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SIGS School guidelines 

SIGS Primary School believes that good discipline is critical to effective learning, Hence the school strives to develop 
in our students, self-discipline and pro-social behaviour. We seek the cooperation of parents and guardians to reinforce 

good behaviour at home. 

The following information serves as useful guidelines to help every student measure up to the standards of behaviour 

expected by the school. When a student misbehaves inside school or outside school, disciplinary actions will be taken 

against him/her and the incident will be recorded in the School Cockpit System. 

1. School hours 

Day Assembly  School Hours  

Sunday to Wednesday 7:40 to 7:50 7:30 to 2:00 

Thursday 7:30 to 8:00 7:30 to 2:00 

2. National anthem  

 All students must attend the daily morning assembly.  

 Students who are Sudanese citizens must sing the National Anthem.  

 Students will take the Pledge with the right fist placed over the heart. 

 Stand at attention: when the National Anthem is being sung. 

3. Personal appearance 

A. School Uniform 

 Students must attend school and all school activities in proper school uniform (no jeans). 

 Students are to wear the prescribed school uniform and modification to the uniform is not allowed. 

 Shoes are Black and dark blue only. 

 The school T-shirt and shorts are meant only for Physical Education (PE) and games and students should 

have them on the day they have (PE).  

 Students who come back to school during the weekends and holidays must be in school uniform or in 
appropriate uniform. 

 Students must not wear hoodies. 

 Students in home clothes will not be allowed entry into the school premises. 

 The wearing of slippers, sandals and track shoes for normal school functions is prohibited unless permission 

is granted by the Dean of discipline. 

 The school uniform consists of a black or navy blue pair of shorts/skirt and a light blue shirt/blouse. The 

school badge is on the left pocket of the school shirt/blouse. 

 In consideration of the year group. 

B. Hair must be neatly combed. 

i.Boys 

 

 Hair length must be above the school shirt collar, and not touch the ears and eyebrows. 

 No tinted or dyed hair is allowed. 

ii.Girls 

 Short Hair – Hair length be above the collar 

 Long Hair – Hair must be neatly tied-up or plaited with black bands or ribbons. Coloured 

and fanciful bands are not allowed. 

 Girls with long fringes must wear black hair bands or hair clips. 

 No tinted or dyed hair is allowed. 
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iii.Fingernails 

 Student’s finger nails are to be kept short and clean at all times. 

 Students are not allowed to apply nail polish on their fingernails. 

iv.Accessories 

 No jewellery, talisman or any form or adornment is to be worn in school. If necessary, it 

must be kept in the students’ wallet or pocket. 

 Students are not allowed to wear rings, bracelets/anklets, necklaces or bangles. 

 Boys are not allowed to pierce ear holes or wear earrings/studs. 

 Girls are allowed to wear only plain ear studs. 

 Girls are only allowed to wear black hair band or ribbon. 

4. Personal conduct  

Students must be responsible for their actions and expect certain consequences if they do not obey the school rules 

and regulations. 

Students are expected to: 

 be punctual for school,  

 be proud of and be loyal to our school, 

 dress and walk smartly, 

 be friendly, polite and helpful, 

 greet everyone cheerfully and with respect, 

 maintain orderliness and silence when moving around the school premises. No running is allowed, and 

 play safely – do not run or play along the corridors, staircases, in the canteen and carpark. 

 Students are not allowed any affectionate physical contact. This includes sitting very closely together, 

hugging, and kissing. 

Behaviour before/during/ after class 

All students are expected to be responsible for their own learning and co-create a positive learning environment 

through adopting the following Respectful and Responsible behaviours: 

 Enter and leave your class in an orderly manner. If your teacher has not arrived, remain outside the class. 

 When in class, seek permission from the teacher to leave the classroom, and use the movement pass. 

 Seek permission when borrowing anything from others. 

 Complete and hand in all written assignments and projects on time, 

 Be an active learner. Be attentive, listens and participates actively during lessons. Stay focused on you class 

task and remain seated unless you are given permission to leave your seat. 

 Get ready all books and stationery for each lesson, at the beginning of each lesson. 

 Write neatly and keep books clean. 

 Report any misbehaviour to your teacher. 

 Bring only tap or mineral water into the classroom. Sugary drinks are very unhealthy. 

 Students who don’t have stationary/books would expose themselves to be sent home. 

Behaviour in the Canteen 

 Queue when buying food/drinks in the canteen. 
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 Hands should be washed before and after eating/drinking. 

 Consume food and drinks only in the canteen. 

 Be seated while eating. 

 Return utensils, crockery and empty cups/glasses to the pails/basins provided. 

 Keep the canteen clean at all times. Throw all plastic wrappers into the rubbish bins. 

 Observe good table manners. 

 Play is not allowed. Refrain from playing or running in the canteen. 

Toilet 

 If you need to be excused from the classroom to go to the toilet, you need to request for the use of movement 
pass. 

 Take note of hygiene when using the toilet. 

 Keep the toilets clean. 

 Save water at all times. 

 Play is not allowed. Refrain from playing or running in the toilet. 

 Report any vandalism or irresponsible behaviour in the toilet to any school staff. 

Absence from School 

 A student who is absent must submit either a medical certificate or a letter from his parent / guardian to 

his/her form teacher on the day he/she returns to school. 

 For examinations and test, a medical certificate is necessary to certify and justify student’s absence; otherwise 

he/she will not be graded for that paper. 

 If student is going to be absent from school for three or more days, please inform the form / co-form teacher. 

 For long periods of absence, kindly make arrangements with the form / co-form teacher regarding 

schoolwork. 

Late for class / Skipping lesson 

 

 Students who are late/skip class will be subjected to disciplinary action accordingly. 

 Students who are more than 30 minutes late for examinations will not be allowed to sit for the paper. 

 Students must remain within the school grounds once they have reported to school. 

 Students will be sent home if they are not in the school premises at 7.30am. 

 

Requests for Early Release from School 

 

 A student may request an early release from school only on the following conditions: 

o when he/she is not feeling well, 

o upon special request from his/her parent / guardian 

 A student must first obtain permission from his/her form teacher via an early dismissal slip. The student must 

then report to the General Office to contact his/her parents/guardian. The student’s parents/guardian must 

counter-sign against the early dismissal slip and be the one to fetch him/her home. 

5. School Property 

 Students are allowed to use the Basketball Court and Special Rooms only in the presence of a teacher/ staff.  

 All books, sports equipment and items loaned from the school must be handled with care and returned in 

good condition after use.  
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 Students are not allowed to bring home any school property unless given permission by a teacher.  

 Students are required to replace any damage or loss which they caused to any school property due to 

recklessness or negligence.  

6. Examination Matters 

 Possession of notes, attempt to communicate with and/or copy from others or allowing others to copy during 
examinations or tests is a very serious offence. Students found cheating or attempting to cheat during tests or 

examinations will be dealt with severely.  

 When a student is absent for a test or an examination, he must submit a medical certificate to the Form 

Teacher when he/she return from medical leave. If not, the child will be given a zero mark.  

 No early exams regardless of any situation. 

 No exam papers will be given to students to take home. However, students will get their exam papers 

inside the class room to revise with their teacher. 

 Failing these subjects: mathematics, English and sciences would result in the student repeating the year. For 
other subjects the student would be required to do extra work in these subjects during summer time and next 

year. 

7. Care for personal belongings 

Students are responsible for their own personal belongings and should avoid bringing valuables or excessive amounts 

of money to school. 

8. Items banned in school 

The following items must not be brought to school:  

 board games  

 computer games  

 card games  

 chewing gums  

 Walkman, MP3 Players or other electronic devices capable of distracting students from school work  

 metal rulers  

 laser pointers  

 sharp-pointed objects (eg. comb)  

 pen-knife  

 matches / lighters  

 hazardous chemicals  

hese items will be confiscated and returned only to parents/guardian by the end of the year.  

9. Mobile Phones 

 Students are not allowed to bring their mobile phones to school with them. If they do the phone will be 

confiscated and returned only to parents/guardian by the end of year. 

10. Disciplinary process  

There will be no harmful corporal (physical) punishment or hitting students/pupils for wrongdoing. 

Keep in mind that these steps should be carried out by order unless the case wasn’t a typical one: 

1. Verbal warning. 

2. Time out.  
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3. Break time detention. 

4. Isolation. 

5. Restriction from extra-curricular activities such as sports, games, contests, class trips, etc. 

6. No activities.  

7. Suspension.  

8. Expulsion.  

A Class Teacher, Coordinator and/or Administrator will act as a go-between and help settle and repair any 

damage done to honour, wellbeing or feelings among students/pupils or staff, when needed. 

Any physical contact between any students is prohibited and will result in immediate suspension. 

11. Parents/Guardians matters 

 As a school policy, parents must not meet teachers without prior appointment, arranged through the Admin 

office. 

 Details of the meeting (issues discussed, conclusions or agreements made) will be noted by the teacher and 

placed in the student’s record file. 

 A notice is required from the parent/guardian in case failure to attend the meeting and the school will 

reschedule. 

 The time for the start and the end of the meeting is decided by the school and the parent/guardian would be 
made aware of it.  

 Under no circumstances will the teacher argue with a parent. 

 Nor will the teacher make any agreement on behalf of the school without complete involvement of 

Administration. 

 Teachers will not discuss students they do not teach nor discuss students with parents other than their own, 

except in the case of guardianship. 

 Except for the official open Parent-Teacher meetings, private meetings will be held in the presence of an 

Admin staff member. 

 A parent/guardian must check the student’s diary and sign it daily to be able to follow up on the progress 

made. 
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 SIGSإرشادات مدرسة 

 طوير في طالبنا لت، وبالتالي تسعى المدرسة جاهدة لاالبتدائية أن االنضباط الجيد أمر حاسم في التعلم الفعال  SIGSتعتقد مدرسة 

 واالنضباط الذاتي والسلوك االجتماعي. نسعى للحصول على تعاون أولياء األمور واألوصياء لتعزيز السلوك الجيد في المنزل.

لمساعدة كل طالب على قياس معايير السلوك المتوقعة من قبل المدرسة. عندما يسيء  المعلومات التالية بمثابة إرشادات مفيدة

بصوره رسميه في سجالت  الطالب التصرف داخل المدرسة أو خارجها ، سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده وسيتم تسجيل الحادث

 .المدرسه

 .ساعات الدراسه1

 

  ساعات الدراسه التجمع اليوم

األربعاء –األحد   7:40 to 7:50 7:30 to 2:00 

 to 8:00 7:30 to 2:00 7:30 الخميس

 

 النشيد الوطني.2

 يجب على جميع الطالب حضور التجمع الصباحي اليومي.• 

 يجب على الطالب السودانيين أن يغنوا النشيد الوطني.• 

 سوف يأخذ الطالب التعهد بقبضة اليد اليمنى الموضوعة على القلب.• 

 عندما يتم غناء النشيد الوطني.االنتبباه التام • 

 المظهر الشخصي.3

 الزي المدرسي

 يجب على الطالب االلتحاق بالمدرسة وجميع األنشطة المدرسية بالزي المدرسي المناسب )بدون جينز(.• 

 يجب على الطالب ارتداء الزي المدرسي المحدد وتعديل الزي الرسمي غير مسموح به.• 

 هي األسود واألزرق الداكن فقط.األحذية • 

 رتديه الطالب خالل الحصه البدنيه.( وينبغي أن يPEالمدرسي مخصصان فقط للتربية البدنية ) بنطالالقميص وال• 

يجب أن يكون الطالب الذين يعودون إلى المدرسة خالل عطالت نهاية األسبوع والعطالت يرتدون الزي المدرسي أو يرتدون • 

 المناسب.الزي الرسمي 

 لن يسمح للطالب الذين يرتدون مالبس منزلية بالدخول إلى مبنى المدرسة.• 

ألداء وظائف المدرسة العادية ما لم يتم الحصول على إذن من  )الكروكس(  يحظر ارتداء النعال والصنادل وأحذية الجنزير• 

 عميد االنضباط.

 اكن وقميص / بلوزة أزرق فاتح. توجد شارة المدرسة على الجيبيتكون الزي المدرسي من شورت / تنورة أسود أو أزرق د• 

 .مع مراعاة السنه الدراسيه والعمر األيسر من قميص / بلوزة المدرسة

 والدأ

 يجب أن يكون طول الشعر أعلى من طوق القميص المدرسي ، وأال يلمس األذنين والحواجب.

 . يسمح للشعر المصبوغال

 الفتيات

 الشعر يكون فوق ذوي الياقات البيضاءطول  -شعر قصير 

 . أو مضفًرا بشرائط يجب أن يكون الشعر مربوًطا بدقة -الشعر الطويل 

 .داء أشرطة شعرالطويلة ارتالشعر حواف يجب على الفتيات ذوات 

 .لشعر المصبوغا يسمح ال

 

 األظافر

 يجب أن تظل أظافر أصابع الطالب قصيرة ونظيفة في جميع األوقات.

 يُسمح للطالب بتطبيق طالء األظافر على أظافرهم.ال 

 مستلزمات

 أو أي شكل أو زينة في المدرسة. إذا لزم األمر ، يجب االحتفاظ به في محفظة الطالب أو في الجيب. ال تلبس أي مجوهرات

 .خلخال والقالئد ال يُسمح للطالب بارتداء الخواتم واألساور / ال

 األذن أو ارتداء األقراط / األزرار. ال يُسمح للفتيان باختراق ثقوب
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 األذن فقط. حلقيسمح للفتيات بارتداء 

 

 السلوك الشخصي.4

 يجب أن يكون الطالب مسؤولين عن تصرفاتهم وأن يتوقعوا عواقب معينة إذا لم يطيعوا قواعد ولوائح المدرسة.

 يتوقع من الطالب:

 لمدرسة ،ل الحضور أن تكون دقيقة في• 

 فخوراً بالمدرسة وأن تكون مخلًصا لها ،أن تكون • 

 كن ودودًا ومهذبًا ومفيدًا ،• 

 تحية الجميع ببهجة واحترام ،• 

 ماكن المدرسة. عند التنقل في أ هدوءالحفاظ على النظام وال• 

 ال تجري أو تلعب على طول الممرات والساللم في المقصف وموقف السيارات. -العب بأمان • 

 بأي اتصال جسدي حنون. وهذا يشمل الجلوس عن كثب معًا ، والمعانقة ، والتقبيل.ال يسمح للطالب • 

 لسلوك قبل / خالل / بعد الفصلا

وأن يشاركوا في خلق بيئة تعليمية إيجابية من خالل تبني  بهمكونوا مسؤولين عن التعلم الخاص يتوقع من جميع الطالب أن ي

 السلوكيات المحترمة والمسؤولة التالية:

 ، فابقى خارج الفصل. المعلمي بطريقة منظمة. إذا لم يصل الفصل الدراس دخول •

 عندما تكون في الفصل ، اطلب إذنًا من المعلم لمغادرة الفصل ، واستخدم تصريح الحركة.• 

 طلب إذن عند استعارة أي شيء من اآلخرين.• 

 المحدد ،استكمال وتسليم جميع المهام والمشاريع المكتوبة في الوقت • 

والبقاء جالًسا ما لم تحصل  ستمر في التركيز على مهمتككن متعلم نشط. كن منتبهاً ، يستمع ويشارك بنشاط خالل الدروس. ا• 

 على إذن بمغادرة مقعدك.

 استعد جميع الكتب والقرطاسية لكل درس ، في بداية كل درس.• 

 الكتابة بدقة والحفاظ على نظافة الكتب.• 

 أي سوء سلوك لمعلمك.اإلبالغ عن • 

 المياه المعدنية في الفصل. المشروبات السكرية غير صحية للغاية. أحضر فقط• 

 كافتريالسلوك في الا

 .راء الطعام / المشروباتقائمة االنتظار عند ش• 

 يجب غسل اليدين قبل وبعد األكل / الشرب.• 

 .الماكن المخصصهالطعام والمشروبات فقط في ا تناول• 

 جالسا أثناء األكل.كن • 

 حافظ على نظافة المطعم طوال الوقت. رمي جميع األغطية البالستيكية في صناديق القمامة.• 

 مراقبة آداب المائدة الجيدة.• 

 .أماكن تناول الطعامتناع عن اللعب أو الجري في اللعب غير مسموح به. االم• 

 لحماما

 ليك أن تطلب استخدام تصريح الحركة.لذهاب إلى المرحاض ، فعاجة إلى إذا كنت بحا• 

 النظافة عند استخدام المرحاض.• 

 حافظ على نظافة المراحيض.• 

 وفر الماء في جميع األوقات.• 

 اللعب غير مسموح به. االمتناع عن اللعب أو الجري في المرحاض.• 

 اإلبالغ عن أي تخريب أو سلوك غير مسؤول في المرحاض ألي من موظفي المدرسة.• 

 لغياب عن المدرسةا

 يجب على الطالب المتغيب تقديم إما شهادة طبية أو خطاب من والديه / ولي أمره إلى معلمه في يوم عودته إلى المدرسة.• 

 لالمتحانات واالختبار ، تكون الشهادة الطبية ضرورية إلثبات وتبرير غياب الطالب ؛ وإال لن يتم تقديره / ها على تلك الورقة.• 

 / المساعد. فصلأكثر ، فيرجى إبالغ معلم ال كان الطالب سيغيب عن المدرسة لمدة ثالثة أيام أوإذا • 

 / المساعد فيما يتعلق بالمدرسة. فصلترتيبات الالزمة مع مدرس اللفترات طويلة من الغياب ، يرجى اتخاذ ال• 

 الفصل تأخر للمدرسة / متأخر لفصل دراسي / تخطيم
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 سوف يخضعون إلجراءات تأديبية وفقًا لذلك. الفصل يتخطون / رونالذين يتأخ الطالب• 

 دقيقة بالجلوس. 30بأكثر من  تحاناالم لطالب الذين تأخروا عن موعدلن يُسمح ل• 

 للمدرسة. دخولهملطالب داخل المدرسة بمجرد يجب أن يظل ا• 

 صباحا. 7.30لم يكونو داخل المدرسه الساعه م إرسال الطالب إلى المنزل إذا سيت• 

 

 المبكر من المدرسة فراجاإل 

 

 يجوز للطالب أن يطلب اإلفراج المبكر من المدرسة فقط بالشروط التالية:• 

 وبعد التأكد من خالل طبيب المدرسه. عندما ال يكون / هي على ما يرام ،• 

 مع التبرير. بناء على طلب خاص من والديه / ولي أمره• 

مبكرة. يجب على الطالب بعد ذلك تقديم تقرير  إفراجمن معلمه / معلمتها عبر قسيمة يجب أن يحصل الطالب أوالً على إذن • 

المبكرة  فراجي للطالب التوقيع على قسيمة اإلإلى المكتب العام للتواصل مع والديه / ولي أمره. يجب على أولياء األمور / الوص

 زل.الشخص الذي يجلبه إلى المن أو

 

 ممتلكات المدرسة.5

 .فقط بحضور معلميُسمح للطالب باستخدام ملعب كرة السلة والغرف الخاصة • 

 يجب التعامل مع جميع الكتب والمعدات الرياضية والعناصر الُمعاره من المدرسة بعناية وإعادتها في حالة جيدة بعد االستخدام.• 

 إلى المنزل ما لم يتم الحصول على إذن من المدرس.ال يُسمح للطالب بإحضار أي ممتلكات مدرسية • 

 يجب على الطالب استبدال أي ضرر أو خسارة تسببوا بها ألي ممتلكات مدرسية بسبب االستهتار أو اإلهمال.• 

 اإلمتحانات .6

أثناء االمتحانات أو حيازة المالحظات أو محاولة التواصل مع اآلخرين و / أو نسخها من اآلخرين أو السماح لآلخرين بالنسخ • 

االختبارات هي جريمة خطيرة للغاية. وجد الطالب أن الغش أو محاولة الغش أثناء االختبارات أو االمتحانات سيتم التعامل معه 

 بشدة.

م ن األمر كذلك ، سيتعند عودته من اإلجازة الطبية. إذا لم يك يم شهادة طبية، يجب عليه تقد عن االختبارعند تغيب الطالب • 

 عالمة الصفر.الب إعطاء الط

 ال امتحانات مبكرة بغض النظر عن أي موقف.• 

إلى المنزل. ومع ذلك ، سيحصل الطالب على أوراق االمتحانات داخل غرفة بها لن يتم تقديم أي أوراق امتحان للطالب للعودة • 

 الصف لمراجعتها مع مدرسهم.

واللغة اإلنجليزية والعلوم سيؤدي إلى تكرار الطالب للعام. بالنسبة للمواد : الرياضيات مع بعض هذه الموادالطالب في فشل • 

 األخرى ، سيُطلب من الطالب القيام بعمل إضافي في هذه المواد خالل فصل الصيف والعام المقبل.

 رعاية الممتلكات الشخصية.7

 أو مبالغ زائدة من المال إلى المدرسة. يتحمل الطالب مسؤولية أمتعتهم الشخصية ويجب عليهم تجنب إحضار أشياء ثمينة

 المواد المحظورة في المدرسة.8

 يجب عدم إحضار العناصر التالية إلى المدرسة:

 ألعاب الطاولة• 

 ألعاب الكمبيوتر• 

 لعب الورق •

 علكة•

 أو أجهزة إلكترونية أخرى قادرة على صرف انتباه الطالب عن العمل المدرسي MP3أو مشغالت  Walkmanجهاز • 

 حكام المعادن• 

 مؤشرات الليزر• 

 األجسام الحادة )مثل المشط(

 الكبريت الوالعات• 

 مواد كيميائية خطيرة•

 سيتم مصادرة هذه العناصر وإعادتها إلى اآلباء / الوصي فقط بحلول نهاية العام.

 المحمولةالهواتف .9
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ال يُسمح للطالب بإحضار هواتفهم المحمولة إلى المدرسة معهم. إذا فعلوا ذلك ، فسيتم مصادرة الهاتف وإعادته إلى اآلباء / • 

 الوصي فقط بحلول نهاية العام.

 العملية التأديبية.10

 الرتكابهم مخالفات. لن تكون هناك عقوبة جسدية ضارة أو ضرب الطالب

 أنه ينبغي تنفيذ هذه الخطوات بالترتيب ما لم تكن الحالة نموذجية:ضع في اعتبارك 

 التحذير اللفظي.. 1

 .خارج الفصل مهلة. 2

 .في الفصل خالل فترة اإلستراحه احتجاز. 3

 عزل.. 4

 القيود المفروضة على األنشطة الالصفية مثل الرياضة واأللعاب والمسابقات والرحالت الصفية ، إلخ.. 5

 أنشطة.ال توجد . 6

 .الدراسه تعليق. 7

 الطرد.. 8

سيقوم مدرس الصف و / أو المنسق و / أو المسؤول بدور الوسيط ويساعد في تسوية وإصالح أي ضرر يحدث لشرف أو رفاهية 

 أو مشاعر بين الطالب / التالميذ أو الموظفين ، عند الحاجة.

 يحظر أي مشاجره بين أي طالب حتى على سبيل المزاح وسوف يؤدي ذلك إلى تعليق فوري.

 اآلباء / األوصياء .11

    

 كسياسة مدرسية ، يجب أال يلتقي أولياء األمور بالمعلمين دون موعد مسبق ، يتم الترتيب له من خالل مكتب المسؤول.• 

المبرمة( وتوضع في سوف يقوم المعلم بتدوين تفاصيل االجتماع )القضايا التي تمت مناقشتها أو االستنتاجات أو االتفاقات • 

 ملف سجل الطالب.

 يجب تقديم إشعار من الوالد / الوصي في حالة عدم حضور االجتماع وستعيد جدولة المدرسة.• 

 يتم تحديد وقت بدء ونهاية االجتماع من قبل المدرسة وسيتم إبالغ الوالد / ولي األمر بذلك.• 

 الدين.جادل المعلم مع أحد الوتيلن تحت أي ظرف من الظروف • 

 لن يعقد المعلم أي اتفاق نيابة عن المدرسة دون مشاركة كاملة من اإلدارة.• 

لن يقوم المعلمون بمناقشة الطالب الذين ال يقومون بتدريسهم أو مناقشة الطالب مع أولياء األمور بخالف طالبهم ، إال في • 

 حالة الوصاية.

 الوالدين والمعلمين ، ستعقد اجتماعات خاصة بحضور موظف إداري.باستثناء االجتماعات الرسمية المفتوحة بين • 

 يجب على الوالد / الوصي التحقق من مذكرات الطالب وتوقيعه يوميًا حتى يتمكن من متابعة التقدم المحرز.• 

 


