ISCS Uniform Policy
The school uniform is mandatory for all students at the Intl School of Creative
Science. Parents’ cooperation is sought to ensure that their child/ children wear the
required clothing every day, in good condition when coming to school. The ISCS
school uniform policy is outlined below.
Dress code:
1. Students must wear ISCS issued uniforms exclusively.
2. P.E. uniform is to be worn on P.E. and swimming days only. Plain white sport
shoes are appreciated. No sport shoes or trainers will be accepted except during
P.E. even if the shoes are black.
3. Plain white socks and plain black shoes must be worn on all school days (it is
preferable that KG students use shoes with Velcro fastening and not shoe laces).
4. In cold days, children must only wear school issued cardigans/ Blazers.
5. The school bag is part of the required uniform and is provided by the school. No
bag from outside will be accepted.
6. Students must be dressed neatly and wear clean uniforms at all times.
7. Boys must have hair cut short, Hair gel is not allowed
8. Girls from KG1- G3 must have long hair tied
9. Girls from G4- G13 should wear the school provided Hijab (white for grades 47, navy blue for grades 8- 13).
10.Both male and female students must have short clean nails free of polish
and dirt.
11.Girls may not wear henna, nail polish, kohl or makeup.
12.Students may not wear fragrance or jewellery, except for wrist watches. The
school hold no responsibility for any lost items.
If students do not adhere to the uniform policy outlined above and wear the
proper uniform, he/she will be reminded, if student does not comply then the
parents will be contacted and he/ she cannot be admitted to school until the
situation is rectified.

سياسة الزي المدرسي في مدرسة اإلبداع العلمي الدولية
إن الزي المدرسي إلزامي لجميع الطلبة في مدرسة اإلبداع العلمي الدولية  ،ولذلك فإن تعاون أولياء
األمور في ھذا المجال مطلوب للتأكد من التزام أبنائھم وبناتھم بارتداء الزي المدرسي المطلوب يوميا ً على أن
يكون بحالة جيدة.
لقد تم تلخيص قوانين الزي المدرسي كالتالي:
نظام الزي المدرسي
الز ّ
ي المدرسي المز ّود من قبل المدرسة فقط.
 .1يجب على الطلبة ارتداء ِ
الز ّ
رياضي أبيض اللون.
ي الرياضي في أيام الرياضة والسباحة فقط  ،ويفضل ارتداء حذا ٍء
ٍ
 .2يتم ارتداء ِ
اليسمح بارتداء الحذاء الرياضي في غير أيام الرياضة حتى وإن كان أسود اللون.
 .3يجب ارتداء جوارب بيضاء وحذاء أسود غير مزخرف في جميع األوقات ،ويجب أن تكون جميع أحذية
طلبة صفوف الروضة من نوع الرباط الالصق ) (Velcroحيث من الصعب التحكم في األربطة.
 .4في األيام الباردة يجب على الطلبة ارتداء السترة الصوفية المز ﱠودة من قبل المدرسة فقط.
 .5يتم توفير حقيبة المدرسة مع الزي المدرسي لذا ال يسمح باستعمال حقيبة من خارج المدرسة .
 .6يجب على الطلبة المحافظة على نظافة مالبسھم وترتيبھا في المدرسة طوال الوقت.
 .7يجب على البنين المحافظة على شعرھم قصيراً ،وال يسمح بوضع الجل )مثبت الشعر(.
 .8يجب على طالبات الصفوف  3 – 1ربط شعورھن للخلف.
 .9يجب على طالبات الصفوف  13 – 4ارتداء الحجاب المزود من قبل المدرسة )حجاب أبيض لطالبات
الصفوف  ،7 – 4وحجاب كحلي لطالبات الصفوف .(13 – 8
 .10يجب على جميع الطلبة المحافظة على إبقاء أظافرھم قصيرة ونظيفة.
 .11اليسمح للطالبات باستعمال الكحل ،أو طالء أظافر ،أو الحناء ،أو مساحيق التجميل.
 .12اليسمح للطلبة بوضع مجوھرات أو عطور )فقط ساعة اليد( ،والمدرسة غير مسؤولة عن فقدانھا.
يرجى العلم بأنه في حال عدم التزام الطلبة بسياسة الزي المدرس*ي الم*ذكورة أع*اله ،وع*دم القي*ام بارت*داء ال*زي
المناسب ،فسوف يتم تنبيھھم شفوياً ،وف*ي ح*ال ع*دم اس*تجابتھم للتنبي*ه فس*وف ي*تم االتص*ال ب*ولي األم*ر ،ول*ن
يُسمح لھم بدخول المدرسة إال إذا تم تصحيح الوضع.

