
 
 

 كادر مدرسة الشروق الخاصة األعزاء،

 من األهمیة بمكان أن نعي الدور األساسي للمعلمین وكادر المدرسة في إظهار وتقدیم الثقافة المهنیة لمدرسة الشروق الخاصة ورؤیتها ورسالتها. وبناء على لذلك، یرجى التعرف على سیاسة

 قواعد اللباس الخاصة بـمدرسة الشروق الخاصة وما تأمل المدرسة منكم االلتزام به داخلها، وفي أیة مناسبة تمثلون فیها مدرسة الشروق الخاصة.

 

 یرجى من جمیع أعضاء هیئة التدریس ارتداء مالبس رسمیة وأنیقة ونظیفة خالل ساعات الدوام تتناسب مع مكانتهم المهنیة. كادرنا یمثل قدوة لطالبنا، وبما أننا نتوقع1-
 من الطالب ارتداء ما هو مناسب وأنیق، فعلینا أن نلتزم بذلك أیضا.

 

 2- تعلیمات خاصة بالموظفات اإلناث:
 

 1.  یجب أن تغطي الكنزة أو الجزء العلوي من المالبس الكتفین.

 2.  یجب أن تكون القمصان محتشمة، وغیر شفافة، وساترة للمنطقة حول العنق.
 3.  في حالة ارتداء البنطال، یجب أن یكون أنیقا وغیر ممزق أو شفاف بأي شكل من األشكال.

 4.  یجب أن تكون التنانیر أو الفساتین أطول من الركبة ویجب أن تغطي الركبتین عند الجلوس.
 5.  یجب أن تكون األحذیة أنیقة (مثل: صنادل رسمیة، أحذیة مسطحة flat، أحذیة رسمیة). یجب عدم ارتداء الشبشب والصندل أو الحذاء الریاضي.

 6.  ال مانع من ارتداء العباءة إذا فضلوا ذلك.
 7.  تجنب المكیاج المفرط واالكتفاء بالقلیل منه إذا رغبت في استخدامه.

 

 3-   تعلیمات خاصة بالموظفین الذكور:
 

  1.  یفضل ارتداء قمیص وربطة عنق مع بنطال رسمي في جمیع األوقات. یجب إغالق أزرار القمصان حتى مستوى الرقبة.

 2. یجب ارتداء البدالت في المناسبات الرسمیة أو المفتوحة التي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، اجتماعات أولیاء األمور، والمناسبات المدرسیة.
 3.  یجب أن تكون األحذیة أنیقة (أي أحذیة رسمیة). یجب عدم ارتداء الشبشب واألحذیة الریاضیة والصنادل.

  4. المحافظة على تهذیب الشعر وتصفیفه بشكل الئق وال یسمح بالشعر الطویل.

 
 
 

 



 
 
 

 توجیهات عامة:
 

 1.  على جمیع الموظفین الذین لدیهم أوشام التأكد من تغطیتها أثناء ساعات العمل.

 2.  للموظفین حریة ارتداء زینة تناسب موقعهم في بیئة العمل. التوجیه العام هنا هو أن األقل هو األفضل.
 3.  عدم ارتداء الدنیم (الجینز) أو البنطلونات الضیقة من قبل أي موظف (في كادر التدریس أو اإلدارة) خالل ساعات العمل (األحد - الخمیس 7.15 ص - 2.00 م).

 4.  یمكن نزع السترات عند التدریس أو في اجتماعات الموظفین ولكن یجب أن تكون موجودة في اجتماعات أولیاء األمور، وزیارات المدرسة، وفي المهام الرسمیة.

 5.  یسمح للموظفین الذین یدرسون المواد المتخصصة (مثل الفن والتربیة البدنیة) وموظفي األدوار العملیة ارتداء مالبس مناسبة تالئم أداء دورهم.

  6. یجب أن تكون األحذیة رسمیة (ونظیفة) في جمیع األحوال.

  



 


