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الصف / السنة

روضة أوىل/ا�رحلة التمهيدية الثانية 

روضة ثانية/ السنة األوىل

الصف األول/السنة الثانية

 الصف الثاين/السنة الثالثة

 

الصف الثالث/السنة الرابعة

الصف الرابع/ السنة اخلامسة

الصف اخلامس/السنة السادسة

الصف السادس/السنة السابعة

الصف السابع/السنة الثامنة

الصف الثامن/السنة التاسعة

الصف التاسع/السنة العارشة

الصف العارش/السنة احلادية عرشة

احلد األقىصلوزن 
احلقيبة (كغ)

ا�صدر: اجلدول البياين لنمو الطفل حسب مؤرشات 
منظمة الصحة العا�ية

السياسات

ا�ـــــوضوع

يخ:  إىل: السادة مديري ا�دارس اخلاصة ا�حرتمني  التار

سياسة تحديد وزن احلقيبة ا�درسية 

تحية طيبة وبعد،

حرصـــاً منا عىل ســـالمة أبنائنا الطلبة، فإننا نود أن نعمل 
معاً عىل تجنب اآلثار السلبية ا�حتملة �ا يمكن أن يسببه 

حمل احلقيبة ا�درسية الثقيلة عىل الطلبة. 

ولتفادي أي تأثريات ضارة عىل العمود الفقري للطفل أو 
جســــده، فإن الوزن اإلجمايلّ للحقيبة ا�درســــية يجب أال 

يتعدى 20% من وزن جسم الطالب.
 

وعليــــه، نرجــــو من جميع ا�دارس اخلاصـة االلزتام باتخاذ 
اإلجــــراءات الالزمة لضمــــان عدم تجــاوز وزن احلقيبة 

ا�درســـــية األوزان ا�درجة يف اجلدول: 
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لضمان االلزتام بهذه السياسة، يرىج أخذ النقاط التالية بعني االعتبار: 

يع أوراق عمل  مراجعة سياسة الواجبات ا�درسية لتكون أكرث مرونة، مثل حث ا�علمني عىل توز
للطلبة أو كراسات تمارين لالستعانة بها يف حل الواجبات ا�زنلية. 

تشجيع الطلبة عىل استخدام حقائب مدرسية تحتوي عىل جيوب وأجزاء داخلية منفصلة تتسع 
.(ergonomic) للكتب واألدوات األخرى، باإلضافة إىل اختيار حقيبة صحية

تشجيع الطلبة عىل حمل احلقيبة عىل كتفني وليس عىل كتف واحد. 

حث الطلبة عىل استخدام حقائب تحتوي عىل أحزمة كتف مبطنة وعريضة وقابلة للتعديل 
بحيث تتناسب مع جسم الطالب. 

توفري أماكن كافية للطلبة لتخزين كتبهم الدراسية، مع مراعاة األمن والسالمة.

يادة وÉ الطلبة عن طريق وضع مزيان حقائب يف كل صف ليتمكنوا من قياس وزن حقائبهم.  ز

إّن صحة أبنائنا الطلبة يه من أبرز أولوياتنا، ونحن عىل ثقة بأنكم ستبذلون ما يف وسعكم لنرش التوعية حول 
صحة وسالمة الطلبة واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة وتوعية العاملني با�درسة باألدوار ا�ناطة بهم. 

يارات رقابية مفاجئة لضمان  كما يرىج العلم بأن فريق االمتثال يف دائرة التعليم وا�عرفة سيقوم بعمل ز
االمتثال ا�ستمر يف جميع ا�دارس اعتباراً من يوم األحد ا�وافق 6 سبتمرب 2020.

للحصول عىل مزيد من ا�علومات أو لالستفسار أو االقرتاحات، يرىج التواصل مع:

هدى التميمي
مدير مرشوع االمتثال

huda.altamimi@adek.gov.ae :بريد إلكرتوين
رقم اهلاتف: 0145 615 2 (0) 971+  

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير.

السياسات




