
أوالً: قوانين حافالت المدرسة
يســر مدرســة ليــوا الدوليــة أن توفــر ألوليــاء األمــور فرصــة االســتفادة مــن المواصــات المدرســية ألبنائهــم إلــى أ/و مــن المدرســة. وفــي 

هــذا اإلطــار، مــن الضــرورة القصــوى االلتــزام بالقواعــد األساســية أدنــاه مــن أجــل إعطائنــا الفرصــة لتوفيــر الراحــة والســامة ألبنائنــا الطاب.

علــى الطالــب المســجل فــي خدمة الباصــات المدرســية أن:

• يصعد إلى الباص بانتظام

• يجلس يومياً وطوال الرحلة في المقعد المحدد له من ِقبل السائق أ/و مشرفة الباص

• يضع حزام األمان طوال وقت ركوبه الباص

• يحترم حقوق الطاب اآلخرين

• يستمع إلى إرشادات المشرفة والسائق

• يمتنع عن القفز أو الوقوف خال رحلة الباص

• يتحدث بهدوء وال يصرخ داخل الباص

• يمتنع عن التشاجر أو التلفظ بكلمات غير الئقة بحق زمائه أو المشرفة أو السائق

• يمتنــع عــن حمــل أدوات حــادة )مثــل أقــام الرصاص/مســطرة/مقص(. ســوف تقــوم مشــرفة البــاص بمصــادرة أشــياء كهــذه حفاظــاً 

علــى ســامة الطــاب

• يمتنع عن العبث بأثاث الباص أو تخريب أي من أدواته

• يمتنع عن فتح النوافذ

• يمتنع عن األكل داخل الباص

• يكمل الواجبات اليومية في البيت وليس داخل الباص

• يضع المهمات في السلة المخصصة قبل النزول من الباص

• يحضــر إلــى البــاص خــال دقيقتيــن مــن وصــول البــاص صباحــاً، وإال فــإن ولــي األمــر ســيكون مســؤوالً عــن توصيــل ابنه/ابنتــه إلــى 

الدرســة.

ــة.  ــى المدرس ــب إل ــادة الطال ــتتم إع ــدوام، س ــاء ال ــد انته ــب بع ــول الطال ــد وص ــت عن ــي البي ــر ف ــي األم ــد ول ــدم تواج ــال ع ــي ح ف

كمــا نذكــر أوليــاء األمــور بأنــه يتــم تبليــغ إدارة المدرســة وبشــكل يومــي بــأي مشــكلة تحصــل داخــل البــاص. ويقــوم المختصــون باتخــاذ 

ــة  ــتخدام خدم ــن اس ــب م ــع أي طال ــي من ــق ف ــة الح ــا أن للمدرس ــكلة. كم ــذه المش ــع ه ــل م ــة للتعام ــة والمائم ــراءات الازم اإلج

المواصــات المدرســية فــي حــال:

1( قام الطالب بخرق أحد القواعد المذكورة أعاه.

2( إذا اســتمر فــي إســاءة  التصــرف والتســبب فــي االزعــاج أو المشــاركة فــي أي تصرفــات غيــر الئقــة أو عدائيــة تجــاه الطــاب اآلخريــن 

بعــد إنــذاره خطيــا" ثــاث مــرات أثنــاء العــام الدراســي الواحــد.   

ــن  ــة. م ــن إدارة المدرس ــبَق م ــت دون  إذن مس ــى البي ــاص إل ــة الب ــي خدم ــجلين ف ــه المس ــال ابنه/ابنته/أبنائ ــر بإيص ــي األم ــام ول 3( ق

الضــروري إعــام مســؤولة الصحــة والســامة المهنية/منســقة الباصــات )أ.إيمــان مطــر( مســبقاً فــي حــال رغب ولــي األمــر باصطحاب 

ابنه/ابنتــه المســجل)ة( فــي البــاص.



ثانياً: قوانين عيادة المدرسة

• التأكد من معرفة المريض لحقوقه بطريقه واضحة ومفهومة.

• )المريــض واألســرة(– التأكــد مــن معرفتهــم للرعايــة والخدمــات التــي تقدمهــا عيــادة مدرســة ليــوا الدوليــة وكيفيــة الحصــول علــى 

هــذه الخدمــات.

• الحصــول علــى الرعايــة المناســبة والتــي تضمــن احتــرام المريــض بالكامل،وتتســق مــع الِقيــم والمعتقــدات الشــخصية للمريــض، 

إضافــة إلــى وجــود الدعــم  الدينــي والروحــي .

• الحصول على رعاية صحية تحترم الخصوصية.

• إبقاء الممتلكات واألمتعة الشخصية بالحفظ والصون.

• تلقي الرعاية في بيئة آمنه وخالية من أي نوع من أنواع الضرر أثناء التواجد بالعيادة المدرسية.

• تلقي الحماية والخدمة الصحية المناسبة.

• الحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها من الفقدان أو إساءة االستخدام.

• الحصول علي الرعاية التي تتَسم باالحترام والرأفة في حال كانت حالة المريض ميؤوساً منها.

• الحصول على الرعاية الصحية المناسبة عند الضرورة، بما في ذلك العاج المناسب  والدعم النفسي.

• اإلعــام بالسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة الشــكاوى والنزاعــات واختــاف وجهــات النظــر حــول رعايــة المرضــى وإعطــاء 

المريــض الحــق للمشــاركة فــي وضــع هــذه اإلجــراءات.

• الدراية التامة من ِقبل الموظفين العاملين في عيادة المدرسة لكافة حقوق المرضى وتقديم الرعاية المناسبة وفقاً لذلك.

• )الطالــب وأســرته( - حصولهــم علــى معلومــات واضحــة ومفصلــة ومفهومــة حــول مرضــه والرعايــة المقترحــة أثنــاء وجــوده فــي 

المدرســة، باإلضافــة إلــى إعامهــم بــأي مقترحــات للمتابعــة خــارج المدرســة ممــا ســيؤدي إلــى قــرارات رعويــة متزنــة.

• الحصول على العاج المناسب )بموافقة الوالدين( بعد توضيحه بشكل واضح للمريضة.

ــك تلقــي )المريضــة  واألســرة( كافــة المعلومــات والتعليمــات  ــة، ويشــمل ذل ــة الصحي ــة الرعاي ــه فــي عملي • إشــراك المريــض وعائلت

ــوا يرغبــون فــي ذلــك. ــة إذا كان ــة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات ذات الصل الازمــة بشــأن التشــخيص والعــاج، فضــاً عــن كيفي

• تلقي الرعاية الطبية الطارئة والعاج بالشكل المائم.

• اإلحالة إلى أخصائي/استشاري للرعاية الخاصة عند الحاجة.

• الحصول على شرح مفصل عن حاله الطالب، والرعاية والعاج والرعاية الاحقة بطريقة  مبسطة.

• الوصول إلى السجات والمعلومات الطبيةالخاصة بالمريض

• رفض أو إيقاف العاج بناء على موافقة الوالدين.

• الحصول على التقييم السليم ألي ألم والعاج المناسب له.

• معرفة اسم الطبيب ومقدم الرعاية الصحية.

• التمتع بالخصوصية أثناء الفحص واإلجراءات، والرعاية الطبية والعاج،ومعرفة مقدمة الرعاية  والغرض من حضورها.

حقوق المريض في عيادة مدرسة ليوا الدولية:



ثانياً: قوانين عيادة المدرسة

• اتباع واحترام القوانين واللوائح المدرسيه ذات الصلة بالعيادة المدرسية وإجراءاتها.

• تقديم جميع المعلومات الصحية الشخصية والعائلية لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

ــخ الحساســية وتفاصيــل الحساســية  ــة وتاري ــخ الطبــي والعاجــات واألدوي • تقديــم معلومــات دقيقــة عــن التفاصيــل الشــخصية والتاري

ــأي دواء. تجاه

• اتباع تعليمات الطبيبة وااللتزام بالرعاية المتفق عليها.

• قبول تبعات تجاهل تعليمات مقدمي الرعايه الصحيه أ/وخطة العاج والتوصيات وتحمل مسؤوليه ذلك.

• احترام ومراعاة مشاعر المرضى اآلخرين ومقدمي الرعاية الصحية.

• اإلطاع علي سياسة ولوائح هيئة خدمات الصحة العامة فيما يتعلق بالتدخين والضجيج.

• تجنب استخدام اللغه المسيئة أ/و السلوك المعادي للمجتمعمع المرضي، والزوار أ/والموظيفين.

• مراعاة احتياجات المرضى اآلخرين،خاصة أولئك الذين لديهم احتياجات أكبر من المرضة نفسها.

• إظهار االحترام والتقدير لجميع الموظفين.

• استخدام خدمات الطوارىءوخدمات العاج الفوري بشكل مناسب.

• الحفاظ على جميع المقتنيات بعد الدخول للعيادة.

واجبات الطالب المريض في عيادة مدرسة ليوا الدولية:  

• تقديم الموافقة المسبقة لتلقي العاج واإلجراءات والتدخات، وفقاً لسياسة الموافقة الخاصة بهيئة الصحة بأبوظبي 

.)07/PPR/HCP/P0003 المرجع(

• تلقي العاج بالعقاقير اآلمنة والفعالة، وكشف الحساسية تجاه أدوية معينة أو ردود الفعل العكسية والمضاعفات وتجنبها.

• الحصــول علــى خدمــات الترجمــة الفوريــة مــن اللغــة العربيــة إلــى اإلنجليزيــة والعكــس لضمــان تخطــي جميــع الحواجــز اللغويــة 

بنــاء علــى توفــر مــوارد الترجمــة.

• تلقي المتابعة لشكواهم والتحقيق الكامل فيها ومن ثم تزويدهم برد خطي وفقاً لسياسة المنشأة..



 ثالثاً: قوانين مختبرات الحاسوب

• األكل والشرب داخل المختبر

• الجري والتدافع لدخول المختبر

• استخدام أقراص مدمجة من الخارج دون إعام المدرس المسؤول.

• اســتخدام الطابعــة لطباعــة ملفــات شــخصية أو صــور.  ينحصــر اســتخدام الطابعــة فــي المختبر فــي طباعــة الواجبات والمشــروعات 

ــية فقط. المدرس

• تركيب األلعاب على الكومبيوتر داخل المختبر.

يمنع منعاً باتاً:

• فحص أية ملفات يتم تحميلها من اإلنترنت.

• تجنّب أية نسخ منقولة بشكل غير شرعي عن برامج  لها حقوق طبع. 

• عدم تشغيل الكومبيوتر في حال وجود قرص مدمج بداخله.

• التأكد من عمل نسخة احتياطية عن عملكم.

• عدم العبث بأعمال الطاب اآلخرين المخزّنة على الكومبيوتر.

• عدم تغيير خلفية الشاشة

• عدم إضافة  حافظ الشاشات على الكومبيوتر.

• عدم تحميل أية برامج من أقراص مدمجة دون إذن مسبق من المدرس المسؤول.

• عدم الكتابة على طاوالت الكومبيوتر أو الحواجز الفاصلة بين األجهزة في المختبر.

• عدم اللعب باألزرار واإلمدادات الكهربائية.

• عدم استخدام اإلنترنت دون إذن مسبق من المدرس.

• عدم تخزين أية ملفات على الملفات الموصولة على الشبكة المشتركة.

• عدم رفع القابس )عن طريق الخطأ( الذي يصل الكومبيوتر بالشبكة.

• المحافظة على نظافة وترتيب المختبر.

من الضروري مراعاة التالي:



 رابعاً:  قوانين مختبرات العلوم

• ممنوع الجري

• يجب وضع الحقائب والجاكيتات بأمان، وبعيداً عنكم

• يجب ربط الشعر في حال كان طوياً

1.  عند تواجدكم في المختبر:

تأكدوا من وضع نظارات األمان أو كمامات الوجه عند تسخين أي شيء، أو عند قيامكم بتجربة قد تكون خطرة.

2. دائماً:

• أكل أو شرب أي شيء داخل المختبر

• التحديق في أسفل أنبوب اختبار يحتوي مواد كيماوية

• اإلشارة إلى أحد بأنبوب اختبار خال تسخينه

• اللعب باألزرار الكهربائية

• اللعب بالنار

3. يمنع منعاً باتاً:

• اسأل مدرسك في حال لم تكن متأكداً من كيفية القيام بأمر ما

• اتبع اإلرشادات بدقة.

4. دائماً: 

• التسلية واللعب في المختبر

• اختراع والقيام بتجارب خاصة دون استشارة المدرس

5. ما ال يجب القيام به أبداً ومطلقاً:

• امسح الطاولة ورتب الفوضى 

• ضع كرسي الرجل تحت الطاولة أو بعيداً عن الممر

6. قبل مغادرة المختبر:



خامساً: قوانين قاعات الرياضة والمالعب الخارجية

• عدم ترك األحذية، الحقائب، وغيرها في الممرات أو في المداخل، بل استعمال غرف تغيير المابس لهذا الهدف.

• وضع كل األغراض القيّمة داخل الخزائن المخصصة لها.

ــب  ــباب، يج ــن األس ــبب م ــة ألي س ــة الرياض ــي حص ــاركة ف ــى المش ــب عل ــدرة أي طال ــدم مق ــال ع ــي ح ــات: ف ــرض واإلصاب • الم

ــك يجــب  ــم للطالــب. لذل ــة بنشــاط مائ ــك. حينهــا ســيحاول مــدرس الرياضــة التوصي عليه)هــا( إحضــار خطــاب مــن ولــي األمــر بذل

ــة. ــة رياض ــي كل حص ــي ف ــزي الرياض ــار ال إحض

قواعد الصالة الرياضية

• ال يســمح بدخــول أي طالــب للصالــة الرياضيــة خــارج األوقــات المخصصــة لذلــك إال فــي حــال مشــاركته فــي نشــاط رياضــي تحــت 

إشــراف مــدرس مــن المدرســة.

• يجب أن ينتظر الطاب خارج الصالة الرياضية حتى يسمح لهم المدرس المسؤول بالدخول. 

• يجب االلتزام بارتدء الحذاء الرياضي المخصص خال تواجد الطاب في الماعب الخارجية.

• يجب االلتزام بالروح الرياضية وآداب المنافسة واألخاقيات والتعاون بين الطلبة.

قواعد أساسية:

• اتباع اإلرشادات ومبدأ »السامة أوالً«.

• إن الســامة بغايــة األهميــة. وفــي حــال الحــظ أي طالب/موظــف وجــود بــاب أو شــباك مفتــوح فــي حيــن يجــب أن يكــون مغلقــاً، 

فمــن الواجــب إعــام الشــخص المســؤول بذلــك.

• تمنع المأكوالت والمشروبات داخل القاعة.

قواعد الحفاظ على السالمة العامة:



سادساً: قوانين مسبح المدرسة 

• يمنع منعاً باتاً دخول الطاب إلى المسبح في حال عدم تواجد المشرف أو المدرّس المسؤول.

•  يجب االستحمام قبل وبعد استخدام المسبح.

• التأكد من إحضار جميع المستلزمات الشخصية )منشفة، صابون االستحمام، مشط، إلخ( 

ــة أو جــرح عميــق قــد يتلــوث  ــع الطالــب مــن الســباحة فــي حــال وجــود مــرض معــدي أو مــرض جلــدي أو حساســية جلدي • يمن

داخــل المســبح.

• يمنع تناول الطعام أو الشراب أو مضغ اللبان داخل المسبح.

• يمنع اللعب أو الركض أو دفع اآلخرين داخل المسبح.

ــداء النظــارات  ــات، مــع ارت ــرأس الخــاص بالســباحة بالنســبة للطالب ــزي الســباحة الخــاص بالمدرســة ووضــع غطــاء ال ــزام ب • يجــب االلت

ــباحة. ــة بالس الخاص

• ال يسمح بالغوص داخل المسبح.

• حفاظاً على سامتكم، يجب االلتزام التام بقوانين المسبح والغوص.

قوانين المسبح:

• إن غرف تغيير المابس مخصصة لتبديل المابس استعداداً لدروس السباحة.

• يجــب تــرك جميــع األغــراض الشــخصية والحقائــب داخــل غــرف تغييــر المابــس. كمــا يمنــع ارتــداء الحلــي والمجوهــرات والســاعات 

أثنــاء الســباحة.

• يمنع دخول أي طالب إلى مكتب مشرف السباحة أو المخزن دون إذن مسبق بذلك.

إن إســاءة التصــرف داخــل غــرف تبديــل المالبــس غيــر مقبولــة. وحفاظــاً علــى الســالمة العامــة، فإنــه ســتتم معاقبــة أي طالــب 

غيــر ملتــزم بقواعــد الســلوك.

قوانين غرف تغيير المالبس ومكاتب المسبح:



 سابعاً: قوانين مكتبات المدرسة

• المحافظة على الهدوء في كل األوقات.

• عدم التصرف بطريقة قد تشوش على/ تعيق فعالية المكتبة.

• ممنوع األكل أو الشرب داخل المكتبة.

• ممنوع التدخين داخل المكتبة )كما في أي مكان داخل مباني المدرسة(.

• في بعض أرجاء المكتبة، المطلوب التحدث بالهمس وبشكل غير ملحوظ.

• يمنع منعاً باتاً الكتابة على / تشويه / تبديل كتب أو خدمات المكتبة.

ــي  ــازات الت ــن االمتي ــتخدم م ــان المس ــى حرم ــؤدي إل ــد ي ــد ق ــر قص ــن غي ــوداً أو ع ــواء كان مقص ــيء، س ــج أو مس ــرف مزع • أي تص

ــزة أو طويلــة(. أمثلــة علــى هــذا التصــرف: اســتخدام الهاتــف المتحــرك، أو اســتخدام  تمنحهــا المكتبــة )وذلــك لمــدة قــد تكــون وجي

مســجلة )تخــص المســتخدم( لســماع الموســيقى أو مــا شــابه بشــكل قــد يزعــج اآلخريــن. إن اســتخدام الهاتــف المتحــرك غير مســموح 

بــه داخــل مبانــي المدرســة بشــكل عــام. أمــا بالنســبة آلالت التســجيل الخاصــة، فــإن اســتخدامها مشــروط بوضــع ســماعات والتأكــد 

مــن أن الصــوت غيــر مســموع لــدى اآلخريــن.

• إن الــكام أو التصــرف المــؤذي والمســيء لموظفــي المكتبــة أو اآلخريــن قــد يــؤدي إلــى حرمــان المســتخدم مــن االمتيــازات التــي 

تمنحهــا المكتبــة )وذلــك لمــدة قــد تكــون وجيــزة أو طويلــة(.

• ال يسمح بالمحادثة )بهدف التسلية( أو استخدام الكومبيوتر للِّعب.

• إن أميــن المكتبــة مخــّول للتأكــد مــن أيــة كتــب بحــوزة أي شــخص يغــادر المكتبــة. وســتتم مســاءلة أي شــخص يحــاول أخــذ مصــدر 

أو كتــاب مــن المكتبــة دون اتبــاع الخطــوات المحــددة لاســتعارة. ويعتبــر هــذا التصــرف إســاءة جديــة.

مــن أجــل أن تكــون المكتبــة مــكان عمــل مالئــم للطــالب والمدرســين والباحثيــن، يجــب مراعــاة 
ــة: القواعــد التالي

-  المراجع األدبية

- المجات

- الصحائف اليومية

- اإلحصائيات الرسمية

- برامج الكومبيوتر

- المصادر الدقيقة 

-  المراجع التي يحتاجها الباحثون والدارسون داخل المكتبة

المصادر التي ال يمكن استعارتها الستخدامها خارج المكتبة تشمل:


