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على املبادءئ واألسس العلمية والعاملية داري والتطوير التنظيمي بنيت باالعتماد الدليل التنظيمي هو أداة إرشادية يف التنظيم اإل

 على مجيع منسوبي املدارس االلتزام بالضوابط التالية جتاه الدليل التنظيمي: يف هذا اجملال.

، لذا وجب على املدارس تعميمها سنويًا، ثيقة متجددة تتطور وفقًا لنضج املمارسات التنظيمية يف املدارسهذا الدليل يعد و (1

 ووجب على منسوبي املدارس اإلطالع عليها والعمل مبا جاء فيها.

الرتتيب الوظيفي جيب على كل منسوبي املدارس االلتزام باهلرم الوظيفي املوضح يف الدليل، وذلك بأن ال يتجاوز أي منسوب  (2

 تصاعديًا أو تنازليًا حال وجود إجراءات عمل أو قرارات وجب إصدار التعليميات النهائية خبصوصها.

على كل منسوبي املدارس مما هلم صفة قيادية يف الدليل، تنفيذ سياسة املتابعة الوظيفية املعتمدة من إدارة املدارس فيما  (3

 خيص عملية التقييم الوظيفي.

 وز اهلرم الوظيفي إخالل يف العملية اإلدارية يتم مساءلة الشخص املسؤول عنه وفق ضوابط املوارد البشرية.يعترب جتا (4
 

 

*1-Commitment to the Hierarchy Policy  

The Organizational Guide is a guiding tool in administrative organization and 

organizational development, built on the basis of the principles and scientific and 

global foundations in this field. All school staff should adhere to the following 

guidelines of the organizational guide: 

1) This guide is a considered a renewable document that develops according to the 

maturity of the organizational practices in the schools. Therefore, the schools must 

issue it annually, and all staff should overview it and commit to its terms.  
2)  All school personnel must adhere to the hierarchy as clarified in the guide, so that 

no position is bypassed, whether in ascending or descending manner in case work 

procedures or decisions are finalized.  

3)  All school employees who have leadership roles in the guide should implement 

the follow-up policy adopted by the school administration regarding the 

professional evaluation process. 

4)  The breach of the hierarchy is considered a breach in the administrative process 

and the person responsible for it is held accountable according to the human 

resources regulations. 

5)  
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 سياسة اخلصوصية وسرية املعلومات-2 *
للمحافظة على معلومات وبيانات املدارس جبميع أقسامها من  هذه مت إعداد وثيقة اخلصوصية وسرية املعلومات

التدوال والتسرب خارج نطاقها إال من يُسمح له باالطالع عليها حبكم عمله يف القسم، وستتخذ إدارة املدارس كافة 

وحفظها بشكل  ااخلاصة به ها وبياناتهاللحفاظ على معلومات نظامياً وقانونياً اإلجراءات والتدابري املناسبة واملالئمة

غري املصرح لالتعديل واإلفصاح التداول أوأو إساءة االستخدام، أو االطالع عليهاآمن مبا يضمن محايتها من الفقدان أو 

سريد أدناه ، سيتم اختاذ كافة االجراءات النظامية والقانونية حبقه حلفظ معلومات ومن يثبت عليه االخالل مبا  ه ،ل

 وحقوق املدارس. 

 تعريفات أساسيةأوالً : 

: هي كل معلومة تتعلق بالطالب/الطالبات ، أولياء األمور ، الدرجات واالختبارات ، املعامالت  بيانات ومعلومات املدارس  - 1

املالية ، بيانات املوظفني/املوظفات ، أو اجلهات اخلارجية ذات الصلة باملدارس وميكن احلصول عليها من الوثائق أو 

 احلاسب أو من العامالت بها .

وظفة يعمل يف مدارس دار الفكر من معلمني/معلمات ، إداريني/ إداريات ، فنيي/ : كل موظف/م منسوبي املدارس  - 2

 فنيات ، عاملني/عامالت أياً كانت املرتبة الوظيفية أو سنوات العمل أو اجلنسية.

 ثانياً : الواجبات اليت ينبغي على مجيع منسوبي املدارس التقيد وااللتزام بها 

أعمال املدارس واليت ميكن أن يطلّع عليها حبكم علومات والوثائق املتعلقة باملاحملافظة على سرية على املوظف/ة  .1
 عمله ضمن ختصصه والعمل بكل ما يكفل سريتها دون أن يتسبب يف إعاقة العمل .

وقابلة لإلطالع على املوظف/ة اختاذ كافة التدابري واالجراءات اليت حتفظ سرية عمله وعدم االهمال يف تركها مفتوحة  .2
 سواء كانت على شكل وثائق أو ملفات عمل أو رسائل الكرتونية ، وتسربها دون علمه ال خيلي مسؤوليته من ذلك .

تسمح غري مكتبه ويف أماكن باملدارس واليت ضمن صالحية عمله عدم ترك املستندات اخلاصة على املوظف/ة  .3
 .انها يف غرفة النسخ مثل نسي باالطالع عليها من قبل أشخاص غري خمولني

 على املوظف/ة عدم البحث والتحري يف معلومات أوملفات املدارس واليت ليست ضمن صالحية عمله. .4

على املوظف/ة عدم إعطاء أي معلومة ألي شخص من داخل أو خارج املدارس حتى وإن كان ولي أمر طالب/ة وذلك  .5
 لب منه ذلك رمسياً ومن املدير املباشر.حضورياً أو هاتفياً أو بالربيد اإللكرتوني ، إال إذا طُ

 على املوظف/ة عدم إقحام نفسه أو أحد زمالئه يف مناقشة موضوعات بغرض احلصول على معلومة ال ختص عمله. .6

 على املوظف/ة عدم نسخ أو تصوير أي وثائق سواء كانت ختص عمله أو ال ختص عمله لالحتفاظ بها يف منزله . .7

عن أي معلومة أو تداول أي وثيقة ختص عمله أو ال ختص عمله أو اطلع وحصل عليها  على املوظف/ة عدم االفصاح .8
 بقصد أو دون قصد داخل املدارس أو خارجها بأي وسيلة كانت بغرض التشويه والتشويش ونشر املعلومات. 

ات بقصد متضية على املوظف/ة عدم التواجد يف مكاتب شؤون املوظفني/املوظفات أواملالية أو شؤون الطالب/الطالب .9
 الوقت ، إال إذا كان لديه موضوعاً خيصه شخصياً ويرغب يف متابعته . 
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على املوظف/ة إشعار املدير املباشر له فوراً حال علمه خبروج أي ورقة أو معلومة من مكتبه دون علمه ومتابعة  .10
 ذلك حتى تنتهي املشكلة .

يف املدارس لالطالع على ورقة أو معلومة ليست من على املوظف/ة عدم الرتدد وله احلق يف رفض طلب زميل/ة  .11
 صميم ختصصه وعمله ، ويف حال تكرر ذلك ينبغي على املوظف/ة إشعار اإلدارة بتطفل الزميل/ة يف العمل .

على املوظف/ة عدم التطفل واملشاركة يف مناقشات قد تدور أمامه بني أحد املسؤولني والزمالء أو أحد أولياء  .12
مبعلومات قد يكون خاصة جداً بطالب/ة أو ولي أمر أو زميل/ة له أو موضوعات مالية أو إدارية ليست  األمور ، وتتعلق

ضمن اختصاصه ، إال إذا طُلب منه التدخل وإبداء الرأي ، أو ارتأى التدخل من نفسه الثبات حق ودرأُ  حدوث مشكلة 
 قبل وقوعها .

ير العام يف حال وصوله معلومة متسه شخصياً ويعتقد أنها قد على املوظف/ة الرجوع إىل املدير املباشر أو املد .13
 تسبب له أذى ويرغب يف االطمئنان بعدم صحتها.

على املوظف/ة عدم أخذ أي صور فوتوغرافية أو فيديو للقاءات العامة مثل لقاءات أولياء األمور أو أي زيارات  .14
 لشخصيات خاصة أو عامة أو مناسبات أخرى دون علم اإلدارة . 

 على املوظف/ة االحتفاظ بسرية أموره املالية والوظيفية الشخصية وعدم إشراك الزمالء بها . .15

 

 * 2-Confidentiality and Copyright Policy 

 
The Confidentiality and Copyright Policy has been set to keep the information and data of the 

schools with all its departments from infiltration or circulation outside the school premises. 

Only the personnel in charge is allowed to access the data as part of his/her responsibilities 

and duties in the department. The schools will take all appropriate actions and legal measures 

to preserve its data and information and to keep them secured, which guarantees their 

protection against loss, unauthorized access, misuse, unauthorized modifications, and 

unauthorized disclosure. Whoever is proven to have violated the rules enlisted below will deal 

with all the legal procedures and consequences of his/her deeds.  

First: Basic Definitions 

1. School Information and Data: it is every piece of information related to student(s), guardians, 

marks and tests, financial transactions, employees’ data, and third-party data related to 

the schools that can be accessed through documents, computers, or staff entrusted with 

it.  

2. School Staff: is the term used for every employee who works in the school, from 

teachers, administrators, professionals, technicians, or workers regardless of rank, post, 

years of work, or nationality.  
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Second: The Duties that All School Staff should Commit to and Abide by: 
1. The employee should preserve the confidentiality of school related documents that he 

has access to as part of the domain of his work and specialty. He/She should do her best 

to ensure the security of this data to prevent any work-related complications. 

2. The employee has to take all necessary precautions and procedures that ensure the 

confidentiality of his/her work and never neglects or keep open or accessible any data 

whether it be documents, work files, or electronic mail. In the case of infiltration, the 

employee is held responsible.  

3. The employee should keep all his/her work-related files on his/her desk and avoid 

keeping these files unattended or easily accessed by individuals who do not have 

authorized access, such as forgetting documents in the photocopy room.  

4. The employee should not search for or investigate about any information or school files 

that are not within the authority of his/her work.  

5. The employee should refrain from disclosing any information whether in person, over 

the phone, or via e-mail to any individual inside or outside the school, even if that 

individual is a guardian unless he/she is officially requested to do so by his Direct 

Manager.  

6. The employee should not interfere or initiate discussions to obtain information that is not 

relevant to his/her job.  

7. The employee is not allowed to photocopy any document or to keep a copy at home, 

whether the document is relevant or irrelevant to his/her job.  

8. The employee should not disclose any information or circulate any document, whether 

relevant or irrelevant to his/her job, obtained intentionally or unintentionally inside or 

outside of school, or by any means for the purpose of distorting, confusing, or 

disseminating information. 

9. The employee is not supposed to stay in the Human Resources or in the Accounting 

Departments’ offices unless he/she has an official matter to discuss. 

10.  In case of filtration or loss of any information or document, the employee has to report 

the incident immediately to his/her Direct Manager to solve the problem. 

11.  The employee should deny the requests of other colleagues to access data that is not 

authorized to them. In case the intrusion continues, the employee should report it to the 

administration.  

12.  The employee doesn’t have the right to interfere in any discussion held in front of 

him/her, especially if the information discussed is highly confidential, financial, or 

administrative, or outside the scope of his responsibilities. The employee, however, can 

interfere if he were asked to, or in prevention of a misunderstanding or a conflict.  

13.  The employee has to refer to his/her Direct Manager or the General Director in case he 

heard any news that might harm him personally and needs to confirm its veracity. 

14.  The employee should refrain from taking any photos or videos during general meetings, 

such as the parents’ meeting, visits of private or public figures, or during any other 

occasion without having the permission of the administration.  

15.  The employee should keep private all his financial and professional matters, and refrain 

from sharing them with colleagues.   
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 حفظ معلومات املدرسة )إلكرتونية / ورقية( سياسة -3*
 تسري هذه  االتفاقية وتنفذ وتصبح موجبة بتاريخ التوقيع.

مجيع معلومات املدارس هي ملك للمدارس، وال يوجد تصريح او اذن ممنوح او أي حق يف استخدامها،  إال كما هو 
 االتفاقية.منصوص عليه يف هذه 

على املستخدم عدم نقل املعلومات او إعادة نقل املعلومات الكرتونيا او من خالل الربيد االلكرتوني، أو من خالل * 
 امللفات الورقية، ما عدا احلاالت اليت يصرح له رمسيًا وخطيًا من إدارة املدارس بذلك.

 

على املوظف/ة أن يعيد للمدارس وبناءا على توقيع عقد العمل، كافة امللفات، واملمتلكات املادية، أو أي برنامج * 
حيتوي على أو يعرض معلومات ختص املدارس سرية كانت أو عامة، ,وأية نسخ متوافرة من املعلومات، أو الربامج احلاسوبية، 

ورسومات، تقارير وبرامج عرض وملفاتها، وعموما أية معلومات خاصة أو أي خطط، ملفات، تدوينات معلوماتية، خطط 
باملدارس حصل عليها أو أنشأها من خالل عمله يف املدارس، على املوظف/ة أن يعيدها بصورة ورقية )البورتفوليو( وصورة 

 ( PDFحاسوبية بأصوهلا )ملفات قابلة للعمل فيها وليس صور 

بعد تسليم األصول إىل املدرسة، حال انتهاء   خاصة باملدراسمعلومات أي نسخة غاء مت إلأ قد بانه املوظف/ة يتعهد* 
 عمله باملدارس .

سيؤدي اىل ، وأي استخدام ملعلومات املدارس اخلاصة، بعلمه بأن أي افصاح عن املعلومات السرية املوظف/ةيقر * 
وتصحيح أية الالزم ء اىل القضاء للحصول على التعويض احلق يف اللجو للمدارسبأن  املوظف/ةوعليه يوافق مساءلة قانونية، 
 .سوء استخدام مصادر املدارس اخلاصةأضرار ناجتة عن 

، وخيطر تغيري بنودها حسبما تراه مناسبا للمدارس، وميكن  املوظف/ةمن قبل تغيريها او  كسرهاهذه االتفاقية ال ميكن 
 املوظف/ة بالتغيري.

  .اململكة العربية السعوديةداخل حماكم  السعودينون القا يطبقيف حال نشوء أي نزاع 

 –املشرفة اإلدارية  –وكيل املرحلة  –مدير املرحلة  - صالحيات اهليئة اإلشرافية )مدير عام املدارس* 
 املشرفة األكادميية (

، ملفاتهم الشخصيةاظ بنسخ منها يف على االطالع على ملفات مرؤوسيها دون االحتف تقتصر صالحيات اهليئة اإلشرافية ▪
 سياسة اخلصوصية وسرية املعلوماتمع سريان 

يف حال تطلب العمل اإلطالع على ملفات أحد مرؤوسيها، فيمكن اإلطالع عليها يف األجهزة اخلاصة بهم، دون  ▪
 نسخة من امللف، سواء إن كانت نسخة إلكرتونية أو نسخة ورقية.ب االحتفاظاحلاجة إىل 

...مبعنى أن يتم وضع يف حال طلب اإلطالع على ملف أحد املرؤوسني بسياسة هرم اهليكلة الوظيفيةجيب االلتزام  ▪
 الرئيس املباشر يف الصورة.

 .مجيع النقاط املذكورة يف دليل السياسات املصغر اخلاصة باملدارس الصالحيات تنطبق علي ▪
 اإلداري:صالحيات رئيس القسم األكادميي / * 
وميكن لفات الوثائقية اخلاصة مبرؤسيه على متابعة و جتميع املصالحيات رئيس القسم )أكادميي أو إداري(  تقتصر ▪

 سياسة اخلصوصية وسرية املعلوماتاالحتفاظ بنسخ منها مع سريان 
...مبعنى أن يتم وضع الرئيس أحد املرؤوسنيمن ملف يف حال طلب  بسياسة هرم اهليكلة الوظيفيةجيب االلتزام  ▪

 املباشر يف الصورة.
 .مجيع النقاط املذكورة يف دليل السياسات املصغر اخلاصة باملدارس الصالحيات تنطبق علي ▪

 ...( االعتماد هيئات ادفانسدمركز التوفل،  ٫ التعليم وزارة ٫صالحيات القطاعات اخلارجية: ) مكتب العمل * 
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دون االحتفاظ بنسخ منها  يف حال طلبها امللفاتمن  مناذجاالطالع على  القطاعت اخلارجيةصالحيات تقتصر  ▪
((View Only . 

 (اخل..image صور ٫ pdf  بصيغ غري قابلة للتعديل ) النماذجتكون  أن ▪
أجهزة يف حال الرغبة و التأكد من وجود امللفات الفعلية فيمكن االطالع عليها داخل مباني املدارس فقط يف  ▪

 .املوظفني املعنني
سياسة الربيد مجيع املراسالت اخلاصة باجلهات اخلارجية تتم عن طريق إمييالت املدرسة العامة حبسب  ▪

 وليس عن طريق الربيد اإللكرتوني الشخصي. )سياسة مراسلة اجلهات اخلارجية(اإللكرتوني
 .مجيع النقاط املذكورة يف دليل السياسات املصغر اخلاصة باملدارس الصالحيات تنطبق علي ▪

 
 الدعم الفين:صالحيات قسم تقنية املعلومات و *
الرئيس/املشرف/املدير معين باستالم امللفات الوثائقية مع الفهرس موقع من قبل  تقنية املعلومات والدعم الفينقسم  ▪

 .احلاجة لالطالع عليهدون املباشر حبسب اهليكل الوظيفي..
 .القسم مسؤل عن انشاء شجرة حفظ البيانات وإعطاء الصالحيات الالزمة حبسب توجيه األدارة العامة ▪
 وسرية سياسة خصوصيةعلى مجيع أعضاء القسم أداء القسم حبفظ ومحاية املعلومات و عدم استخدامها حبسب  ▪

 .اخلاصة باملدارساملعلومات 
اال  امللفات الوثائقية ورقية كانت أو إلكرتونيةعدم تسليم أي نسخ من الفين الدعم وتقنية املعلومات على قسم  ▪

 اإلدارة.بتعميد رمسي من 
 .مجيع النقاط املذكورة يف دليل السياسات املصغر اخلاصة باملدارس الصالحيات تنطبق علي ▪
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* 3-Documentary Submission Agreement 
This agreement becomes effective and should be implemented upon the date of the signature.  

All data is the schools’ property, and no permission gives the right to use it, except for the 

cases mentioned in this agreement.  

The user should refrain from infiltrating, forwarding, or transmitting school data 

electronically, via e-mail, or in print unless he/she has been granted an official, written 

permission from the school administration.  

The employee should return all files, materialistic possessions, or programs that runs school 

related data, be it private or public. Any available copies of data, programs, plans, files, data 

entries, graphs, reports, presentations, or any related school data that was obtained or created 

during work in the schools should be returned in paper (as a portfolio) and electronically 

(files that can be edited, and not a PDF) upon contract termination or resignation. 

The employee pledges that he/she has deleted all school related data after he/she has 

submitted the original copies to the school in case his/her work in the school comes to an end.  

The employee has to assert that he/she knows that any disclosure of confidential information 

or use of school’s private data would result in legal interrogations; thus, the employee agrees 

that the school has the right to refer to the law and ask for compensation to correct any errors 

that resulted from the misuse of school’s private resources.  

This agreement cannot be breached, violated, or modified by the employees, and the school 

can change its terms as it sees fit and will inform the employee in that case.  

In case of any arising dispute, the Saudi law applies within the courts of the Kingdom of 

Saudi Arabia.  
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 ة/الطالبو ة/املعلمبني  سياسة العالقة -4*
بآداء خدمات خاصة، ويف حالة حدوث ذلك ستضطر إدارة املدارس  ماالتصال بأولياء االمور وتكليفهتنص سياسة املدارس بعدم  •

 اختاذ اإلجراءات املناسبة.

 وهي عالقة قائمة على االحرتام املتبادل. كما تنص سياسة املدارس  ة/والطالب ة/عدم جتاوز العالقة املفرتضة بني املعلم •

 خارج حدود املدرسة وقبول اهلدايا ذات القيمة املادية من الطالب. الطالبات/بالطالبعلى عدم االختالط 

  من املاضي يف أخطاء  من ملاحصل نظرًا الطالبات قبل من مقامة خاصة مناسبة ألي العمل طاقم حضور منع املدارس سياسة اقتضت •

  خاص.للمنسوبني بشكل و عام بشكل مدارسلل أساءت تفاالتاالح هذه أثناء العمل طاقم و الطالباتالطالب/ قبل

 التالية:  الضوابط  على احملافظة بشرط  مثل هذه احلفالت  حبضور للمنسوبني والسماح  السياسة هذه تغيري املدرسة بصدد أن غري
  القصري. و املتعري اللباس عن االبتعاد و القدوة املعلمة شخصية يعكس الذي الساتر بالزي االلتزام -

  الطالبات.الطالب/ مع التصوير عدم -

 الرقص. عدم -

 باتًا. منعًا التدخني مينع -

 الطالبات. الطالب/ أو املدرسة ختص اليت األمور عن التحدث عدم -

 العابثني. ألسنة تطاهلا أن من املدارس ومسعةة / املعلم هيبة احرتام يضمن مبا أعاله بالوارد االلتزام مبنسوبيها تهيب املدارس وإدارة

 الدروس اخلصوصية: غري مسموح بإعطاء الدروس اخلصوصية وذلك منعًا لتضارب املصاحل والفوضى، وتفاديًا للمواقف احملرجة. •

 ا عالقة مباشرة سواء داخل املدرسة أو خارجها. ة أمام أي شخصية ال تربطه/عدم مناقشة وضع أي طالب •

بلوزة الرياضة( هي مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية  –األقراط  –اآلظافر  –إن متابعة التزام الطالب بالقوانني املدرسية )الزي  •

 ة فقط./ة او املنسق/املراقب

راسي أو أثناء مناوبات اإلفطار او الغداء أو أثناء ة يف داخل الصف الد/االنتباه يف حال إعياء أي طالباملنسوبني على مجيع  •

 ة والقيام باإلسعافات الطبية الالزمة./الفسحة، جيب حتويلها إىل اإلدارة إلستدعاء املمرض

بالنسبة لتنقل الطالب يف املرحلة االبتدائية، تطبق إدارة املرحلة قوانني معينة بني الفصول وذلك حفاظًا على سالمة الطالب  •

واحلرص على التنقل ود الطالب يف الفصل قبل انتقاهلم احلضور ملكان وج ة/على النظام يف املرحلة حيث على كل معلموكذلك 

 م معهم.بشكل طابور منظم بهدوء تام والتأكد من أخذ مجيع الطالب ملستلزماته

شخصيات مسؤولة وسوية لذلك نؤكد على حترص إدارة املرحلة على التعامل مع الطالب بطريقة تربوية سليمة والعمل على بناء  •

 النقاط التالية:

 مينع الصراخ أو استعمال ألفاظ غري مناسبة أو اإلعتداء بالضرب أو أي اتصال جسدي مع الطالب. -
 مينع منعًا باتًا طرد الطالب من الفصل. -

 ن اإلدارة.مينع منعًا باتًا القيام بأي احتفال مع الطالب ألي مناسبة كانت إال بعد أخذ إذ -

ة /ة باخلروج من الفصل إال يف حاالت الضرورة كالذهاب إىل احلمام أو العيادة حيث ال يسمح ألكثر من طالب/ال يسمح للطالب -

 باإلستئذان معًا يف نفس الوقت.
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والرجوع لالئحة وعدم ارجتال العقوبات  مبا يتناسب مع خطأه املخطئ ة/االبتعاد عن العقوبات اجلماعية والتعامل مع الطالب -

 اإلنضباط السلوكي يف ذلك.

 .لنكن قدوة حسنة هلم الطالبات/أمام الطالب الزمالءعدم املزح مع  -
 التحدث مع الطالب والطالب بأسلوب تربوي مناسب مع وضع حدود للمواضيع املطروحة واليت ممكن أن تقلل من احرتام املعلم. -

بكامريات املدرسة )ممنوع التصوير باجلواالت اخلاصة أو نشر الصور على املواقع عدم تصوير طالب وطالبات املدارس إال  -

 االجتماعية(
 

*4-Teacher-Student Relation Policy 

• DAF Schools Policy states that no contact with guardians should be made nor should any request 

of private services be made.  In the case of this happening, the school administration would 

take appropriate action. 

• The assumed relation between teacher and student should remain within the acceptable 

boundaries of mutual respect. Besides, the School’s Policy states that teachers should not 

socialize with students outside the school premises nor accept gifts of materialistic values from 

students.  

• dgsdfgsdgsdvgfsdgvsdgvsdgvsvg 

 

• Tutoring: it is not allowed to give tutoring lessons in order to prevent conflicts of interest and 

chaos, and to avoid embarrassing situations. 

• Do not discuss the status of any student in front of any person who does not have a direct interest 

in the matter, whether inside or outside the school. 

• The follow-up of students’ commitment to school regulations (uniform - nails - earrings – PE 

blouse) is everyone's responsibility, not solely the Administrative Supervisor’s or Students’ 

Counselor’s. 

• All employees should be alert in the event of any student’s fatigue or illness in the classroom or 

during breakfast or lunch duties. The employee on duty must summon the nurse to do the 

necessary medical first aid. 

• Concerning students’ rotation in the elementary section, the Cycle Administration applies certain 

regulations to maintain the safety of the students, as well as the discipline in the cycle where 

each teacher has to attend to the students’ class location prior to rotation and make sure 

students are calmly and orderly moving in-line with all necessary materials. 

• The Cycle Administration is very careful to deal with students in a sound, pedagogic way that 

builds responsible, mature characters; that is why the following points are of high importance: 

 

- Yelling, using inappropriate languages, physical abuse, or any physical contact with students 

are   

strictly prohibited. 

- It is strictly forbidden to expel students from the classroom. 

- It is strictly forbidden to celebrate any occasion with the students unless permission is granted 

from  
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the administration. 

- Students are not allowed to leave the classroom, except for cases of emergency, such as going 

to  

the bathroom or the clinic, where only one student at a time is permitted to leave the 

classroom. 

- Avoid collective punishment and choose punishments that commensurate with the mistakes. 

Avoid  

improvising punishments and refer to the list of behavioral discipline. 

- Avoid joking with colleagues in the presence of the students to set a good example for them. 

- Talk with students in an appropriate, educational manner that sets limits to the topics of 

discussion,  

especially those that might diminish the respect of the teacher. 

- Do not take photos of students in the school, except when using school cameras (cell-phone  

photography or posting pictures on social media is strictly prohibited) 
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 ع أولياء األمورسياسة التواصل م -5*
لددب/ة إىل  سددة يصددل بالطا يددت واملدر بددني الب صددل  بددأن التوا ندداً  مددع األهددل بشددكل مسددتمر إميا صددل  ملدددارس علددى التوا حترص ا

يددق دفددرت  عددن طر يددق اإلدارة أو  عددن طر مددع األهددل  صددل  لددم/ة التوا ملددأمول. كمددا جيددب علددى املع خلدداص املسددتوى ا عددة ا املتاب
 بالطالب/ة.

 مرحلة رياض األطفال
 ملف التواصل -1

عبارة عن ملف توضع فيه أحيانًا بعض املالحظات أو اخلطابات املراد توقيعها مبوافقة ولي األمر، أو إعالنات عن نشاطات 
 خمتلفة، أو خطابات الطواريء.

 إمييل الطالب/ة -2
تنشئ املدارس لكل طالب/ة امييل خاص به، وجتمع كل شعبة يف جمموعة بريدية لتسهيل اإلرسال إىل الفصل. )الرجوع  

 لسياسة اإلرسال للطالب/ة يف سياسة اإلمييل(

 الرسائل القصرية -3

 ب/الطالبات.ميكن إرسال رسائل نصية ألولياء أمور الطالب/الطالبات بعلم وموافقة اإلدارة، عن طريق قسم شؤون الطال
 املرحلة االبتدائية

 دفرت املتابعة   -1

لددة  لددإلدارة يف حا جددوع  لددى مالحظددات األهددالي والر لددرد ع بددة املالحظددات وا يددومي وكتا شددكل  لددب/ة ب سددتوى الطا تدددوين م يددتم 
 وجود أي استفسار .

 اخلطة األسبوعية   -2

اخلطة األسبوعية هي جدول يتم تسجيل مجيع الدروس والواجبات ومواعيد االختبارات املفرتضة أسبوعيًا من قبل املعلمني 
لكل مادة، عن طريق استخدام قوقل درايف، حيث حيدد يوم يف األسبوع إلغالق اإلدخال يف اخلطة، ثم تتم املراجعة 

ومات والدعم الفين بإعادة التنسيق وإرسال كل خطة لكل صف حسب من قبل مشريف املواد، ثم يقوم قسم تقنية املعل
 اجملموعات الربيدية نهاية األسبوع الدراسي. 

 إمييل الطالب/ة -3
تنشئ املدارس لكل طالب/ة امييل خاص به، وجتمع كل شعبة يف جمموعة بريدية لتسهيل اإلرسال إىل الفصل. )الرجوع  

 يل(لسياسة اإلرسال للطالبة يف سياسة اإلمي

 الرسائل القصرية -4

 ميكن إرسال رسائل نصية ألولياء أمور الطالب/الطالبات بعلم وموافقة اإلدارة، عن طريق قسم شؤون الطالب/الطالبات.
 املرحلة املتوسطة والثانوية

 إمييل الطالب/ة -1
تنشئ املدارس لكل طالب/ة امييل خاص بها، وجتمع كل شعبة يف جمموعة بريدية لتسهيل اإلرسال إىل الفصل. )الرجوع  

 لسياسة اإلرسال للطالبة يف سياسة اإلمييل(

 الرسائل القصرية -2

 ب/الطالبات.ميكن إرسال رسائل نصية ألولياء أمور الطالب/الطالبات بعلم وموافقة اإلدارة، عن طريق قسم شؤون الطال
 الواجبات واالختبارات •

يتم عمل جدول باإلتفاق مع اإلدارة مراعاة لعدم تكدس الواجبات والتقييمات بيوم واحد حيث يتم تعليق جدول كل  -
 شهر لوضع الواجبات واإلختبارات.

 ييمنع إعطاء واجب يوم الثالثاء، أو اختبار يوم األربعاء. -
 لقاء اإلدارة مع األهل: •
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يدداء  مددع أول بددإدارة املرحلددة  خدداص  قدداء  هددو ل سددي، و عددام الدرا يددة ال تعقد إدارة املدارس لقاء مع أهالي املسددتجدين يف بدا
مددا  هددا و مددي في ظددام التعلي أمور الطالب/الطالبات حيث يتم فيه توضيح سياسة املرحلة واملستجدات اليت أدخلددت علددى الن

 طالبات السلوكي واألكادميي.  تهدف إليه سياسة املرحلة من منو مبستوى الطالب/ال
 جملس اآلباء واألمهات: •

تعقد اإلدارة جملسًا ألولياء األمور )لقاء ثالثي( يف الفصل الدراسي األول، وجملس ألولياء األمور )اللقاء الثنائي( يف 
 الفصل الدراسي الثاني،.

 فيه تطبيق نظام التقييم الذاتي.يتم حبضور األب/األم والطالب/ة ومعلم/ة املادة، حيث يتم  اللقاء الثالثي
 يتم حبضور األب/االم ومعلم/ة املادة فقط، وذلك لالستفسار عن مستوى الطالب/ة أكادمييًا وسلوكيًا. اللقاء الثنائي

 يلي: ما يتم توزيع قائمة بأمساء مجيع املعلمني/املعلمات لكل مرحلة وعلى مجيع املعلمني/املعلمات
 مبالحظات أكادميية وسلوكية عن كل طالب/ة.اإلستعداد  .1

 ارتداء مالبس حمتشمة ومالئمة. .2

 ارتداء بطاقة حتمل اسم املعلم/ة. .3

 مراعاة عدم املقارنة بني الطالب/الطالبات. .4

 عدم إعطاء أي ولي أمر معلومات عن الطالب/الطالبات اآلخرين. .5

 عدم إطالة احلديث واخلوض يف األمور الشخصية. .6
 األمور: استدعاء أولياء •

يف احلاالت اخلاصة )طالب/ة حباجة إىل متابعة سلوكية / أكادميية( يستدعي املرشد/ة الطالبي/ة للمرحلة ولي أمر  •
الطالب/ة وذلك ملناقشة هذه املالحظات مع مربي/ة الفصل واملعلم/ة املعين واملرشد/ة اإلداري الطالبي لوضع 

املنزل حيث يقوم مشرف/ة املرحلة باإلعداد لالجتماع وتبليغ مجيع األطراف خطة عالجية يتم تطبيقها بالتعاون مع 
 املعنية عن املوعد واملكان واستدعاء أي معلم/ة إذا تطلب االجتماع ذلك.

 احلفل اخلتامي: •

يقام احلفل اخلتامي لألنشطة وتكريم املتفوقات اخلاص باملرحلة يف نهاية الفصل الدراسي الثاني حيث يتم فيه 
فقرات من متثيل وإلقاء الطالب/الطالبات وكذلك يتم فيه تكريم املتفوقني/املتفوقات من مجيع املراحل  عرض

 )ابتدائية عليا / املرحلة املتوسطة / املرحلة الثانوية(.
 

 * 5-Communication with Parents Policy 
The school is very keen to continuously communicate with parents as per its belief that the 

communication between school and home assists in helping students reach the desired level. 

In addition, the teacher should communicate with the parents through the administration or 

through the students’ diaries.  

Preschool 
1. Communication file 

It’s a file in which remarks, letters, notifications, or emergency letters are sent 

home to be signed by guardian. 

2. Student’s E-mail 

The school creates an e-mail account for every student, and comprises students in 

e-mail groups according to students’ sections to facilitate the reception of e-mails. 

(Refer to the E-mail Policy)  

3. Text messages 

 It’s possible to send text messages to guardians from the Students’ Affairs 

Department after notifying and taking the permission of the school 

administration. 
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Elementary Cycle 
1. Agenda 

The students’ level of performance is recorded on a daily basis along with notes 

or comments. The teacher replies to parents’ comments and refers to the 

administration in case of need or inquiry. 

2. Weekly plan 

The weekly plan is a schedule on which all lessons, homework, and test dates are 

set by the teachers of all subjects using Google Drive, where a deadline is set to 

finalize the plan. Then the Coordinators revise the plan, and the IT and Technical 

Support Departments re-organize the plans and send each to the e-mail groups by 

the end of the week.  

3. Student’s E-mail 

The school creates an e-mail account for every student, and combines students in 

e-mail groups according to their sections to facilitate the reception of e-mails. 

(Refer to the E-mail Policy)  

4. Text messages 

 It’s possible to send text messages to guardians from the Students’ Affairs 

Department after notifying and taking the permission of the school 

administration. 

Intermediate and Secondary Cycle 
1. Student’s E-mail 

The school creates an e-mail account for every student, and combines students in 

e-mail groups according to their sections to facilitate the reception of e-mails. 

(Refer to the E-mail Policy) 

2. Text messages 

 It’s possible to send text messages to guardians from the Students’ Affairs 

Department after notifying and taking the permission of the school 

administration. 

 

• Homework and Test 

- A schedule is set with the agreement of the administration so that homework 

and evaluation do not compile on one day. Every month a schedule is set to 

assign homework and tests.  

- No homework is allowed to be assigned on Tuesday, nor is a test on 

Wednesday. 

• Parents’ Meeting with the Administration 

The administration sets a meeting with the parents of new students at the 

beginning of the academic year, and it’s an exclusive meeting with the 

administration of the cycle, in which the policies of the cycle, the new updates 

made to the educational system, and the students’ academic and behavioral 

development objectives are introduced.   

• Parents’ Meeting with Teachers 

The administration holds a three-way meeting during the first semester and two-

way meeting during the second semester.  

Three-way meeting: it is held in the presence of the parent, student, and subject 

teacher where the self-assessment method is followed. 
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Two-way meeting: it is held in the presence of parent and subject teacher only 

for the purpose of the inquiry about the academic and behavioral performance 

of the student.  

A list of all teachers’ names is distributed to parents, and teachers have to take 

the following into consideration: 

1. Prepare academic and behavioral comments on each student 

2. Abide by the school’s dress code 

3. Wear their name tags 

4. Avoid comparing between students 

5. Never disclose information about other students  

6. Avoid prolonging the talk or discussing personal matters 

 

• Summon the Guardians 

on specific occasions (student’s need for academic or behavioral follow-up) the 

Student Counselor summons the guardian of the student to discuss the matters at 

hand with the home-room teacher, the subject teacher, and the Administrative 

Supervisor to set a treatment plan to be applied with the help of the student’s 

guardians, where the Academic Supervisor sets the meeting and informs all parties 

about the time and place and calls in any teacher whose presence is required. 

• Final Ceremony: 

A final ceremony for activities is held to grant appreciation letters to high-

achieving students of the cycle by the end of the second semester. In 

addition, A+ students of all levels are honored (primary, intermediate, and 

secondary) on that occasion.  
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 اإلنرتنتسياسة استخدام إمييل املدارس + سياسة  -6*
 تقدم دار الفكر خدمات الربيد اإللكرتوني ملنسوبي دار الفكر من املوظفني/املوظفات والطالب/والطالبات.

 )سياسة دار الفكر الستخدام الربيد اإللكرتوني من قبل منسوبي املدارس(حتتوي هذه الوثيقة على 
 استخدام الربيد اإللكرتوني اخلاص باملدرسة

 الفكر بريد إلكرتوني خاص بكل منسوب/ة حتت جمال فكرأنشأت مدارس دار 
 username@fikr.edu.sa   ملدارس البنني 

username@fikrgs.edu.sa  ملدارس البنات 

 ي:ووضعت له قيود وسياسات خاصة جيب إتباعها وه
 

 ة عن بريدك االلكرتوني وكل املراسالت اخلاصة فيه لذلك احرص على سريته وخصوصيته./أنت مسؤول -
 

 انشئ الربيد االلكرتوني ألغراض تعليمية حبتة وليس من حقك استخدامه يف األغراض الشخصية. -
ة القسم اخلاص بك إخالءاً /الشبكة أو برئيسة /لو استلمت أي بريد الكرتوني ال تعرف مصدره برجاء االتصال مبسؤول  -

 للمسؤولية.
 

ستقوم املدارس بإيقاف بريدك االلكرتوني يف حال قمت بأي أمر مشني لآلداب العامة أو األخالق اجملتمعية املتعارف  -
 عليها حتى إشعار آخر.

 
جاء التأكد من متابعته بصورة لكرتوني فالرا عن طريق الربيد اإلمجيع املراسالت اخلاصة باملدارس والتعاميم سيتم إرساهل -

 دورية مستمرة حتى تتأكد من عدم ضياع معلومات مهمة مرسلة لك.
 
مجيع املراسالت عن طريق بريد املدراس تعترب رمسية ومعتمدة وال حتتاج إىل توقيع كما حيدث عادة يف املراسالت الورقية،  -

 وماهيتها.على  طبيعة املادة املرسلة  فاحرص

 

من حق املدارس الدخول لربيدك )وما يتبعه من أنظمة كنظام قوقل درايف( وحمفوظاتك بشكل دوري حيث يتم أخذ  -
 نسخ احتياطية للمواد اليت حتتفظ بها واليت من املفرتض أنها خاصة باملدارس.

 

 ال يستخدم النظام كنظام )نسخ احتياطي( حيث أنه من املفرتض حفظ نسخك االحتياطية بشكل دوري.  -

 

ميكن استخدام املراسالت الربيدية يف أي وقت يناسب الشخص املرسل، مع العلم بأن تنفيذ الطلب من قبل املرسل هلم يعتمد  -

مل لذا ال تتوقع أن يتم تنفيذ االعمال مباشرة بعد اإلرسال قبل وقت على عدة شروط أهمها املدة الزمنية اليت تسمح له بإنهاء الع

 كايف خصوصًا إذا مت إرسال الرسالة ليلًا.

 

 املدارس غري مسؤولة يف حال وجود خلل يف النظام قد يؤثر على ملفاتك. -
 

 . Google Appsتنطبق مجيع النقاط السابقة على مجيع خدمات جوجل التعليمية  -
 
 
 

mailto:username@fikr.edu.sa
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 حساب مستخدم جديد سياسة إنشاء
 اعتماد املوظف من قبل قسم شؤون املوظفني/املوظفات. -1

تعبئة منوذج خاص بإنشاء حساب جديد من قبل املوظف/ة )تعبئة النموذج يعين إطالعك على بنود سياسة بريد فكر وانك  -2
 قد وافقت عليها(

 اسم العائلة االخري، ووضع كلمة مرور افرتاضية .إنشاء حساب على جمال فكر املذكور أعاله بأخذ احلرف األول من األسم +  -3

 تكرار احلرف االول مع اسم العائلة يؤخذ اول حرفني.يف حال  -4

تسليم بيانات احلساب إىل املوظف/ة اجلديد وإشعاره بضرورة تغيري كلمة املرور واملسؤولية الكاملة على   -5
 احلساب من قبل شؤون املوظفني/املوظفات. 

 املوظف/ة تغيري كلمة املرور فور استالمه لبيانات الربيد للضرورة القصوى.على  -6

 عند إخالء طرف موظف/ة يتم إيقاف احلساب فوراً. -7

 مراسالت اجلهات اخلارجية )مكتب العمل، وزارة التعليم، مراكز االختبارات العاملية، هيئات االعتماد...اخل(
 مراسالت العمل.مينع استخدام الربيد الشخصي اخلاص يف  -1

 اخلارجية املتعامل معها رمسياً.اجلهات مبراسالت  اخلاصالربيد االلكرتوني  يتم استخدام -2
 ( للمراسالت الداخلية يف املدرسة.username@fikrgs.edu.saاستخدام بريد املدرسة الشخصي مثل ) -3

 سياسة مراسلة الطالب/الطالبات
 تود املدارس أن توضح التالي:

 مراسلة الطالب/الطالبات يف حدود املادة العلمية فقط، وال يتم استخدام بريد فكر يف املراسلة يف االمور الشخصية.تتم  (أ

املواضيع العامة والتعاميم املرسلة للطالب/ الطالبات )للشعبة  كاملة(، ترسل عن طريق قسم النسخ والتصوير، وذلك بعد  (ب
 موافقة اإلدارة عليها.

 املراسالت اخلاصة باملواد العلمية للطالب/الطالبات تتم عن طريق رئيس/ة القسم )بعلمه وبعد موافقته على املادة املرسلة( (ت
 سياسة مراسلة الزمالء والزميالت

 تود املدارس أن توضح التالي:
البنني، ملنسوبي مدارس البنني،  بداية كل فصل دراسي قائمة العناوين الربيدية اخلاصة  مبنسوبي دار الفكر  يف مدارسترسل  (أ

وقائمة بالعناوين الربيدية اخلاص مبنسوبات دار الفكر يف مدارس البنات، ملنسوبي مدارس البنات. ميكن مراسلة أي زميل/ة 
 من خالل العنوان الربيدي املدرج ضمن هذه القائمة.

وص مراسلة الزمالء/الزميالت من خالل بريد فكر ال توجد إي موانع )غري املوانع العامة املذكورة يف هذه املذكرة( خبص (ب
 الداخلي.

 مجيع املراسالت مع  الزمالء/الزميالت تعترب مراسالت رمسية أنت مسؤول عنها أمام إدارة املدارس. (ت

االتصال مبدارس البنني من قبل مدارس البنات، أو مدارس البنات من قبل مدارس البنني خيضع لنظام التواصل املوضح يف  (ث
 يل التنظيمي للمدارس.الدل

 
 )أ( األغراض التعليمية

يضم  )األغراض التعليمية(/ أسست مدارس دار الفكر نظام الربيد اإللكرتوني من اجل أغراض تعليمية حمددة فقط. واصطالح 1   
 نشاطات الفصل، خطط التطور، وأحباث االكتشافات العلمية.

/ مل يؤسس هذا النظام من أجل خدمة عامة خارج نطاق املدارس. وللمدارس احلق يف احلد من استخدام الربيد اإللكرتوني يف 2
يد االلكرتوني ومن املتوقع منك املواضيع اليت تراها غري مناسبة، ويف وضع قوانني تعليمية خاصة للعمل بها عند استخدام الرب

 إتباع هذه القوانني والتعليمات طاملا تستخدم بريد مدارس دار الفكر.
 / حيظر استخدام نظام الربيد يف أغراض جتارية )طلب تأسيس أو بيع منتج أو خدمة عن طريق بريد مدارس دار الفكر(3
 / حيظر استخدام الربيد يف أغراض سياسية .4
 االجتماعي لغري املواضيع التعليمية كالتواصل من أجل التسلية. / حيظر التواصل5
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عدم مراسلة أي مستخدمني أو مستخدمات آخرين على شبكة املدرسة يف أغراض غري تعليمية، وعدم مراسلة أي  /6
مستخدم من قسم البنني أو االستجابة ألية مراسالت يف غري األغراض التعليمية أو االستجابة ملراسالت من 

 سم البننبق
 

 )ب ( االستخدامات غري املسموح بها
 ينص نظام فكر الستخدام شبكة املدارس على التالي:

 النشاطات غري القانونية /1
 تعترب النشاطات املدرجة أدناه وحسب سياسة بريد دار الفكر، غري قانونية:

الدخول عن طريق اسم مستخدم آخر أو حماولة اقتحام بريد ضمن نظام شبكة دار الفكر. يشمل هذا حماولة  .أ
 فتح ملفات شخص آخر حتى لو كان هذا عن طريق التصفح فقط.

 
حماولة إتالف معلومات ختص النظام أو إتالف جهاز داخل النظام أو خارجه وذلك بنشر فريوسات بصورة  .ب

 مقصودة.

 

قانونية أو االنضمام إىل عصابات حماولة االنضمام إىل نشاطات غري قانونية مثل إدارة عمليات بيع لسلع غري  .ت
 ذات نشاطات إجرامية أو جمموعات إرهابية، أو تهديد أمن أي شخص.... اخل.

 / نظام األمن2
 املوظف/ة مسؤول مسؤولية تامة عن كلمة املرور اخلاصة به وبربيده اإللكرتوني. .أ

 أحرص على أال يتعرف شخص آخر على كلمة املرور اخلاصة بك
 واجهتك أي مشكلة أمنية ال حتاول حلها بنفسك فهذه مهمة مسؤولي النظام.ب.إذا 

ت. جيب إتباع نظام محاية خاص بك بالنسبة للفريوسات. املدارس غري مسؤولة عن أية أضرار  تلحق جبهازك اخلاص حني 
 إصابتها بفريوس ما.

 / اللغات املستخدمة3
 :اخلاصة وبقية املوضوعات املعروضة على صفحات الويبجيب جتنب اآلتي بالنسبة للرسائل العامة أو 

 استخدام ألفاظ نابية )كافر/ة، سوقي/ة، غري حمرتم/ة، تهديديه.. اخل( .أ
 إرسال أية معلومات ميكن أن تشكل خطراً أو إتالفاً للمدارس. .ب

 التورط يف محالت افرتاء أو هجوم على أشخاص. .ت

ا طلب أحدهم منك الكف عن إرسال رسائل فاملفروض أن إزعاج اآلخرين واإلصرار على مضايقتهم. فإذا م .ث
 تستجيب على الفور.

 عن شخص أو مؤسسة أو مجعية بدون إذن مسبق.  -ولو بدون قصد  –إرسال معلومات  .ج

 / احرتام اخلصوصية4
 ال تقوم بإرسال أية رسالة قمت باستقباهلا إىل شخص آخر بدون إذن املرسل. .أ

 معلومات ختص شخصاً آخر.ال تقوم بإرسال أو نشر  .ب

 /  احرتام املصادر5
يستخدم نظام املدارس ألغراض تعليمية وخطط تطويرية فقط، وال يوجد حدود هلذه االستخدامات يف هذين  .أ

 اجملالني. ستستخدم اللغة اإلجنليزية يف حصص املواد اإلجنليزية، واللغة العربية يف حصص املواد العربية.
 مزعج وسخيف لعدد كبري من الناس أو حتى لشخص واحد.ال تقوم بإرسال بريد  .ب

 تفحص جهازك بشكل دوري للتأكد من خلوه من الفايروسات. .ت

ال جيب استخدام بريد املدارس يف التسجيل ضمن جمموعة مناقشة بريدية أو منتدى ما، إال إذا كانت اجملموعة  .ث
 ذات اهتمامات تعليمية وخطط تطويرية.
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 حرتام حقوق الطبع/  األمانة العلمية وا6
 التزم األمانة العلمية، ال تنسب لنفسك أفكاراً أو كتابات من تأليف الغري. .أ

 احرتم حقوق الطبع. إذا أردت إنتاج أو طبع عمل من ذوي احلقوق احملفوظة، فال تفعل ذلك إال بإذن املؤلف. .ب

 
 /  الدخول على مواد غري مناسبة7

 بريداملدرسة مراعاة التالي:تتوقع املدارس من مستخدمي  
 عدم استخدام الربيد يف مواد إحلادية أو خمالفة للقانون، أو مادة املقصود منها التحامل على اآلخرين. .أ

 يف حال فتح صفحة غري مناسبة عن طريق اخلطأ، اإلسراع لتبليغ املسؤول أو اإلدارة جتنباً ألي مساءلة. .ب

 ية واإلعالن ملواضيع شخصية./ عدم استخدام بريد املدارس بغرض الدعا8

 
 )ج( حقوقك

ستتعاون مدارس دار الفكر مع أي فحص أو حتقيق يف أية نشاطات غري قانونية مت القيام بها عرب نظام بريد  .أ
 مدارس دار الفكر.

 
 يف حال انتهاك هذه االتفاقية، سيلفت نظرك لألمر مع أعطائك فرصة للتوضيح أو التربير. .ب

 

 املطالبة بتغيري كلمة املرور اخلاصة بك يف حالة الشك بأنها فقدت اخلصوصية.ميكنك  .ت

 )د(  حدود املسئولية
 تود املدارس أن توضح التالي:

 ال تضمن املدارس خلو النظام من األخطاء الفنية أو توفر اخلدمة بشكل دائم. .أ
يانات أو انقطاع االتصال لية يف حال وجود تلف يف ملفاتك )كضياع البوال تتحمل املدارس أي مسئو .ب

 بشكل مفاجئ.. اخل(

كذلك ال تعترب املدارس مسؤولة عن نوعية أو دقة أو صحة البيانات املخزنة يف النظام عن أية قوانني أو  .ت
 قواعد اقتصادية ميكن أن تنشأ عند استخدام النظام بشكل غري مسؤول.

 )هـ(  املسؤولية الشخصية 
خرق االتفاقية أمر يسري. وأن التعرف على املخالف لنظام الشبكة غري ممكن. قد يبدو ملستخدم الشبكة أن 

لذا تود املدارس أن توضح لك أن هذا مغاير للحقيقة. إذ أن املستخدم يرتك أثراً يؤدي إىل التعرف على 
 شخصه.

احلق أبداً يف لكن جمرد تصور أنه ميكنك جتاوز القواعد وخمالفة األنظمة دون الوصول إليك، ال يعطيك 
تنفيذها. حتى لو مل يتم الوصول لك، فسيوجد دائماً شخص على علم بكل خطأ ترتكبه. هذا الشخص هو 
أنت. فأنت على نفسك رقيب حسيب، وهذا بالنسبة لنا ضمان أكيد الستخدامك للشبكة االستخدام 

 الصحيح.
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* 6- School-Domain E-mail and Internet Policy 
 

Dar Alfikr Schools provide e-mail services to its stakeholders: employees and students. This 

document comprises the policies of teachers’ use of school-domain e-mails: 

Using School-Domain E-mail: 

Dar Alfikr Schools create e-mail addresses for every employee under the Fikr domain: 

username@fikr.edu.sa for the Boys’ Section, and  username@fikrgs.edu.sa for the Girls’ 

Section.   

It has also set limitations and policies that need to be followed: 

- You are responsible for your e-mail account, and all correspondence that occurs through it; that 

is why you need to make sure you maintain the privacy and confidentiality of your account.  

- The account has been created for academic purposes solely, not for personal purposes 

- In case of receiving any e-mails from unknown sources, contact the Network Administrator or 

your Department Head to disclaim responsibility. 

- The schools will suspend the use of your e-mail account in the case of disgraceful action or 

publicly unethical use until further notice. 

- All correspondence including memos will be sent via your electronic mail, so ensure that you 

receive periodic notifications, so that you don’t lose track of important updates sent to you.  

- All correspondence via school e-mail is considered official and approved and does not require 

any signature (unlike the case with paper correspondence). That is why you need to preserve 

the e-mails you receive. 

- The school has the right to access your e-mail account (and all relevant accounts, such as 

documents on Google Drive) and documents periodically to have copies of the material that 

you keep, which supposedly belongs to the schools.  

- The system is not used as a back-up system. You’re supposed to back-up your files 

periodically. The schools are not responsible for any malware that might affect your files.   

- All previous points apply to all educational Google Apps. 

 

The Policy of Creating a New Account  

1. Hiring the employee by the Human Resources Department 

2. Filling out a special form by the employee himself/herself (filling out a form means that you 

have read Fikr E-mail Policy and accepted the Terms of Agreement) 

3. To create a Fikr account, the initial of your first name + your family name will be used along 

with a temporary password. 

4. In case the initial of your first name along with your family name were taken, the first two 

letters of your first name will be used.  

5. New account data will be given to the new employee by the Human Resources Department, 

and the employee will be notified about the importance of changing the temporary password 

and the full responsibility of the employee over the account.  

6. It is of great importance that the employee change the password once he/she receives the 

credentials. 

7. In case of employee clearance, the account will be immediately deactivated.  
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Correspondence with Students  

The Schools need to clarify the following:  

A. Correspondence with students is confined with the boundaries of the scientific subject 

solely. Fikr e-mail is not to be used for personal correspondence.  

B. General e-mails and memos sent to students (entire groups) are sent by the Photocopy 

Department after the approval of the Administration. 

C. Correspondence pertaining to scientific subjects are done through the Head of 

Department (after he/she knows and consents on the content) 

 

D. Correspondence with Colleagues  

The Schools need to clarify the following:  

A. At the beginning of every academic semester, a roster of e-mail addresses of Fikr 

employees of the Boys’ Section will be sent to male employees, and a roster of e-mail 

addresses of Fikr employees of the Girls’ Section will be sent to female employees. It is 

possible to send e-mails to colleagues using the addresses enlisted in the rosters.  

B. There are no inhibitions (other than the ones mentioned in this document) concerning 

sending e-mails to colleagues via Fikr internal mail.  

C. All correspondence with colleagues is considered official correspondence that holds the 

employee responsible in front of the administration.  

D. Contacting any male employee or official in the Boys’ Section by any female employee 

has to be done through the official channels (secretary or Human Resources employees) 

and no employee has the right to transgress these channels. 

E. Contacting any female employee or official in the Girls’ Section by any male employee 

has to be done through the official channels (secretary or Human Resources employees) 

and no employee has the right to transgress these channels. 

 

A. Educational Purposes 

1. The electronic mail system has been created for specific educational purposes solely. The 

expression (educational purposes) comprises class activities, development plans, and 

scientific discovery research.  

2. The system hasn’t been created to provide a public service outside the school domain. 

The schools have the right to limit the use of the e-mail accounts to areas that they see fit 

and to set special educational rules to be followed when using the e-mail accounts. You 

are expected to follow these rules and regulations as long as you are using Dar Al Fikr 

Schools’ e-mail.  

3. It is forbidden to use the e-mail system for business purposes (order of establishment, or 

selling a product or service using Dar Alfikr Schools’ e-mail)  

4. It is forbidden to use the schools’ e-mail for political purposes.  

5. It is forbidden to use the schools’ e-mail on social media or any other means of 

entertainment. 

6. It is forbidden to e-mail any users on the schools’ e-mail for purposes different from the 

educational ones. It is also forbidden to contact users of the Boys’ Section or reply to any 

e-mails that are not of educational nature.  
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B. Unauthorized Use 

The use of Fikr School Network Policy states the following 

1. Illegal Activities 

a. An attempt to hack an e-mail within Dar Alfikr network. This includes trying to sign in 

using another user’s account or accessing files of other employees even if it were mere 

browsing.  

b. Attempt to corrupt system files or tamper with any device inside or outside the system 

by spreading viruses, be it intentional or unintentional.  

c. Attempt to join any illegal activities, such as selling illegal goods or joining criminal 

activities or terrorist groups, gangs, or threaten the security of any person etc… 

2. Security System 

a. The employee is fully responsible for his/her password and e-mail account. 

Make sure no one else knows your password 

b. In case you face any security matter, don’t try to solve it on your own as it is the 

responsibility of the System Administrators. 

c. You should use your own security system for viruses. The schools are not responsible 

for any damage that might occur to your device if infected with viruses. 

 

3. Used Languages  

The following should be avoided when sending public or private e-mails and when 

posting on the Web 

1. Using obscene language (blasphemous, vulgar, disrespectful, menacing, etc…) 

2. Sending any information that might endanger or corrupt the school. 

3. Involvement in slander or attack campaigns against individuals.  

4. Sending information-even unintentionally- about a person, an institution, or organization 

without taking permission.  

 

4. Respect for Privacy 

a. Never forward the e-mails you receive without the consent of the senders. 

b. Never send or spread information about other individuals. 

 

5. Respect Sources 

a. The school system is used for educational and developmental purposes only, and there 

are no restrictions to these two domains. The English language will be used during 

English classes, while the Arabic language will be used during Arabic classes.  

b. Never send a silly, disturbing e-mail to a large group of people, not even to one person.  

c. Scan your computer for viruses periodically. 

d. School e-mail account should not be used when registering to discussion groups or 

forums unless they are of educational nature or related to development planning.  

 

6. Scientific Integrity and Respect for Copyright 

a. Commit to scientific integrity and avoid plagiarism. Never claim as yours the ideas or 

the writings of others.  

b. Respect copyright laws. If you need to produce or print any work that is copyright, do 

so after you take the consent of the author.  
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7. Access to Inappropriate Content 

Dar Alfikr Schools expect the school e-mail users to take the following into consideration: 

a. Never use the e-mail account in blasphemous or illegal purposes, nor in any 

action that victimizes others 

b. In case an inappropriate content was accessed by mistake, haste to report to the 

administrator or the administration to disclaim responsibility. 

  

8. Never Use School E-mail Account for any Advertisement or Personal Announcements 

C. Your Rights 

a. Dar Alfikr Schools will cooperate with any interrogation or investigation of 

illegal activities done via Dar Alfikr Schools’ e-mail account.  

b. In case of violation of the Terms of Agreement, you will receive a warning with a 

chance to clarify or justify your actions.  

c. You can ask for your password to be changed in case you suspect that you have 

lost your privacy.  

D. Limitation of Responsibility  

The schools would like to clarify the following: 

a. The schools do not guarantee a system that is void of technical errors or an internet 

service that is constantly available.  

b. The schools are not held responsible for any corruption in your files (such as loss of 

data or sudden disconnection in net services, etc…) 

c. The schools, as well, are not responsible for the quality, reliability, or validity of 

information about rules stored in the system or economic regulations that might result 

from irresponsible use of the system.  

C. Personal Responsibility  

It may seem easy for a network user to breach the agreement, thinking that it is not possible 

to identify or detect the offender of the network system. That is why the schools would like 

to assert that these assumptions are far from truth.  The user always leaves a trace that leads 

to his/her identification. 

Thinking that you can violate the rules and regulations without being caught does not give 

you the right to do so. Even if your act goes unnoticed, there is always someone who’s 

aware of all these wrongdoings. That person is you. You are your own overseer and 

observer, and this is for us an assurance that you will use the network properly without 

violating any rules.  
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 سياسة التصوير -7*
 تود املدارس أن توضح التالي:

 يكون قرار مدرسي.مينع التصوير أثناء االحتفاالت والنشاطات باجلواالت اخلاصة منعًا باتًا، وذلك بقرار وزاري قبل أن  .أ

مينع نشر أي مقطع فيديو أو صورة ختص مدارس دار الفكر أو داخل حرم مدارس دار الفكر )حتى لو بدون أشخاص(  .ب
 تويرت .... اخل( –فيس بوك  –سناب شات  –يف أي وسيلة من وسائل االتصال التكنلوجية )انستقرام 

 واملناسبات اخلاصة بتعميد رمسي من اإلدارة.يسمح للموظف/ة املعين فقط بتصوير األنشطة  .ت

يسمح للمعلم/ة أن يطلب من الطالب/ة تصوير بعض املواضيع العلمية )مثل تصوير جتارب مادة العلوم( وذلك دون ظهور  .ث
 أشخاص يف الصورة، وحتت إشراف املعلم/ة وحبضوره فقط. 

 .رف/ة أو معلم/ة املادة فقطإال يف حضور مشال يسمح بتصوير املواد العلمية ألي مادة كانت  .ج
 للمدارس احلق يف مصادرة جهاز الطالب/ة حتى نهاية العام يف حال خمالفته إحدى القوانني الواردة يف هذه السياسة. .ح

 

 
 * 7- Photo Taking Policy 
The schools would like to clarify the following: 

A. It is strictly forbidden to use the phone camera to take photos during any 

ceremonies or activities as per the Ministry’s laws. 

B. It is strictly prohibited to post any video or photo related to Dar Al Fikr 

Schools taken on its premises (even if the photo is not of persons) on any 

social media account, such as Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, etc… 

C. Only the personnel in charge of photo taking is approved by the administration to 

take photos and videos of school activities on special events. 

D. The teacher has the right to ask students to video tape some scientific subjects, such 

as the scientific experiments, on the condition that no person appears in the video. 

Videos should be taken under the supervision and presence of the teacher.  

E. It is forbidden to video tape or to take photos of any scientific subject unless the 

supervisor or the subject teacher is present.  

F. The schools have the right to confiscate the device of any student who violates any of 

the rules enlisted in this policy.  
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 سياسة عمل نشاطات اجتماعية وتطوعية -8*
تعليم  /نشاطات اجتماعية وتطوعية مثل) حمو أمية، تكريم طالب/ة ، تكريم عاملني/عامالت، حتفيظ قرآنيسمح بعمل 

حتت ويف نطاق ضيق على أن تكون ( من قبل بعض الزمالء/الزميالت بعضهم البعض، اللغة العربية لغري الناطقني بها

 .إشراف اإلدارة وبعلمها

* 8-Social Activities and Volunteering Policy 
 

It is allowed to organize social and volunteer activities among employees, such as abolition 

of illiteracy, honoring student(s), honoring employees, honoring nonnative speakers for 

memorizing the Quran or chapters of it provided that these activities are limited, approved 

by the administration, and  under its supervision. 
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 سياسة السلوك والزي الرمسي-9*
مت وضع هذه الضوابط لتحديد مقاييس السلوك والزي ، وقد  أمثن عنصر لديها هم منسوبيهابصدق أن مدارس دار الفكر  تؤمن

ى واحلفاظ عل املنسوبنيواهلدف هو إنشاء بيئة عمل متتاز بأجواء أخالقية ومهنية وعملية ووديّة جلميع  ي مدارس دار الفكر.ملوظف
 بسلوك ومظهر يعكسان مبادئ إسالمنا وأخالقياته، باإلضافة إىل أعراف جمتمعنا وعاداته. ة التّحلى/. فعلى املوظفهذه البيئة

 السلوك
 .أو حني متثيلها يف اخلارجداخل املدرسة سواء  مدارس دار الفكر منسوبيينطبق هذا النظام على مجيع 

 نيملمّ، مع الغري ميف تعامله نيوحمرتَم نيصادق،  ميف مواعيده ينيدقيقني، متعاون، واآلخرينإحرتام أنفسهم ب موظفيناميز يت
 .ثّلهمتواجملتمع الذي  مدارس دار الفكريف إجناح  مبدوره

 (سلوك غري الئق)يف اخلارج. ويعرَّف مصطلح متثيلها حني داخل املدرسة أو عكس سلوكًا سويًا أثناء تواجده يأن  ة/على املوظف
تطويره. ويتضمن ذلك، ذكرًا ال حصرًا، التعليقات اجلارحة، مدارس دار الفكر لبناءه وبأنه نشاط يعطّل، أو يعارض ما تسعى 

، مبا املدرسة، واإلضرار املتعمد ألي من ممتلكات يف مدارس دار الفكرة أو الفعل، والعنف جتاه أي فرد والتهديد سواء بالكلم
 فيها املمتلكات الفكرية.

 زي العمل
حمافظًا  ، زياً هلا خارجها أو ممثل  مدارس دار الفكرأنيق سواء كان داخل و رمسي وحمتشمة دار الفكر زي /رتدي موظفي

  .ومناسبًا لبيئة العمل يناسب ديننا اإلسالمي وأعراف بالدنا وضوابطها
 

 :البنود التاليةيُمنع منعاً باتًا 
 .)القبقاب( عند املشيمزعجاً صدر صوتًا األحذية اليت تُالشبشب أو السليربز ، لبس  ▪

 .الجتماعاتا بيئة العمل وخصوصاً مضغ العلك يف ▪

 أثناء العمل وخصوصاً أمام الطالبات إال يف احلاالت الطارئة.استخدام اجلوال يف  ▪

 بدون أكمام ، بأكمام قصرية جدًا ، أو كاشفة للصدر. رتداء بلوزةا ▪
 على املوظف/ة وضع نغمة اجلوال على وضع اهلزاز أو صوت منخفض جداً. ▪
والتحدث بصوت مرتفع عند الرغبة يف التحدث مع على املوظف/ة استخدام اهلاتف املكتيب بدالً من املناداة من بُعد  ▪

 زمالء العمل أو الطالب/الطالبات.

 :على مجيع املوظفات االلتزام بالبنود التاليةخاص بالعنصر النسائي/ 
م اجتماعات العمل اليت تت أيضاً . وهذا  يشملعند الدخول واخلروج من بوابة املدرسةمع تغطية الشعر والطرحة رتداء العباءة ا -

 .املباني اخلاصة باملدارسالرجال سواء كان داخل أو خارج  مع قسم
 فة ، ساترة.غري شفاة ، فضفاض مالبس طويلةرتداء ا -
 يُسمح بإرتداء الثوب أو اجلالبية فقط يف اليوم الوطين ويف شهر رمضان املبارك، ويف غري ذلك تعترب خمالفة. -
 القصريأو الفستان لتنورة امتنع  -

 فستان(.يُمنع منعاً باتاً ارتداء التنانري والفساتني اآلتية )القطنية ، امللتصقة باجلسم واليت تُظهر تفاصيله ، الفتحات يف التننورة أو ال -

 مينع ارتداء البنطال بكل انواعه. -

 -ريم يف أماكن غري معتادة ، املكياج املُبالغ ، الرموش املستعارة ، البريسينق ) التخلفته احللي واالكسسوارات املُمتنع  -
 فوق احلاجب، حتت الشفاه ، اللسان(. 

 

 .نأمل اإللتزام مبا ورد أعاله جتنباً ألي أجراءات تأديبية
 ، يرجى مراجعة قسم املوارد البشرية. استفساريف حال وجود أي لبس أو و
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* 9-Conduct and Uniform Policy 

Dar Alfikr Schools truly believes that their staff is their most valuable element. That is why 

these regulations are set to identify the behavioral standard and dress code for Dar Alfikr 

employees. The objective is to create and maintain a work environment that is ethical, 

professional, pragmatic, and friendly for all Dar Alfikr staff. Thus, the employee has to enjoy 

a mannerism and appearance that reflect the Islamic principles and teachings and respect the 

societal traditions and customs.  

Conduct 
These regulations are effective on all Dar Alfikr staff members whether inside or outside of 

school (when representing the school). Our employees have respect for themselves and others, 

are cooperative, punctual, honest, and respectful when dealing with others, and aware of their 

contributions to the success of the school and the society they represent.  

The employee has to maintain good manners during his/her time inside the schools and outside 

while representing the schools. An improper conduct is defined as an activity that disturbs or 

contradicts the constructive and developmental objectives of the schools, for example, hurtful 

comments, threats (whether verbal or physical), aggression towards any Dar Alfikr member, and 

intentional destruction of schools’ properties, including the intellectual ones.  

Dress Code  
The dress code of Dar Alfikr employees is one that is formal, decent, elegant , and respectful for 

the teachings of Islam and for the traditions and customs of the country, whether during school 

time or after school time (when representing the school). 

The Following Is Strictly Forbidden 
• Slippers or flip flops (shibshib), and all shoes that sound  

• Chewing gum in the work environment, especially during meetings 

• Using the cellphone during work hours, especially in front of the students, unless there is an 

emergency 

• Sleeveless tops, short-sleeve tops, and low neck ones 

• Loud notification sounds of the cellphone. The employee should set his/her phone on 

vibration or on very low ringer. 

• Calling people out in corridors and being loud in general. The employee should use the 

internal phone line to contact peers instead of calling out their names loudly in hallways. 

They also should use a low voice when talking to colleagues or students. 

For Female Employees Only 
• Wear the Abaya and Tarha that covers the entire head in and out of school. This also applies 

too during meetings with the Boys’ Section whether inside or outside school premises.  

• Wearing thobes or gallabiyas on the National Day or during the month of Ramadan is allowed. 

However, on any other occasion it is considered a violation.  

• It is forbidden to wear skirts and dresses that are cotton, tight and reveal curves, and have slits.  

• Pants of all forms are forbidden 

• All accessories, overdone make-up, fake lashes, piercing (in unusual places, such as in the 

eyebrows or tongue or lips) 

 

We hope you comply with the aforementioned points to avoid being the subject of a 

disciplinary procedure. In case you have any inquiry, kindly refer to the Human 

Resources Department. 
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 نسخ املستندات )استخدام ماكينات التصوير(سياسة -10* 
 سيكون إستقبال مجيع أوامر الطباعة من قِبل املعلمني/املعلمات عن طريق : -1    

 * اإلمييل          * برنامج الشات        شبكة املدارس.*   
 

 0وإعتمادها من رئيس/ة القسم أخذ املعلم/ة لألوراق املطبوعة،   - 2
 0جيب على كل معلم/ة جتهيز ورقه للتصوير، قبل يومني على األقل    - 3
 0يتم تصوير مجيع األوراق على الوجهني، إال يف حالة رؤية رئيس/ة القسم، يكون تصويره على وجه واحد - 4
 0تصوير الكتب قبل يومني على األقل  - 5
 0, ملا فيه ضرر على األجهزة   Usbيُمنع إستعمال ال   - 6
يف حال كان احملتوى معلوماتي إثرائي ميكن إرساله على بريد الطالب/الطالبات عرب بريد املدرسة وإخطار   - 7

  0الطالب/ة بذلك 
 0ال يُقبل يف التصوير أي ورقة ال يوجد عليها معايري النسخ   - 8

 معايري النسخ املقدمة للطالب/ة
 

 DAR AL FIKR GIRLS SCHOOLS     الطالب قسم*[/ رأس الصفحة    :   •
 Faith , Righteousness, Wisdom     كيماحل صاحلال ؤمنامل دار                                   

 التاريخ   –املوضوع    -الفصل الدراسي    –الصف    –اسم املادة   •

 0(  14ال يقل اخلط عن ) •

 0وضوح املادة املكتوبة أو املصورة  •

 0ترقيم الصفحات  •

 0اإلستفادة من حجم الورق  •

 0 املعلماسم  •
 

  
 *سياسة الطباعة اخلاطئة

 ورقة( , 20يوجد شرط جزائي للموظف/ة يف حالة إصدار أوامر للطابعة باخلطأ أكثر من ) •

 0ريال( 200 ويف ثالث مرة , يتم دفع غرامة قيمتها ) –وثاني مرة  –يوقع املوظف/ة على خطاب من قبل مسؤول/ة التصوير ألول مرة  •

 سياسة التصوير اخلاص
 الشهادات(-اإلقامة -يُسمح للمعلم/ة بتصوير األوراق اخلاصة فقط مثل : )اهلوية •

  0/ ريال( للنسخة امللونة   2)                نسخة )أبيض وأسود(     / ريال( لل  1مقابل : )                
 املعنيات فقط بإعطاء األوامر إىل الطابعة

 رؤساء األقسام.   - 
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* 10-Photocopy Policy (the use of photocopiers) 
1. All photocopy orders should be delivered via: 

*g10 (Daf program)  *e-mail   *chat program  

2. Teachers should receive the printed out document and sign it from the Department 

Head for approval. 

3. Photocopy orders should be allowed a minimum of two days.  

4. All documents should be photocopied on both sides of the paper unless the Department 

Head recommends otherwise.  

5. Books should be allowed a minimum of two days to be photocopied.   

6. USBs are forbidden, as they are a threat to the system and devices.  

7. In case the content of the document is for enrichment purposes, it can be sent to 

students via e-mail, and students should be notified about it.  

8. Documents that do not conform to photocopy standards will be denied photocopying.  

 

• Page top:  *Dar Alfikr Girls Schools                       Department 

Faith, Righteousness, Wisdom 

• Subject – grade – section – topic – date 

• Font size (14) 

• Document should be clear 

• Page numbering inserted 

• Make use of all page spaces 

• Teacher’s name  

  

Wrong Printing Policy  

• A penalty applies in case the employee gave a wrong order for printing 

(more than 20 sheets) 

• The employee signs a letter from the Photocopying Specialist for the 

first, second, and third error, in which he/she pays a fine of (200 riyals). 

 

 Personal Printing Policy  

• the employee is allowed to photocopy personal documents, such as ID, 

Iqama, and certificates for (1 riyal per black-and-white copy, and 2 riyals 

for a colored one) 

 

** Printing orders are to be given solely by the Department Heads  
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 سياسة حضانة املدارس-11* 

 شروط القبول يف احلضانة
 سنوات . 5األطفال ال يتجاوز عمر  •

 استقبال بعض األطفال استثناءًا لبعض الوقت بسبب ظروف خاصة. •

 قبول أبناء موظفات املدارس فقط. •

 شروط مبنى احلضانة

 سالمة املبنى . •

 غرفة )نوم + معيشة(. 2 •

 مشرفة )حاضنة( + دادة + عاملة نظافة 2 •

 طفل/ة 12عدد األطفال ال يتجاوز  •

 الرعاية األولية والنظافة.مستلزمات  •

* 11-Nursery Policy 

 
Admission Policy 

• Child should not exceed 5 years of age.  

• Some children can exceptionally attend  in case of special conditions 

• Nursery is for Daf employees only 

Nursery Building Policy 
▪ Building is safe 

▪ 2 rooms (bedroom + living room) 

▪ 2 supervisors + 1 babysitter + 1 maid 

▪ Number of infants should not exceed 12 

▪ Primary care kit and cleaning kit should be available  
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 البناتقسم  البنني/ قسم سياسة التواصل مع -12*
 املدارس، فعلى مجيع منسوبي املدارس االلتزام باآلتي:وفقًا للدليل التنظيمي يف 

 االلتزام بقنوات التواصل املوضحة يف الدليل التنظيمي خبصوص التواصل مع القسمني )البنني/البنات.( (1

 االلتزام بصيغة املخاطبة املهنية الرمسية يف حال التواصل بني منسوبات مدارس البنات ومنسوبي مدارس البنني  عرب  قنوات (2

 التواصل املتنوعة. ) بريد إلكرتوني، هاتف العمل، هاتف شخصي.. اخل(

بالتواصل   -يف حاالت الطوارئ القصوى-االلتزام بالتواصل باهلاتف الشخصي خالل ساعات الدوام الرمسية. وعند احلاجة  (3

 خارج أوقات الدوام الرمسية،  اإلكتفاء بإرسال رسالة قصرية 

يدية يف أي وقت يناسب الشخص املرسل، مع العلم بأن تنفيذ الطلب من قبل املرسل هلم ميكن استخدام املراسالت الرب (4

يعتمد على عدة شروط أهمها املدة الزمنية اليت تسمح له بإنهاء العمل لذا ال تتوقع أن يتم تنفيذ االعمال مباشرة بعد 

 اإلرسال قبل وقت كايف خصوصًا إذا مت إرسال الرسالة ليلًا.

 

* 12-The Policy of Communication between Boys / Girls 

 
According to the organizational guide of the schools, all school staff must adhere to the 

following: 

 

 

1) Adhere to the channels of communication described in the organizational guide regarding 

communication with both sections (boys / girls). 

 

2) Maintain a professional form and tone of formal communication while communicating 

through various channels of communication. (E-mail, work phone, personal phone, etc.) 

 

3) Limit communication over the telephone to official working hours. In case of extreme 

emergency, communication outside the official working hours is restricted to a short text 

message. 

 

4) Mailing can be used at any time suitable for the sender, knowing that the implementation of 

the request depends on several factors. The most important one is the time allowed for the 

task to be done; that’s why expectations should be reasonable, especially if the mail is sent 

at night.  
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  سياسة الرسوم الدراسية ألبناء العاملني-13* 
 الشؤون الطالبية واحملاسبة لقبول أبناء املنسوبني باملدارسمعايري قسم 

إحدى املميزات اليت متنحها مدارس دار الفكر للموظف/ة هي إحلاق أبنائه يف املدرسة بعد اجتياز اإلبن/اإلبنة للمقابلة الشخصية 

 يف املدرسة. العمل اليت مت قضاؤهاواختبار القبول الشفهي والتحريري، بنسبة ختفيض حمفز حسب سنوات 

 سياسات القبول
تتغري نسبة التخفيض على القسط املدرسي حسب مرئيات جملس اإلدارة  يف حاالت خاصة تقرها إدارة املدرسة وقسم املوارد  -

 البشرية.

 .مينح املوظف/ة ميزة إحلاق أبناؤه يف املدرسة منذ التحاقه بالعمل يف املدارس وحسب نسية اخلصم املقررة من قبل اإلدارة -

 .ليس هناك خصم على مرحلة التمهيدي -

 .يدفع املوظف/ة رسم الكتب الدراسية حسب املرحلة الدراسية وعدد املقررات وال ختضع ألي ختفيض -

 .إعفاء ابن املوظف/ة من دفع رسوم التغذية -

 .على رسوم الزي املدرسي %50مينح املوظف/ة ختفيض  -

 استمراره فيها، وللمدرسة احلق بتسليم الطالب/ة ملفه يف احلاالت التالية:احلاق االبن/ االبنة باملدرسة ال يعين 
استمرار السلوك غري املقبول من الطالب/ة بعد التوجيهات والتوصيات، حسب أساليب السلوك املعتمدة يف ملدارس. يتم تسليم  -

 الطالب/ة ملفه للبحث عن مدرسة أخرى.

احلد األدنى للمواد الدراسية املعتمدة يف املدرسة، عليه يسلم الطالب/ة ملفه يف عدم متكن ابن/ة املوظف/ة من ختطي مهارات  -
 .نهاية العام الدراسي للبحث عن مدرسة تناسب قدراته

يلتزم املوظف/ة بأي تعهد لرفع مستوى اإلبن/ة أكادمييًا يكتب يف بداية العام يف حال كان مستوى اإلبن/ة أقل من مستوى  -
 نظائره يف املرحلة.

  حال قبول اإلبن/ة جيب التزام التالي:يف

 .اإلضافيةال يوجد ختفيض على الرحالت أو الربامج  -
ال حيق للموظف/ة رفض برامج التقوية واألنشطة اإلثرائية )مدفوعة أو غري مدفوعة( اليت تقرتحها املدرسة ويوافق عليها أبناء غري  -

 املوظفني.
بابن/ة املوظف/ة من الراتب تلقائيًا على دفعات إال يف حال الدفع املقدم )نقدي( عن طريق خيصم قيمة القسط املدرسي اخلاص  -

 قسم احملاسبة.
 قبول الرحالت والنشاطات اإلضافية وعدم منع اإلبن/ة منها لعدم التأثري على نفسيته. -
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* 13-School Fees For The Employees’ Children 

Standards of Student Affairs and the Department of  Accounting to accept the 

employees’ children in the schools: 
One of the advantages offered by Dar Al-Fikr Schools to the employees is the enrollment of 

their children in the schools after passing the personal interview and the placement test. The 

school fees are reduced according to the number of years worked in schools. 

 

 Acceptance Policies  

- The discount percentage on the school fees is changeable according the visuals of the board 

of directors in special cases approved by the school administration and the Department of 

Human Resources. 

 

- The employee is given the advantage of enrolling his/her children in the school since the 

first working day and according to the discount rate decided by the administration. 

- No discount for KG2 

- The employee pays for school books according to the academic level and the number of 

subjects without any discounts . 

- The employee is exempted from paying nutrition fees for his\ her children. 

- The employee is given a discount of 50% on the school uniform. 

 

The continuity of enrolling your children in the school is  not guaranteed, and the school 

has the right to dismiss your child under the following circumstances: 

 

-  The continuity of the unacceptable behavior of the student after the directions and 

recommendations. According to the approved methods of modifying behavior in schools. 

The student is given his/her file to search for another school . 
 

-  The inability of the employees’ child to overcome the minimum skills for the subjects 

approved at the school; as a result, the student is given his/her file at the end of the school 

year to start looking for a school that fit the capabilities of the child . 
 

-  The employee abide by any pledge to raise his/her child academic level written in the  

beginning of the year if the level of the child is less than the level of his/her peers . 
 

 When the child  is admitted, the following conditions will apply: 
 

- There is no discounts on the field trips and additional programs. 

- The employee cannot refuse any outside program offered by the school and accepted by 

other students . 
-  The school fees will be deducted from the employee’s monthly salary in installments unless 

paid in advance “cash” through the finance . 
-  Approving trips and extracurricular activities. 



 

   DAR AL FIKR GIRLS SCHOOLS  مدارس دار الفكر/قسم الطالبات
  Faithful, Righteous, Wise دار املؤمنة الصاحلة احلكيمة
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 سياساتالاملوافقة على خطاب 

  املوظف/ة ......................................  برقم هوية نظامية ...................................أتعهد أنا  

بأنين قد استلمت نسخة الكرتونية من )دليل السياسات املصغر(، وقد قرأت مجيع ما جاء فيه، وأنا أوافق على مجيع 

  بنوده.ما جاء فيه، وبناء عليه أوقع بالتزامي بكل ما جاء يف

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Letter of Approval on Policies 

 
 

I  the employee ................................... with legal  identity number .................................. 

pledge that I have received an electronic copy of the (mini-guide policies) and that I 

have read and agreed on all its content, and thereby I sign to my commitment to the 

application of its terms of agreement. 

 

 :ID---------------------------------------------رقم اهلوية:   :Name---------------------------------------------------------------االسم: 

  :Department--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القسم: 

 Job Title-:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------املسمى الوظيفي: 

  :Date--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التاريخ: 


