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Dear Parents, 

This handbook is designed to be helpful to you and your family as you become a 

member of the Greenwood International School Community. Please use it as a 

reference when necessary since we have tried to include all information and 

answer some questions that may come to your mind. Feel free to contact any staff 

or admin member in case you did not find what you’re looking for in this booklet. 

We welcome all of our students and parents, old and new, to a new academic year 

and wish you all the best. We assure you of our constant support for your children 

and our dedication to our set mission and philosophy in the educational process. 

We would be most grateful if you dedicate time and thought to the matter of how 

we might continually improve GIS; we are always happy to receive your 

suggestions. 

Thanking you for your cooperation and wishing all a very happy and successful 

academic year. 

GIS Administration 

 

 

 رة األهالي الكرام،حض

تم جمع هذا الكتيب ليكون عونا لكم وألوالدكم عند انضمامكم وخالل فترة وجودكم كأعضاء فاعلين في 

مجتمع مدرسة جرين وود إنترناشيونال. نرجو منكم استخدام هذا الكتيب كمرجع حيث اننا حاولنا أن نجيب 

ال تترددوا بمراجعة أي من أعضاء اإلدارة ستفهامات التي قد تطرأ على الذهن. بعض األسئلة واإل عن

 بحالة عدم وجود ما تبحثون عنه داخل الكتيب.

، لعام دراسي جديد ونتمنى لكم الجدد منهم والمكملين معنا مسيرتهمنرحب بجميع األهالي والطالب، 

أساسها. وعليه، فإننا  األفضل دائما. كما نؤكد لكم التزامنا بمهمتنا التعليمية وأهدافنا التي ُبنيت المدرسة على

نجدد العهد على دعم طالبنا وتوفير كل ما يلزم لهم للحصول على أفضل النتائج والمخرجات التعليمية 

 والمساهمة في بناء مواطن صالح.

هذا العام وكل عام وترحب بجميع  -كما عودتموها -تقدر مدرسة جرين وود إنترناشيونال دعمكم لها

 سين لما في ذلك من مصلحة وفائدة عامة.اإلقتراحات للتطوير والتح

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ومتمنين عاما دراسيا سعيدا وناجحا للجميع...

 إدارة المدرسة
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VISION, MISSION AND PHILOSOPHY 

 

Vision 

To create leaders, in all walks of life through quality teaching 

Mission 

An Eco-friendly student centric institution of excellence dedicated into creating 

future citizens equipped with knowledge, moral values, cultural understanding and 

tolerance, who will lead at the national and international arenas. 

Philosophy 

1- We believe every student is unique and therefore the learning environment 

should be adapted to meet different learning styles and capabilities of 

students and at the same time promote his/her unique characteristics. 

2- We believe that the learning should be of very high standards and provide 

equal and fair opportunities to all students. 

3- We believe our students should be empowered to face choices and 

challenges and demonstrate a quest for success and excellence. 

4- We believe in inspiring students to question, think critically and use 

reasoning skills to promote life-long learning. 

5- We believe that our curriculum should promote effective use of technology 

to improve teaching and learning. 

6- We believe the learning environment should encourage an understanding of 

cultural diversity and an awareness and sensitivity towards the 

environment. 

7- We believe in an environment that promotes respect and responsible 

decision-making throughout the organization. 

8- We believe in bridging the gap between home, school and community by 

working in partnership with parents, students, staff and community to 

ensure the success of the program. 

9- We believe in employing the best teachers and providing opportunities to 

ensure personal growth and professional development. 
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 الرؤية، المهمة والفلسفة التعليمية

 

 الفلسفة

بفرادة كل طالب وعليه يجب تكييف البيئة التعليمية لمالقاة قدرات الطالب وأساليب التعلم  نؤمن -1

 وبالوقت نفسه تعزيز الخصائص الفريدة عند كل طالب.المختلفة 

عادلة ومتكافئة  بأن التعليم يجب أن يكون على أعلى المستويات كما يجب أن يوفر فرص نؤمن -2

 لجميع الطالب.

بضرورة تحضير طالبنا وتمكينهم من مواجهة التحديات والخيارات إلظهار وجود سعي  نؤمن -3

 لتحقيق النجاح والتفوق.

التفكير النقدي واستخدام مهارات التفكير لتعزيز التعلم وإلهام الطالب وحثهم على السؤال ، ب نؤمن -4

 . مدى الحياة

 ا تعزيز اإلستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين عمليات التعليم والتعلم.بأن على مناهجن نؤمن -5

بأن على البيئة التعلمية تشجيع وتعزيز فهم التنوع الثقافي وخلق حالة من الوعي واإلدراك  نؤمن -6

 للبيئة.

 بيئة تعزز اإلحترام والمسؤوولية في صنع القرار داخل المؤسسة.ب نؤمن -7

ن البيت والمدرسة والمجتمع عن طريق العمل في شراكة مع أولياء بالحاجة لسد الفجوة بي نؤمن -8

 األمور والطالب والموظفين والمجتمع لضمان نجاح البرنامج.

  توظيف أفضل المعلمين والمعلمات وتوفير فرص لضمان النمو الشخصي والتطور المهنيب نؤمن -9
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Staff 

Greenwood International School employs highly qualified and experienced 

teaching staff of different nationalities and a variety of backgrounds. The school 

follows up on the staff through constant observation, guidance, professional 

development, training and evaluation. 
 

 الموظفين
نال بتوظيف مدرسين ومدرسات من جنسيات مختلفة وخلفيات متنوعة تقوم مدرسة جرين وود إنترناشيو

ة التدريس من خالل المراقبة المستمرة طويلة. تقوم المدرسة بمتابعة هيئ ذوي مؤهالت عالية وخبرة

 والتوجيه والتطوير المهني والتدريب والتقييم.

 

Nurse 

The school nurse is responsible for the assessment,” treatment” and referral of 

students’ injuries and illnesses that occur during the school day. She may be 

contacted through the administration. The nurse will take care of any prescribed 

medication that the child(ren) might need during the school day. S(he) will be 

responsible of giving the medicine that the parents hand in to the school after 

submitting the required prescriptions and paperwork from the registered doctor. 

 

A medical record form is to be completed for each student prior to admission and 

updated annually. Please provide full details of any past or present medical 

conditions of your child. Report any medical or health issues occurring with your 

child(ren) during the course of the year. 

 

Students should visit the Nurse when they return to school after a communicative 

illness and must show a doctor’s report stating their fitness to resume the classes. 

Students may not be allowed into the class if the Nurse feels they are still unwell. 

 

The Nurse will communicate with the parents any issues pertaining to their 

child(ren) health. 

 
 

 الممرضة

تحويلهم الى الطبيب على وتقع مسؤولية تقييم و"عالج" إصابات الطالب وأمراضهم خالل اليوم الدراسي 

يمكن الوصول اليها عبر اإلدارة. كما تتولى ممرضة المدرسة إعطاء الدواء عاتق ممرضة المدرسة. 

تكون مسؤولة عن إعطاء الطالب)ة( الدواء بعد إحضار  الموصوف للطالب خالل النهار الدراسي. حيث

 األهل له وتسليمه لها مع الوصفة الطبية من الطبيب المسجل التي تشرح الجرعات ومواعيدها.
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يتم تعبئة نموذج طبي لكل طالب عند انضمامه للمدرسة ويتم تحديث هذا الطلب بشكل سنوي. نرجو منكم 

المعلومات الكاملة للتاريخ الطبي والصحي ألبنائكم. كما نطلب منكم ب -من خالل هذا النموذج -تزويدنا

 .قد يطرأ خالل العام الدراسيلولدكم التواصل معنا بخصوص أي تطور صحي 

 

على جميع الطالب الذين تغيبوا عن المدرسة بسبب مرض معدي زيارة الممرضة وتقديم تقرير من الطبيب 

يحق للممرضة  درتهم على متابعة الدراسة قبل الدخول الى الصف.م من المرض وقءهالمعالج يذكر فيه شفا

 معاودة الدراسة.إذا شعرت أنه ال يزال غير الئق ل منع الطالب من دخول الصف

 

سوف تكون ممرضة المدرسة على تواصل دائم مع األهل بخصوص أي من األمور المتعلقة بصحة 

 أبنائهم.
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Support for Learning 

 

Reporting to Parents 

 

The school academic year consists of three terms. The first term ends with the 

midyear exams. The second term will be based on ongoing assessments and the 

third term marks the end of the year with the final exams. At the end of every 

term, there will be a parents’ evening when report cards will be distributed and the 

parents will get the chance to meet the class and subject teachers of their 

child(ren). 

 

A Parent-Teacher evening (Meet & Greet) will be conducted at the beginning of 

the academic year where the class and the subject teachers will outline the school 

and class routines, the curriculum and how parents can assist in the classrooms, 

participate in school activities and support their child(ren) at home. This is an ideal 

opportunity for the parents and teachers to become acquainted. 

 

Teachers will monitor the development of a child and will report any concern- 

academic, social or otherwise- to the parents to be discussed and handled 

accordingly. Parents are requested to communicate any concern or query they may 

have to the administration and concerned teacher. Formal meetings between 

parents and teachers will take place with an admin representative to ensure proper 

follow-up and resolution of the issue discussed. These meetings can be requested 

through emailing the concerned teacher, requesting it from school reception or 

approaching the responsible admin member. Please note that all the 

communication between parents and teachers through the school email channel are 

NOT confidential and the administration reserves the right to monitor and interfere 

in that communication process when necessary. 

 

Parents are encouraged to stay in close contact with the classroom and the subject 

teachers via the email, written notes or administration. We value the relationship 

between teacher, parent and child. Please note that Parents are not allowed into the 

classrooms of the children since this will disrupt the learning process and the 

school cannot accommodate the parent of each child entering into the classroom. 

If the need arises for this, we ask our parents to refer to the concerned HOD. 

 

Please note that we do understand your need to meet the teachers and the HOD’s 

for some minor issues or to express a concern or discuss a few details. For this, we 



 

GIS Parent-Student Handbook  8 

ask you to refer to the HOD to get the appointment with the where s/he will make 

sure to accommodate you and free up the concerned teacher to be present during 

the discussion. Walk-in meetings (meetings that don’t require any appointments) 

have been scheduled for the upper school and the Arabic department. Please 

consult with the HOD for the times of these meetings. As for the elementary 

section, you are requested to call the school or meet with the HOD to make sure to 

free up the teacher concerned with your issue. 

 العملية التعليمية دعم
 

 التواصل مع األهل وتقديم التقارير

فصول. ينتهي الفصل األول بإمتحانات نصف السنة. تتألف عالمة الفصل  ةثالث الىالعام الدراسي  يقسم

إلمتحانات نهاية  بالثاني والثالث من التقويم المستمر. ينتهي الفصل الثالث والعام الدراسي بجلوس الطال

زيع تقرير العالمات أو الشهادات عند نهاية كل فصل خالل إجتماع يسنح الفرصة ألولياء العام. يتم تو

 األمور باإللتقاء بالمدرسين لمناقشة أوضاع أبنائهم.
 

ينظم عند بداية العام الدراسي أمسية مفتوحة تجمع بين األهل والهيئة التدريسية يتم خاللها التعارف ويقوم و

سياسة الصف والمدرسة، نشاطات العام، التوقعات من الطالب، المنهج المدرسين والمدرسات بشرح 

 الدراسي وما هو مطلوب من األهل لدعم الطالب خالل العام الدراسي.
 

أكاديمي، إجتماعي أو  -يقوم المدرسين بمراقبة ومتابعة تطور الطالب وتبليغ األهل بأي شأن يتعلق بالطالب

بهذه العملية من خالل إشراك اإلدارة والمدرس المعني بأي من  خالفه. كما يطلب من األهل المشاركة

المالحظات المتعلقة بولدهم. سوق يتم تعيين إجتماعات خاصة رسمية بين األهل والمدرسين بحضور ممثل 

عن اإلدارة وذلك بهدف متابعة نتائج اإلجتماع وما تم االتفاق عليه. يتم طلب هذه اللقاءات أو اإلجتماعات 

البريد اإللكتروني للمدرس المعني أو من خالل موظف اإلستقبال بالمدرسة أو عبر رئيس القسم  من خالل

المعني. نرجو منكم التنبه الى أن بريد المدرسين اإللكتروني الخاص بالمدرسة ليس خاصا وتحتفظ اإلدارة 

 جة.بحق اإلطالع على الرسائل الواردة والصادرة والتدخل في عملية التواصل عند الحا
 

المالحظات  أو ُيشجع األهل البقاء على اتصال مع مدرس الفصل ومدرس المادة عبر البريد اإللكتروني،

المدونة أو رئيس القسم. حيث أن استمرار التواصل سوف يثمر في سبيل مصلحة الطالب أوال وأخيرا. 

تواجد داخل الصفوف نرجو من األهالي الكرام التعاون مع إدارة المدرسة من خالل عدم الدخول وال

الدراسية لما ينتجه من تأثير سلبي على العملية التعليمية ولعدم قدرة المدرسة على استيعاب كل األهالي 

 داخل الفصل. عند الحاجة الى ذلك، نرجو من األهالي الكرام مراجعة رئيس القسم المعني.
 

اب أو استفسارات بسيطة من دون نتفهم الحاجة في بعض األحيان لرؤية مدرس الفصل أو المادة ألسب

الحاجة الى أخذ المواعيد. لنتمكن من احتواء مثل هذه المواقف، قامت إدارة المدرسة ورؤساء األقسام 

بتعيين جدوال أسبوعيا يسمح لألهل برؤية رئيس القسم و/أو المدرس من دون موعد مسبق. الرجاء مراجعة 

جاء التنبه الى أن أولوية المعلم)ة( هي التواجد داخل الصف رؤساء األقسام للحصول على تلك الجداول. الر

بحسب الجدول األسبوعي. لذا نرجو من األهالي الكرام إعطاء رئيس القسم الوقت الكافي بإعالمه مسبقا 

 المدرس )خاصة مع قسم الروضات واإلبتدائي(.مع جتماع عن رغبتهم باإل
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Student Absence from School 
 

SCHOOL SCHEDULE: 

Student’s should be in school by 7:45 am for registration.  All children go directly 

to their classroom. Regular dispersal time is 12:30 pm for the KG bus students 

section, 12:45 pm for the KG students who go with their parents and 2:10 pm for 

Grades 1 to 12. 

 

LATENESS: 

Children arriving after 7:45 am will receive a late pass from the administration. 

Students arriving after 7:45 am need to give in a reason and their time is recorded 

as the first warning. Students who fail to take the warnings seriously results in an 

official letter being sent to their parents. 

 

ATTENDANCE: 

Regularity of attendance and punctuality are important in the academic progress of 

the child and in his or her character training. 

 

In case of being absent, the school office should be notified by the parent before 

8:00 am if a student is to be absent that day.   Student absent without notifying will 

be considered truant and the proper authorities will be notified. 

 

A written excuse/ valid reason from the parent of an absent student must be 

presented to the administration, when the student returns to school.  These become 

part of the student’s personal file. 

 

A medical certificate is to be provided if the student is unwell during the Term 

Assessment or Class Quizzes. Failing to provide a medical excuse within a week 

from the date of the test may lead to the student getting an ‘F’ in his/her 

examination/Quiz. 

 

No student may leave school during the school day unless accompanied by a 

parent or guardian who must report to the school office with the proper ID.  The 

parent or guardian must sign the student out before the student leaves the building. 

  This record will be kept in a designated log file and will be considered a legal 

document. 

 

In the case of a student's illness while in school, the school will call the telephone 

numbers listed with the administration after the approval of the school nurse and 

doctor.  If the nature of the emergency requires immediate medical attention, 

Emergency Medical Services will be informed. 
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Absence undermines and disrupts learning and it is not possible to “make up” in 

full for the learning lost during a period of absence. Parents are requested to call 

the school if their child(ren) is (are) absent for any reason.  Teachers will record 

and monitor punctuality and attendance rigorously and if a student’s attendance is 

poor, corrective action will be taken in consultation with Principal and the 

students’ parents. 

 

We recognize that some parents may wish to withdraw their children from school 

during certain periods of time for some vital conditions. We ask the parents to try 

and minimize these incidents and avoid them when possible. When the situation is 

unavoidable, parents are requested to inform the school in writing in good time so 

that account can be taken of the child’s absence in our planning. Please note that 

although the school will make every effort to support the learning needs of 

students who miss school during illnesses or family emergencies, we do not ask 

the teachers to make exceptional arrangements for students who miss school 

because of planned family holidays or events. 

 

Also note that the administration reserves the right not to repeat a certain quiz/ 

assessment that took place during a student’s period of absence. In case this 

happens and after the absence excuse is validated, the quiz/assessment will be 

dropped out of the average in a way to calculate the average for the student 

without the mentioned quiz/ assessment. In case of repeating the test, the date will 

be assigned as per the convenience of the teacher and the class schedule. 

 

All written requests for unscheduled absences MUST be made to the concerned 

administration member as per the student’s grade. 
 

 
 الحضور / التأخير / اإلنصراف والتغيب عن المدرسة

 الدوام الدراسي

ابور الصباح ص من كل يوم لحضور ط 7445على الطالب التواجد داخل حرم المدرسة بموعد أقصاه 

ب.ظ. لطالب الروضات  12431والتسجيل داخل الصف. أوقات اإلنصراف الطبيعية تكون عند الساعة 

ب.ظ. لصفوف األول وحتى  2411ب.ظ. لطالب الروضات مع أهاليهم و  12445المستخدمين للباص، 

 الثاني عشر.
 

 التأخير

ب.ظ. على جميع الطلبة  7445بعد الساعة تقوم المدرسة بتسليم قسيمة للتأخير لكل طالب يصل للمدرسة 

المتأخرين إعطاء عذر للتأخير حيث يسجل هذا الطالب في سجل التأخير. عند تكرار هذا األمر بشكل دائم، 

 يصدر رسالة من اإلدارة لألهل لمعالجة الموضوع.
 

 الحضور
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و وتطور شخصيته بشكل على الوضع األكاديمي للطالب وعلى نماإللتزام بالحضور في وقته المحدد يؤثر 

 إيجابي.

 

ص من  8411في حالة تغيب الطالب عن المدرسة ليوم واحد، وجب على األهل إبالغ المدرسة قبل الساعة 

 ذلك اليوم. في حالة عدم اإلبالغ يعتبر الطالب غائبا بدون عذر ويتم إبالغ اإلدارة.
 

من غياب معين حيث بحفظ هذا العذر في سجل على الطالب تقدبم عذر مقبول كتابيا الى اإلدارة بعد عودته 

 الطالب.
 

 على الطالب الذي تغيب عن امتحان أو تقويم معين أن يقدم تقرير طبي معتمد ومسجل من الطبيب المعالج

. سوف ينتج في حالة عدم تقديم هذا التقرير إعطاء عالمة خالل أسبوع كحد أقصى من موعد اإلمتحان

 راسبة لإلمتحان الذي تم الغياب عنه.
 

كان مصحوبا بولي أمره الذي يكون بدوره  راسي إال إذارسة خالل اليوم الديمنع أي طالب)ة( مغادرة المد

قد تقدم لإلدارة بطلبه مبرزا الهوية الشخصية. على ولي األمر إبالغ اإلدارة عند إخراج الطالب من 

المدرسة بتعبئة النموذج المطلوب. يتم اإلحتفاظ بهذه النماذج داخل ملف خاص وتعتبر مستندات قانونبة 

 زمة في حال دعت الحاجة إليها.مل
 

في الحاالت الطبية الطارئة )المرض، اإلصابة، إلخ...(، يتم اإلتصال بأرقام الهواتف المدرجة للطالب عند 

اإلدارة بعد موافقة ممرض و/ أو طبيب المدرسة. في الحاالت الطارئة التي ال تحتمل اإلنتظار، سوف يتم 

 رئة للحضور ونقل المصاب.اإلتصال بوحدة الخدمات الطبية الطا
 

بشكل كامل.  المفقود خالل فترة الغياب يقوض الغياب العملية التعليمية ويكون من الصعب تعويض التعلم

لذا يطلب من األهل إبالغ المدرسة بغياب الطالب ألي سبب كان. يقوم المدرسون بتسجيل ومتابعة انتظام 

كرر والمستمر، تقوم اإلدارة بإخطار األهل والتنسيق معهم وغياب الطالب وفي حاالت التغيب والتأخير المت

 لحل الموضوع.
 

نتفهم حاجة بعض األهالي في أوقات معينة الى تغييب أبنائهم عن المدرسة بسبب ظروف معينة. نطلب من 

األهل تقليل هذه األوضاع وتفاديها عند اإلمكان. في األوضاع التي ال تحتمل التأجيل، نطلب من األهل 

بطلب تغييب ولدهم وإعطاءنا الوقت الكافي للتخطيط لغياب الطالب. نرجو منكم أخذ العلم بأنه  كتابياتقدم ال

مع أن المدرسة لن توفر أي مجهود لدعم الطالب ومساعدته عند عودته من غياب بسبب مرض أو حالة 

الصفية للطالب المتغيبين  طارئة، إال أننا ال نطلب من مدرسينا أي إجراءات خاصة أو تعديالت على الخطة

 بسبب إجازة أو حدث عائلي.
 

كما نود أن نبلغكم بأن إعادة إمتحان أو تقويم لطالب غائب ذو عذر مقبول يعود لرئيس القسم وإدارة 

المدرسة. في حالة اإلعادة لإلمتحان يقوم المدرس بتعيين التاريخ كما يرتأيه مناسبا لجدوله وجدول الصف. 

دة اإلمتحان، يتم حذف عالمة اإلمتحان من الحسبة النهائية للمعدل ويبنى المعدل النهائي في حالة عدم إعا

 على العالمات الباقية للطالب بدون تأثير اإلمتحان المذكور عليه.
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تقدم للشخص المعني داخل اإلدارة بحسب صف الكتابية للتغيب غير المجدول أن على جميع الطلبات 

 الطالب موضوع النقاش.
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Parents are expected to: 

 Support school policies on behavior and attendance 

 Monitor the child’s work at the school in an effort to monitor his/ her 

performance at GIS 

 Provide the conditions and implement the strategies necessary to help your 

child complete homework tasks. 

 Always communicate with the teachers  about the child’s performance 

 Initiate and encourage discussions with your child on local, world and/or 

family issues in a manner that engages the child and stimulates his or her 

thinking 

 Bring problems and concerns directly to the appropriate teacher for 

clarification and resolution 

 Share and communicate any special circumstances or problems through 

emails or appointments (to the teacher in the first instance) that may have 

an effect on your child’s behavior, attitude and /or academic performance 

 
 

 متوقع من األهل:ال

 دعم سياسة وقوانين المدرسة المتعلقة بالحضور والسلوكيات 

 مراقبة عمل الطالب في محاولة لرصد تقدمه وتطوره داخل المدرسة 

 .تأمين الجو المناسب والدعم المطلوب لمساعدة الطالب على القيام بواجباته المنزلية 

  الطالبالمتابعة الدائمة والمستمرة مع المدرس)ة( ألداء 

 مناقشات مع طفلك في األمور العالمية، المحلية و/ أو قضايا األسرة بطريقة تشرك األطفال  فتح

 وتحفزهم على التفكير

  المعلم المعني للتوضيح والحل معطرح المشاكل والشواغل مباشرة 

 ه األكاديمي اءمشاركة وإيصال أية مشاكل أو ظروف خاصة قد تؤثر على سلوك طفلك وأد

 ة( أوال وذلك من خالل البريد اإللكتروني واإلجتماعات.للمدرس)
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Homework 

Homework will be given out at the end of every week for the coming week. Hence 

the student and the parents will know ahead of time about the requirements for the 

coming week. This will help in better planning ahead of time. The HW weekly 

plan will state HW, projects, quizzes, tests and any tasks that the child will be 

expected to do during the coming week. Students are expected to do the assigned 

homework on time: grades 1 to 4 will do the homework assigned on the same day 

(e.g. On Sunday, students will do what is written on Sunday, Monday on Monday 

and so on). As for grades 5 and up, the students will do the HW assigned for the 

next day (e.g. On Sunday, the student will do what is written for Monday, The 

HW assigned for Tuesday will be done on Monday and so on). Teachers will be 

contacting the parents for the students who continuously fail to do their HW as this 

will affect the student’s academic status. 

 

Plagiarism- copying or getting someone else to do the work- is a form of cheating 

and we teach and train our students to avoid it. A parent must be careful not to 

overstep the boundary between helping a child in his work and actually doing it on 

his behalf. 

 

 الواجبات المنزلية

عند نهاية كل أسبوع، سيوزع على الطالب خطة الواجبات المنزلية المطلوبة لألسبوع المقبل. وبالتالي 

سيكون بمقدور الطالب واألهل على حد سواء التخطيط والتحضير بشكل أفضل لعلمهم المسبق بكل 

المشاريع، اإلمتحانات والمهام  متطلبات المدرسة لكامل األسبوع. تتضمن هذه الخطة جميع الواجبات،

 المطلوب من الطالب القيام بها. على الطالب إتمام واجباتهم في الوقت المحدد:

يقوم طالب هذه الصفوف بالواجبات المكتوبة باليوم نفسه )مثال، يتم الطالب نهار األحد  :4الى  1الصفوف 

ن ما هو مكتوب في خانة اإلثنين وهكذا ما هو مكتوب في الخطة في خانة يوم األحد، ويتم نهار اإلثني

 دواليك(

يقوم طالب هذه الصفوف بالواجبات المكتوبة لليوم التالي )مثال، يتم الطالب نهار  وما فوق: 5الصفوف 

األحد ما هو مكتوب في خانة اإلثنين، والواجبات المكتوبة في خانة يوم الثالثاء يتمها الطالب نهار اإلثنين 

 وهكذا دواليك(

باإلتصال باألهل عند تكرار الطالب لعدم إتمام واجباته المنزلية لما في ذلك من تأثير يقوم المدرسون  سوف

 سلبي على وضع الطالب األكاديمي.

 

نوع من أنواع الغش حيث ندرب ونعلم طالبنا تجنبه.  -النسخ أو جعل شخص آخر يقوم بالعمل -اإلنتحال

ي يفصل بين مساعدة الطفل على القيام بالمطلوب وعمل المطلوب على ولي األمر التنبه من تخطي الحد الذ

 بالنيابة عن الطالب.
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The Library 

Students have access to the library as per their respective grades. Students are 

requested to borrow, read and return books to the library. Failing to return a 

borrowed book or returning a damaged book will result in charging the account of 

the student for the lost book(s). At the end of the year, all books should have been 

returned to the Library or paid for if lost or damaged in order for the student to 

receive the report card. 

The persons attending the Library (students, teachers, parents, etc…) are expected 

to behave responsibly and respect the rules of the library. This includes but is not 

exclusive to: No eating, No drinking, noisy behavior or other actions that can 

result in damage, injury or bothering others. 

 

 المكتبة

لكل طالب المدرسة حق الدخول الى المكتبة بحسب صفوفهم. على الطالب إستعارة، قراءة وإرجاع الكتب 

عدم إرجاع الكتب أو إتالفها سيؤدي الى تسجيل قيمتها على حساب الطالب. على الطالب الى المكتبة. 

 أو دفع ثمنه ليتمكن الطالب من أخذ تقرير الدرجات النهائي )الشهادة(.رجاعه الكتاب، إ تعويض

: على جميع مرتادي المكتبة )طالب، معلمون، أولياء أمور( التصرف بمسؤولية واحترام قوانين المكتبة 

 اإلمتناع عن الطعام والشراب، إالتزام الهدوء، عدم إصدار ما يمكن أن يزعج أو يؤذي اآلخرين، إلخ...

Books and Stationery 

Books are supplied to the students who may then cover them in a transparent 

covering. Books must be kept in good and presentable condition. Stationery is 

supplied to all the students at the beginning of every year. Students should bring 

their own personal pencil box with pens, pencils and colored pencils. 

 

 الكتب المدرسية والقرطاسية

وره بتغليفها بغالف شفاف لحمايتها من توزع الكتب المدرسية على جميع الطالب اول العام ليقوم الطالب بد

التلف وإبقائها في حالة جيدة. توزع الدفاتر على الطالب بداية العام. على الطالب إحضار المقلمة الخاصة 

 به بما قد تحتويه من أقالم رصاص وحبر وأقالم تلوين.

 

PASTORAL CARE 

Our pastoral care program is built on the belief that every child is an important 

individual and deserves to receive a well rounded education in a safe and 

disciplined environment. The school takes upon itself the charge of encouraging 

the holistic development of every child with the onus of responsibility upon each 

member of the school community. Policies and procedures are in place at all levels 

to assist in the discharge of pastoral care to students.  
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 Positive change and growth can take place only in the presence of 

discipline and hence the school has developed a uniform and fair discipline 

code which is a set of laws, policies and rules by which order is maintained 

for the benefit of all. The detailed handbook can be seen as the last section 

of this booklet. 

 

 The school makes use of tools like behaviour logs and disciplinary essays 

which are maintained by students themselves and which give students a 

chance at introspection and self-awareness. 

 

 The school keeps in close contact with parents regarding all aspects of their 

children’s well being and development in both academic and non academic 

areas. Meetings with the concerned teachers are set up as and when the 

need arises. Parents are notified of issues regarding their children’s 

performance through memos and letters. A Parents’ Consultation Day is 

held at the close of every term wherein parents can communicate easily and 

effectively with their children’s tutors.  

 

 After parents’ request and the evaluation of the administration, remedial 

classes in all subjects are conducted for students who need extra support. 

These sessions are held after school hours by teachers within the school in 

an endeavour to raise the level of attainment by students.  

 

 Workshops to parents are delivered giving an insight into some of the 

techniques used when listening to readers and how best to offer guidance 

and support at all levels. 

 

 The school takes keen interest in organizing seminars and workshops for 

students as well in different areas. 
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 النظام الرعوي

في بيئة آمنة  على مبدأ فردية الطالب وأهميته واستحقاقه لتعليم شامل ومتعدد الجوانب رعايتنا تقوم

ومنضبطة. تأخذ المدرسة على عاتقها مسؤولية تشجيع وتعزيز التطور الكلي للطالب. تم وضع األنظمة 

 والقوانين والضوابط للمساعدة في تطبيق نظامنا الرعوي وإيصاله لطالبنا.

 

 وضع ال يمكن للنمو والتغيير اإليجابي أن يحصل إال بوجود اإلنضباط وعليه فقد قامت المدرسة ب

تهدف الى الحفاظ على وتطوير مدونة لقواعد اإلنضباط تحتوي على الئحة من القوانين واألنظمة 

 هذا الكتيب. نهايةالنظام لما فيه من مصلحة للجميع. يمكن الرجوع الى هذه المدونة في 

 

  سهم بعض األساليب مثل السجل السلوكي والمقاالت التأديبية الخاصة بالطالب أنفتستخدم المدرسة

 لكي تمنحهم فرصة التفكير والعكس على الذات.

 

  كما ذكر سابقا، تبقى المدرسة على اتصال مباشر مع األهل فيما يتعلق بالطالب على الصعيد

األكاديمي وغيره. تعقد المدرسة اإلجتماعات الدورية مع األهل. يتم إرسال الرسائل والمالحظات 

 بشكل مستمر.

 

 توفر المدرسة دروس تقوية في كافة المواد للطالب المعنيين. ارةبعد طلب األهل وتقييم اإلد ،

 تعطى هذه الساعات بعد الدوام الدراسي بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي عند الطالب.

 

 دورات ألولياء األمور وذلك لتدريبهم على كيفية تقديم المساعدة  توفر المدرسة، في بعض الحاالت

 مثال وكيفية المساعدة في مواقف مختلفة قد يتعرض لها الطالب. والدعم ألبنائهم عند القراءة

 

 .كما تهتم المدرسة بتنظيم الندوات وورش العمل واألنشطة لطالبها في كافة النواحي والمواضيع 
 

Assemblies 

Daily and weekly assemblies are held by the students and each class gets to 

organize an assembly on a rotating basis. The assembly starts with a Hadith Sharif, 

followed by the national anthem, a short item (skit, song or audio-visual 

presentation) on a theme of topical interest and the school song. Elementary 

assemblies are held on daily basis. For the upper school, the assembly for girls is 

held every Monday and for the boys every Tuesday. 

 
 الطابور الصباحي

تقام طوابير الصباح بشكل يومي لصفوف اإلبتدائي وبشكل أسبوعي لصفوف اإلعدادي والثانوي )البنبن 
تالوة من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن ثم يوم الثالثاء والبنات يوم اإلثنين(. يبدأ الطابور الصباحي ب

يتبع النشيد الوطني ومن ثم فقرة من إعداد الطالب بحسب الموضوع المتفق عليه مسبقا. أما لإلبتدائي، 
 فيشمل الطابور الرياضة الصباحية.
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Promotion & Retention Criteria 
Please note below the conditions for Promotion / Retests / Retention of students by 

the end of the academic year: 

Passing marks: 

1. All subjects (except ministry subjects) have a passing mark 60%. 

2. Ministry subjects (Arabic, Islamic, Social Studies, Geography and History) 

have a passing mark 50%. 

Notes: 

1. Failing to acquire a passing mark in any subject will require the student to 

sit for a retest in that specific subject. 

2. The student is allowed to sit for retests in a MAXIMUM of three subjects 

by the end of the year. 

3. Failing more than three subjects will cause the retention of the student in 

the current grade. 

4. Retests will take place after the Grade Report distribution at the end of the 

year. Failing ONE Retest or more will cause retention of the student in the 

current grade. 

 
 معايير الترفيع واإلعادة

 شروط الترفيع / إمتحان اإلعادة / والرسوب في آخر العام الدراسي: إليكم فيما يلي
 

 عالمات النجاح

 ما عدا المواد الوزارية 61عالمات النجاح في كل المواد % -1
 51إجتماعيات( % -لغة عربية -عالمة النجاح للمواد الوزارية)تربية إسالمية -2

 
 مالحظات

ائي للمادة جلوس الطالب إلمتحان إعادة في ينتج عن عدم تحصيل عالمة النجاح في المعدل النه -1
 تلك المادة

 في نهاية العام كحد أقصى مواد بثالث متحانات إعادةإل يسمح للطالب بالجلوس -2
تحصيل عالمة راسبة على المعدل النهائي في أكثر من ثالث مواد في آخر العام يجبر التلميذ على  -3

 الرسوب وإعادة صفه
زيع شهادات آخر العام الدراسي. الرسوب. الرسوب في أي من تبدأ إمتحانات اإلعادة بعد تو -4

 إمتحانات اإلعادة يسبب الرسوب التام وإعادة الطالب لصفه.

 

 

DRESS CODE 

 Wearing a uniform is a sign of identification with the school community of 

Greenwood International School.  By wearing a uniform, students show pride 

in their school and exhibit respect for their person by dressing in a dignified 

manner. 

 A Student should arrive at school and leave school in full uniform. 



 

GIS Parent-Student Handbook  19 

 Boys’ hair length may not exceed collar length.  All hair must be kept clean 

and neat.   Fad or engraved hairstyles are not permitted. 

 Girls’ hair must always be tied behind their backs. 

 Jewelry is not permitted and will be confiscated.  

 Positively NO Make-Up or Nail-Polish is permitted during school hours. 

 School Shoes should only be classic black shoes.  No sandals, trainers, or 

colorful sneakers are allowed. 

 PE Uniform is to be worn on days of PE classes only. 

 All electronic devices are prohibited on school premises (Mobile phones, MP3 

players, laptops, etc…). Any electronic devices found will be confiscated until 

the end of the academic year. 

 
 المدرسي الزي

  الطالب اإللتزام بالزي المدرسي أثناء تواجدهم في المدرسة. كما نحث جميع الطالب على جميع

 لمدرسة.للروح اإلنتماء  من تعزيزعلى التعامل باحترام مع زيهم لما يمثله 

 ومرتبا دائما قصيرا ونظيفان بالمدرسة يتوجب أن يكون شعر جميع البني 

 يجب أن يربط شعر البنات خلف الظهر 

 رسة وسوف تصادر فورا في حال وجدتيمنع ارتداء المجوهرات داخل حرم المد 

 يمنع أي نوع من أنواع التبرج وطالء األظافر 

  أحذية . يمنع إرتداء الصنادل، هو الحذاء المقبول مع الزي المدرسي األسود الرسميالحذاء

 )إال في أيام الرياضة(، األحذية الملونة، إلخ... الرياضة

  يام الرياضة فقط حسب الجدول األسبوعي.أيجب إرتداء زي الرياضة في 

  يمنع إحضار أي من األجهزة اإللكترونية الى المدرسة تحت طائلة المصادرة آلخر العام )مثل

 ، الكومبيوتر المحمول، إلخ...(MP3الهواتف، أجهزة 

 

DISCIPLINE 
One of the most important aspects of education is discipline which should 

eventually be internalized.  Discipline is the training that develops self-control, 

orderliness, efficiency and character. 

 

Basic to all discipline is the principle of respect - respect for one's self, for others 

and for all children. 

 

In order to form proper habits and attitudes, the following rules for good conduct 

are expected to be followed and practiced by every student: 

1. Respect for all faculty members, other students and self. 

2. Respect for all school property and school uniform. 

3. Courtesy and consideration for all members of the school community. 
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4. No chewing of gum in the building or on school grounds. 

5. No student is allowed anywhere in the school building without their exit 

pass or supervision. 

6. School uniform is compulsory at all times. 

7. PE uniform is compulsory on days of PE classes. 

8. Mobiles are strictly prohibited and will be confiscated if found without the 

authorities knowledge. 

9. All electronic devices are not allowed. (mp3’s, cd players etc) 
 

Appropriate disciplinary action will be taken upon failure to adhere to the above 

rules. 
 

For more detailed information about this topic, please refer to “GIS Code of 

Discipline” at the end of this booklet. 

 

 اإلنضباط

ية التعليمية التي يجب أن تمارس على الصعيد الفردي والجماعي. أوجه العملأحد أهم اإلنضباط يشكل 

 فاإلنضباط هو التدريب الذي يطور ضبط النفس واإلنتظام والكفاءة.

 

 ويشكل اإلحترام حجر األساس في عنصر اإلنضباط: إحترام الذات وإحترام اآلخرين.

 

اعد التالية لحسن واسبة، وجب على كل طالب ممارسة القمن أجل تشكيل مثل هذه العادات والمواقف المن

 السير والسلوك:

 إحترام جميع أعضاء مجتمع المدرسة، الطالب اآلخرين والنفس -1

 إحترام جميع ممتلكات المدرسة وإحترام الزي المدرسي -2

 مجاملة ومراعاة جميع أعضاء المجتمع المدرسي -3

 داخل حرم المدرسة تمنع "العلكة" -4

ف ألي مكان داخل أو خارج المبنى دون الحصول على "تصريح الخروج" من عدم مغادرة الص -5

 المدرس

 الزي المدرسي إجباري في كل األوقات داخل المدرسة -6

 الزي الرياضي إجباري في ايام الرياضة بحسب الجدول األسبوعي -7

يمنع منعا باتا إحضار واستخدام الهواتف المحمولة داخل حرم المدرسة وسوف تتم مصادرة  -8

 لهواتف فورا عند إيجادهاا

يمنع منعا باتا إحضار واستخدام األجهزة اإللكترونية داخل حرم المدرسة وسوف تتم مصادرتها  -9

 فورا عند إيجادها

 سوف يتم إتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة في حال عدم اإللتزام بأي من القواعد أعاله.

 

ة، الرجاء مراجعة "مدونة قواعد اإلنضباط" في نهاية ل هذه النقطوللمزيد من المعلومات والتوضيحات ح

 هذا الكتيب.
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House System 

The upper school of GIS adopts the house system. The House System instills 

responsibility, integrity, self confidence, respect, and sensitivity to others. It 

allows you to participate in new roles as part of a community, allows decision 

making, promotes healthy competition and a sense of belonging and is good for 

socialization. 

 

The houses are Cedar, Fir, Oak and Maple. The houses follow a point system. 

Points are awarded for 1st, 2nd, 3rd, and 4th place in events and activities. 

Demerit points occur for negative behavior. Be a good team member as letting 

your team down could be the difference between 1st and last place. The winning 

house gets a trip, the running trophy and decades of recognition. 

Prefects are chosen from Grade 5 to Grade 9 based on integrity and loyalty. 

Captains and vice captains run for election and are nominated by students from 

Grade 10 and 11. Choose your nomination carefully as these leaders will be held 

responsible for achieving the highest house points and will be the leaders of your 

house for the whole year. Energetic, visionary, determined and fair to all are good 

character traits to look for when deciding on your nomination. 

 

 

 نظام المجموعات الطالبية

يغرس هذا النظام ولمرحلة اإلعدادية والثانوية في مدرسة جرين وود إنترناشيونال نظام المجموعات. تتبنى ا

ويسمح للطالب عند الطالب روح المسؤولية والنزاهة والثقة بالنفس واالحترام والحساسية لآلخرين. 

روح التنافس  بالمشاركة في أدوار جديدة كعضو فعال بالمجتمع ويعطي الفرصة لصنع القرار، تنمية

 الشعور باإلنتماء والتفاعل اإلجتماعي.واإليجابية، 

 

تعطى النقاط ألربعة تتبع كل من المجموعات نظام النقاط. . ذات مسميات محددة تنقسم المجموعات الى أربعة

مراكز خالل المسابقات واألحداث. يتم إختصام النقاط للسلوكيات السلبية. العضو في المجموعة قد يقرر 

ول مجموعته على المركز األول أو األخير من خالل أفعاله وسلوكياته. تحصل المجموعة الرابحة في حص

مجموعات من داخل الصفوف بحسب للآخر العام على رحلة وعلى كأس المجموعات. يتم اختيار ممثلين 

االنتخاب من و 11و  11النزاهة واإلخالص. يتم إختيار القادة ومساعديهم بواسطة الترشيح من الصفوف 

 قبل طالب جميع الصفوف.


