
 

  لمدارس الخاصةل إرشاداتٌ
  الرحالت خارج الدولة واألنشطة المدرسيةحول 

  
  الرحالت خارج الدولة إرشاداتٌ حول  - أوالً

خارج الدولة في إطار تقديم منهاجها التعليمي أو غير  يُطلَب من المدارس الخاصة التي تعتزم تنظيم رحالتٍ
  : ذلك، االلتزام بالنقاط التالية

يجب أن تكون المشاركة في الرحلة اختيارية لكافة الطلبة، ما لم تكن جزءاً من تقديم المدرسة للمنهاج  •
 .التعليمي

  .طالب في الرحلة 10دٍ لكل التقيد بأعداد الموظفين المشرفين على الرحلة، بحيث يتم توفير مشرفٍ واح •
 .يجب أن يتم اختيار المشرفين على الرحلة من المعلمين أو اإلداريين العاملين في المدرسة المعنية •
يجب تزويد أولياء األمور باسم ورقم الهاتف المحمول للشخص المسؤول عن الرحلة، وذلك للتواصل معه  •

  .أثناء وقت الرحلة
 .ر تأمين السفر المطلوب للرحلة لكافة الطلبة المشاركين فيهايجب على المدرسة التأكد من توفُّ •
توفير وقتٍ للصالة وغيرها من : مثل(يجب على المدرسة مراعاة االحتياجات الثقافية والدينية للطلبة  •

 ).النظام الغذائي واختيار أماكن الزياراتالمحافظة على والشعائر الدينية، 

 

االحتفاظ بكافة المستندات المذكورة أدناه ضمن سجالت المدرسة حول كل رحلة من الرحالت التي  يجب
  .لمدرسةازيارة في حال قيام فريق االلتزام في الهيئة بوإبرازها عند الطلب تُجريها، 

  .شرحاً مُفصَّالً عن الرحلةقدِّم لهم يُموجَّه إلى أولياء األمور خطاب  •
  .مقيعهار تحمل توواألم اءوليأخطية من  اتموافق •
 .ةسفر الطلب اتصور عن جواز •
من مدير المدرسة إلى وزارة الخارجية، يتم من خاللها إعالم الوزارة بنية المدرسة القيام مُوجَّه خطابٍ رسمي  •

 .برحلة إلى الوجهة المذكورة، مع ذكر التواريخ المقررة
 ).تشتمل على صفحة التأشيرة(واإلداريين المرافقين للرحلة  عن جوازات سفر المعلمينصور  •

  

عالوةً على ما سبق، يجب أن تبادر المدرسة قبل ثالثة أيام من الرحلة على األقل بتقديم البيانات التالية 
 ).في السجالتبها ظ افتحلعلم واالل( والتنمية البشرية إلى هيئة المعرفة

، كما تم تقديمها )مثل اسمه ورقم هاتفه المحمول(عن الرحلة بيانات التواصل مع الشخص المسؤول  •
  .ألولياء األمور

 .بأسماء جميع الطلبة والمشرفين في الرحلةقائمة  •
بيانات التواصل مع شخصٍ من المدرسة موجود في دبي، يمكن للهيئة التواصل معه عند الضرورة أثناء  •

  .الرحلة

 

  :رسيةاألنشطة المدإرشادات حول  -ثانياً

 .كافة الفعاليات واألنشطة المدرسية التي تنظمها لمسؤولية الكاملة عناالمدرسة تتحمل  •
تحتاج المدرسة عند تنظيمها ألي نشاط أو فعالية إلى الحصول على التصاريح الالزمة من كافة  •

 ).بحسب اللزوم(السلطات الحكومية المعنية 



 

من  خطية اتكما يجب الحصول على موافق يجب أن تكون مشاركة أولياء األمور والطلبة اختيارية، •
  .أولياء األمور

والثقافة والتقاليد مع مبادئ الشريعة اإلسالمية والعادات  الفعاليات أو األنشطة تتعارضيجب أال  •
  .اإلمارات العربية المتحدة المحلية السائدة في دولة

عند الطلب في حال قيام فعالياتها، وإبرازها  عن كافة تٍالحتفاظ بسجالاالمدرسة ينبغي على  •
  :على ما يليالسجالت هذه  يجب أن تحتويو. فريقٍ من قسم االلتزام في الهيئة بزيارة المدرسة

o  الفعالية أو النشاطخطة. 
o أولياء األمور على الفعالية أو النشاط اتموافق. 
o والردود عليها إلى السلطات المعنيةالموجَّهة رسمية الخطابات ال. 


