted to the Science lab and will be refrained from participating in the lab activity/experiment. 
Lab coats can be found in libraries like Dubai Library distribution.  
 

 Below is the Science Lab Safety Contract: 

 

 
 
Consequences of breaking the Science Lab Rules/Contract: 

  
❖ First offense would be a verbal warning. 

❖ Second offense would be a written warning with the deduction of marks from the lab graded report. 

❖ Students will be asked to pay for the malfunctioning of any advanced equipment in the   science lab 
and for the breakage of any lab tool. 

❖ Students are to wear their lab coats at all times in the lab else deduction of marks from the lab 
term assessment. Students who report to the Lab without their Lab Coats will not be admitted 
to the Science lab and will be refrained from participating in the lab activity/experiment. 
 
 

We are looking forward to welcoming our future Scientists wearing their white lab coats in the Science 
Lab! 

 
 
Regards,  
Science Department



  عقد سالمة الطالب في مختبر العلوم

 
: سوف أحترم قوانين والئحة المختبر وسوف التزم بما يلي     

 التعليمات المعطاة من قبل المعلم .اتباع  •
 االصطفاف وااللتزام بالدور في حالة الدخول والخروج من المختبر.  •
 إعادة المقعد الى مكانه قبل الخروج من المختبر.  •
 .)انتهاء حصة المختبردقائق من  5(تنظيف منطقة العمل )مقعد المختبر( مع أعضاء مجموعتي قبل مغادرة المختبر ب  •
 المتواجدة في زوايا المختبر.   قمامة في صناديق القمامةرمي جميع ال •
 قبل مغادرة المختبر.  ة أخذهومئزر المختبر أثناء استخدام المختبر وإعادالمطلوبة إحضار األدوات المدرسية  •
 على أدوات المختبر . الحفاظ  •
خصم للدرجات أو غرامة   نإن كا سواءأحدثه وتحمل تبعات ذلك بشجاعة ) أي ضررالمختبر على  فيالمشرف  الغبإ •

 مالية إلصالح األداة المكسورة(. 
 . علمتعليمات الموفقا ل  مئزر المختبر، قفازات الخ..(  )  االلتزام بأدوات السالمة •
 معي عند التواجد في المختبر. مئزر المختبر احضار •
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 إلى الثاني عشر( الكرام،الروضة األولى  أولياء أمور طالب الصفوف )

 

 سيبدأون قريبًا جلسات المختبر. إبالغكم أن طالب الصفوف الروضة األولى إلى الثاني عشرنود 

 , نود أن  بيئة مخبرية آمنة أثناء حصص العلوم.و لضمان العلوم من األولويات الهامة  تعتبر السالمة في مختبر 

 .يرجى قراءة  القواعد و التعرفاألوقاتاتباعها في كافة على الطالب التي يجب  عدالقوانشارك معكم قائمة من 

 ابنتك إتباعها./ابنك عليها  حتى تكونوا على دراية بتعليمات السالمة التي سيتطلب من 

 

 في تواجدهم إرتداء مئزر المختبر في جميع أوقات   الروضة األولى الى الثاني عشر طالب الصفوف يجب على 

 التجارب. /في نشاطات المختبردخول المختبر والمشاركة ب  مئزرالمختبر. لن يسمح للطالب دون المختبر 

   مكتبة دبي للتوزيع.في المكاتب مثل  مئزر المختبريتوفر 

 

 : يرجى االطالع على قواعد سالمة مختبر العلوم

 
 

 العقد: /قد يواجه الطالب التبعات التالية نتيجة خرق قوانين المختبر

 

 تحذيرا لفظيا أول مرة.  ❖

 . في المرة الثانية مع خصم للدرجات من تقرير المختبر  مكتوبا   تحذيرا   ❖

 في حالة سوء استخدام األدوات أو في حالة إحداث أي ضرر بها.  يتحمل الطالب التعويض المادي ❖

 

 

 

 قسم العلوم   
 

  
  

 


