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Aims and objectives: 
Our school uniform policy is based on the notion that school uniform: 

 Promotes a sense of pride in the school 
 Engenders a sense of community and belonging towards the school 
 Is practical and smart 
 Creates a feeling of equality amongst peers 
 Is designed with health and safety in mind 

 
Uniform: 
The following uniform must be worn to school and when representing the school at any event 
outside the school: 
 
Girls Uniform: 

 Checked blouse with logo 
 Navy pinafore with logo  
 Black school shoes 
 Plain white socks or tights 
 Navy blue or red hair accessories 
 Navy blue Sheila (head scarf)  
 Jacket/Jumper 

 
Boys Uniform: 

 Checked shirt with logo 
 Navy trousers 
 Black school shoes 
 Plain white socks 
 Jacket/Jumper 

 

P.E. Uniform for Boys and Girls 
 Red polo shirt with logo 
 Navy blue sport trouser  
 Trainers 
 Plain white socks 

 
Role of teachers: 
It is the teachers’ responsibility to ensure that children in their classes comply with uniform policies 
as uniform is one of the aspects evaluated in the End of Term Report.  Uniforms are checked daily, 
transgressions noted and parents are informed through Homework Diary.  The management of the 
school will consider written requests for individuals to have special dispensation for either religious 
or medical reasons.  
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Accurate uniform guidelines will be given to the parents in the beginning of the year. 
Merit points will be given for correct uniform. 
 
Jewellery: 
Jewellery can become a health and safety hazard in the school situation and is therefore not allowed 
with the exception of the following: 

 A wrist watch 
 A pair of stud-type earrings for girls (one in each ear lobe) 

The school will not be accountable for any loss or damage to any item including jewellery. 
 
Guidelines for follow-up on Uniform Policy: 
 

1. Students will not be allowed to attend any lessons if they come to school in any other clothes 
other than regular school uniform.  

2. Class teachers should check the uniform daily.  
3. Verbal warning is given and recorded in the incident record book if any transgression from 

the uniform policy noted. 
4. Class teacher will write a note in the homework diary in case of continued uniform default.  
5. Class teacher will inform the Social Worker and the Social Worker will issue a uniform 

violation referral letter to the student.  
6. Involve Student Councils and House Captains for uniform checking. 
7. In case students need to wear any other dress for event participation  they should come to 

school in uniform and change at school, unless they’re required to wear from home for some 
events such as during Qatar International Day, International Day etc. 

8. Steps to be taken in the event of non-compliant. 
 
Non-compliant Verbal warning by the 

teacher 
Additional action to be taken 

1st time  Write in the incident record 
2nd time  Write in the diary 
3rd time  Social Worker to call the parent & 

issue Uniform Violation Referral 
form 
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 : األهداف

 :لى اآلتي  إخاصة بالزي المدرسي و تهدف لدينا سياسة  بالمدرسة 

 . تشجيع الشعور بالفخر بالمدرسة لدى الطالب 

 .اإلحساس باالنتماء للمجتمع و للمدرسة 

 .اً و مريح اً أن يكون هذا الزي عملي 

 . يخلق الشعور بالمساواة بين جميع الطالب 

 . الطالب تم تصميمه  لمراعاة صحة و سالمة 

 :الزي الموحد

 :يجب ارتداء الزي الرسمي التالي في المدرسة و في حالة  تمثيل المدرسة في أي مناسبة خارجية 

 :زي الطالبات

 .قميص المدرسة مع الشعار 

 .مريول المدرسة الكحلي مع الشعار 

 .أحذية مدرسية سوداء 

 .جوارب بيضاء 

 رباط شعر كحلي أو أحمر 

 .غطاء رأس كحلي 

 و سترةمعطف أ 

 :زي الطالب

 .قميص المدرسة مع الشعار 

 .بنطال كحلي 

 .أحذية مدرسية سوداء 

 .خالية من الرسومات بيضاء جوارب 

 

 

 المدرسي الزي سياسة : 10.5
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 : الزي المدرسي الخاص بالتربية الرياضية 

 .قميص أحمر مع الشعار  

 .بنطال رياضي كحلي  

 ).األسود أو األبيض ( االلتزام بحذاء رياضي   

 .سوماتخالية من الر بيضاء جوارب 

 :دور المعلمين

من  أن الطالب في فصولهم الدراسية  ملتزمون بالزي  المدرسي الموحد ومالحظة  التأكد يومياً يقع على عاتق المعلمين 

. حيث أن الزي المدرسي من األمور التي يتم تقييمها في التقرير المدرسي .يجب فحص الزي المدرسي بشكل يومي .التجاوزات

تنظر إلى الطلبات الخطية المقدمة من قبل األفراد  الذين يمتنع أوالدهم عن االلتزام بالزي المدرسي  إدارة المدرسة سوف

 .ألي أسباب دينية أو طبية الموحد إذا كان لذلك اعتبار

 .أول العام الدراسي ألولياء األمور لزي المدرسي المناسب توضيح ايستوجب على معلمة الصف 

 .لطالبات الملتزمين بالزي الصحيحوسوف يتم مكافأة الطالب وا

 

 :المصوغات والمجوهرات

 :على صحة وسالمة  الطالب داخل  المدارس وبالتالي ال يسمح  بها باستثناء ما يلياً يمكن للمجوهرات أن تصبح خطر

 ساعة اليد 

 )واحد في كل أذن(الحلقان  / األقراط  

 .مجوهرات وا لساعات يلحق بالخسارة أو ضرر   ةالمدرسة لن تكون مسؤولة عن أي 

 :توجيهات خاصة بمتابعة الزي المدرسي

 .لن يسمح للطالب بحضور أي دروس إذا حضروا للمدرسة بمالبس أخرى غير الزي المدرسي العادي .1

 .يجب على معلمي الصف التحقق من الزي الرسمي اليومي .2

 .تسجيل المخالفة في دفتر الحوادث ويتم  يتم تقديم تحذير شفوي إذا ما ُذكر أن هناك أي انتهاك لسياسة الزي .3

 .سيقوم معلم الصف بكتابة مالحظة في مذكرة الواجبات المنزلية في حالة استمرار التقصير .4

 .ار إنذار كتابي للطالببإصدأخصائي االجتماعي لغ الصف بإبالامعلم م يقوف سو .5

 .بالزي المدرسييجب زيادة دور المجلس الطالبي وقائد المجموعة في تشجيع الطالب بااللتزام  .6

لتزام بالزي المدرسي والحضور به إلى ارج المدرسة يتوجب على الطالب االفي حالة المشاركات في أي فعاليات خ .7

 .المدرسة ثم القيام بالتغيير الحقاً إال في المناسبات التي تتطلب المجي بلباس مختلف كاليوم الوطني أو اليوم الدولي
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 .ستمرار بالمخالفات  الخاصة بالزي المدرسيحالة اال التي يتم القيام بها في الخطوات .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحذير شفوي من قبل  المخالفة
 باإلضافة إلى المعلم

 تسجيل الواقعه في دفتر الحوادث  المخالفة األولى

 تسجيل الواقعة في دفتر الواجبات المنزلية   المخالفة الثانية

  المخالفة الثالثة
جتماعي الذي تحويل الواقعه إلى األخصائي اال

سيقوم باإلتصال بولي األمر و إرسال النموذج 
 الخاص بمخالفة الزي المدرسي 
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