School rules & information
Opening times
Our day starts at 10:30am finishing promptly at 1.30pm
♦ Parents are not allowed to stay with their children except those on their first day in
reception class
♦ Parents have to sign a form when visiting the school during the lessons
♦ Parents are not allowed to company their children to their classes after 10:45
♦

After school club
There is a boys’ football club and a girls’ Art club from 1:30-2pm. You will be collecting your
child from the front door.

Complaints procedure
If you have any problems or concerns about your child or our school, please feel free to make
an appointment to discuss the issue with the class teacher in the presence of the
headteacher or her deputy, at an early stage so that any difficulties do not become obstacles,
to building a good relationship between the parent and school.

Email address
Please let the office know if you do not receive emails from the school.

Dropping off and collection policy
On arrival and after the break children will be recorded in the attendance register. Under 10s
must be collected by an adult whose name is registered with us as being authorised to collect
the child. Parents must give written permission for each adult who collects your child.
Children aged over 10 may leave school alone providing we have written permission from the
parent/guardian.
If you’re running late please let us know as soon as possible. For students in level one, Level
two, Pre-GCSE & GCSE we only release them with written permission.
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ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
مواعيد الدراسة
♦
♦
♦
♦

تبدأ الدراسة الساعة  10:30حتى الساعة 1:30
يمنع بقاء األھالي في المدرسة
ينبغي على جميع أولياء األمور والزوار أن يقوموا بالتوقيع قبل الدخول والخروج من
المدرسة مع إعطاء سبب الزيارة
يمنع ولي األمر مرافقة إبنه إلى الصف بعد الساعة 10:45

نادي ما بعد الدراسة
لدينا نشاطات مدرسية بعد الدوام الدراسي تبدأ الساعة  1:30و تنھي الساعة  2ظھراً
سنقوم بتسليم المشتركين عند الباب األمامي للمدرسة

إجراءات تقديم الشكاوي
إذا كان لديك أي قلق حول طفلك أو المدرسة  ،فال تتردد في تحديد موعد لمناقشة ھذه
المسألة مع مدرسة الفصل في وجود مديرة المدرسة أو من ينوب عنھا ،في مرحلة مبكرة
حتى نتمكن من تخطي أي صعوبات وكذلك لبناء عالقة جيدة بين األُسر والمدرسة.

البريد اإللكتروني
أرجوا إبالغ اإلدارة في عدم وصول أي رسائل من المدرسة

قانون تسليم وإستالم التالميذ
سوف يتم تسجيل جميع التالميذ في سجل الحضور عند وصولھم صباحا ً وبعد فترة
اإلستراحة .وفي نھاية الدوام سنقوم بتسليم التالميذ ألولياء األمور أو للشخص الذي كنت
قد أعطيت إذن كتابي أو بإتصال إلستالمه  .في حالة التأخير يرجى االتصال بنا وإعالمنا
في أقرب وقت ممكن .وھذا ينطبق على طلبة المستوى األول والثاني وماقبل جي إس إي
وجي إس إي.
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