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INTRODUCTION
As part of its preparations for the academic year 2022-2023, Emirates
Schools Establishment (ESE) is introducing a new unified public school
uniform for Kindergarten to Grade 12 students, ensuring its suitable to
all age groups across all cycles to meet their dynamic nature. The new
unified uniform provides an educational environment based on equality
and positive interaction between students.
The new unified uniform reflects ESE’s identity. It provides the students
with several options to choose from, following essential values that
reflect the educational environment, which ESE is keen to provide for its
students.
The new unified uniform provides comfort, equality and high-quality
material to all students and will be available and accessible to all
students at LuLu Hypermarket at approved points of sales across the
country.
This guide provides detailed information about the new uniforms for
each cycle, including pricing and points of sales.

مقدمة
 اعتمدت مؤسسة اإلمارات للتعليم2023-2022 ضمن استعداداتها للعام الدراسي
 وحرصت،المدرسي زيا مدرسيا موحدا جديدا لطلبة المدارس الحكومية ورياض األطفال
المؤسسة على أن يكون الزي مناسبا للفئات العمرية المختلفة للطلبة ويلبي اختالفهم
 بما يوفر بيئة تعليمية قائمة على المساواة،وطبيعة أولوياتهم وطبيعتهم الحركية
.والتفاعل اإليجابي بين مختلف الطلبة
 كما،يعكس الزي المدرسي الموحد الجديد هوية مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي
،أبقى على هامش كبير للطلبة في اختيار زيهم من بين المتاح من الخيارات التي يتضمنها
وذلك بما يحاكي قيما تربوية هامة تعكس البيئة التعليمية التي تحرص المؤسسة على
.توفيرها لطلبتها
ستتيح المؤسسة الزي في مختلف مناطق الدولة من خالل منافذ بيع أساسية وذلك
 حيث، وفق اشتراطات راعت عناصر الجودة واألريحية فيه،لتوفيره للطلبة بكل يسر وسهولة
.سيقوم اللولو هايبرماركت بتولي هذه المهمة بالتنسيق مع المؤسسة
يشتمل الدليل على العديد من التفاصيل الهامة المتعلقة بالزي الخاص بكل مرحلة وحلقة
.تعليمية إلى جانب المزيد من التفاصيل حول السعر وما يرتبط بذلك من معلومات

ضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام الدراسي
•
•
•
•
•
•
•

يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة  -وفق الدليل.
أهمية ارتداء الزي المدرسي بمظهره األنيق والمرتب والنظيف.
يتوجب ارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل مع الزي المدرسي ،إضافة إلى الجوارب البيضاء ؛ ويمنع ارتداء أحذية رياضية
للطلبة والطالبات ،إضافة إلى األحذية مع كعب للطالبات ،مع الزي المدرسي .ويمكن للطلبة ارتداء األحذية الرياضية مع الزي المدرسي
الرياضي خالل األيام التي تتوفر فيها حصص رياضة أو عند مقتضيات النشاطات/الفعاليات غير الصفية.
يجب أن يكون طول الشعر وتسريحاته متوافقة مع القبول المحلي المجتمعي ،وأن يكون لونه طبيعيا.
االبتعاد عن وضع طالء األظافر والمكياج الواضح في المدرسة.
سيتم التدقيق المستمر لضمان التزام جميع الطلبة بإرتداء الزي المدرسي.
سيتم إخطار أولياء األمور في حال عدم التزام الطالب بضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطالب ،إلتخاذ اإلجراءات الضرورية.

SCHOOL UNIFORM REGULATIONS & APPEARANCE
All students are expected to wear appropriate school uniform as approved in this guide.
The school uniforms must look neat and tidy.
They must wear flat black, fully enclosed formal shoes, and the socks should be white in colour; trainers are not acceptable for boys and girls,
and heels are not acceptable. Trainers can be worn during sports days or certain events/activities outside the classes.
Hair length, styles, and colours should comply with normal acceptable social norms.
Nail polish and obvious make-up are not to be worn at school.
Regular uniform checks will be conducted.
If any student is persistently not wearing the correct uniform or following the school’s outward appearance, parents will be contacted to take
the necessary measures.

•
•
•

•
•
•
•
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رياض األطفال
Kindergarten

01

)الزي المدرسي لرياض األطفال (بنين
Kindergarten Uniform (Boys)

قميص أبيض مع الشعار
White t-shirt with logo

قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار
Short sleeve white sports t-shirt with logo

اختيار بنطلون الرياضة
أو بنطلون رياضة قصير
Choice of sports pants
or sports shorts
بنطلون قصير
Shorts up to the knee

Formal Uniform الزي الرسمي

Sports Uniform الزي الرياضي

02

)الزي المدرسي لرياض األطفال (بنات
Kindergarten Uniform (Girls)

قميص رسمي أبيض مع الشعار
Formal white shirt with logo

قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار
Short sleeve white sports t-shirt with logo

اختيار بنطلون الرياضة
أو بنطلون رياضة قصير
Choice of sports pants
or sports shorts
"تنورة قصيرة أو "سكورت
Short skirt or Skort

Formal Uniform الزي الرسمي

Sports Uniform الزي الرياضي
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*)أسعار الزي المدرسي (رياض األطفال
Formal Uniform Prices for (Kindergarten)*

#
1
2
3
4
5

#
1
2
3
4
5
6

Price

السعر

36 AED
34 AED
29 AED
32 AED
43 AED

 درهم36
 درهم34
 درهم29
 درهم32
 درهم43

Price

السعر

Skirt up to knee

29 AED
29 AED

Skort up to knee
Short sleeve white sports t-shirt with logo
Sports Short
Sports Pants

29 AED
29 AED
32 AED
43 AED

 درهم29
 درهم29
 درهم29
 درهم29
 درهم32
 درهم43

Kindergarten, Boys
White t-shirt with logo
Shorts up to knee in blue color (Plain)
Short sleeve white sports t-shirt with logo
Sports Short
Sports Pants

Kindergarten, Girls
Formal white shirt with logo

* The prices are excluding VAT

 بنين/ رياض األطفال
قميص أبيض مع الشعار
بنطلون قصير أزرق سادة
قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار
بنطلون رياضة قصير
بنطلون الرياضة

 بنات/ رياض األطفال

م
1
2
3
4
5

م

 قميص رسمي أبيض مع الشعار1
 تنورة قصيرة2
 سكورت3
 قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار4
 بنطلون رياضة قصير5
 بنطلون الرياضة6

* األسعار غير شاملة الضريبة

الحلقة األولى
Cycle 1

04

الزي المدرسي ح 1بنين الصف ()4 – 1
)C1 Boys Grade (1 – 4

ربطة العنق
Tie

قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار

قميص رسمي أبيض مع الشعار

Short sleeve white sports t-shirt with

Formal white shirt with logo

logo

اختيار بنطلون الرياضة أو
بنطلون رياضة قصير
Choice of sports pants
or sports shorts

الزي الرياضي Sports Uniform

بنطلون قصير أزرق سادة
أو بنطلون طويل أزرق سادة
Choice of short blue pants
or long blue pants

الزي الرسمي Formal Uniform

05

)4 – 1( بنات الصف1الزي المدرسي ح
C1 Girls Grade (1 – 4)

قميص رسمي أبيض مع الشعار

قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار

Formal white shirt with logo

Short sleeve white sports t-shirt
with logo

بنطلون طويل واسع
)أو فستان أزرق (مريول
Choice of wide-leg pants
or blue dress (school pinafore)

Formal Uniform الزي الرسمي

اختيار بنطلون الرياضة
أو بنطلون رياضة قصير
Choice of sports pants
or sports shorts

Sports Uniform الزي الرياضي

06

أسعار الزي المدرسي ح1
Formal Uniform Prices for C1
م
1
2
3
4
5
6
7

م
1
2
3
4

الحلقة األولى  /بنين
قميص رسمي أبيض مع الشعار
بنطلون طويل أزرق سادة
بنطلون قصير أزرق سادة
قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع
الشعار
بنطلون رياضة قصير
بنطلون الرياضة
ربطة العنق

الحلقة األولى  /بنات
قميص رسمي أبيض مع الشعار
فستان أزرق (مريول)
بنطلون طويل واسع
قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع
الشعار
بنطلون رياضة قصير

5
 6بنطلون الرياضة

السعر

Price

 40درهم
 48درهم
 48درهم

40 AED
48 AED
48 AED
29 AED

1 White formal shirt with logo
)2 Blue pants (Plain
3 Blue shorts
Short sleeve white sports t-shirt
4
with logo
5 Sport shorts
6 Sports pant
7 Tie

السعر

Price

#

 46درهم
 46درهم
 46درهم

46 AED
46 AED
46 AED
29 AED

 29درهم
 32درهم
 43درهم
 10درهم

32 AED
43 AED
10 AED

 29درهم

 32درهم
 43درهم

* األسعار غير شاملة الضريبة

32 AED
43 AED

Cycle 1, Boys

Cycle 1, Girls

#

1 White formal shirt with logo
)2 Blue dress (school pinafore
3 Wide-leg Pants
Short sleeve white sports t-shirt
4
with logo
5 Sports Shorts
6 Sports Pants

* The prices are excluding VAT

الحلقةCycle
2
الثانية
الحلقة الثانية
Cycle 2

07

الزي المدرسي ح 2بنين الصف ()8 – 5
)C2 Boys Grade (5 – 8

قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار

قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة مع الشعار

Short sleeve white sports t-shirt with logo

Formal white shirt long or short sleeves with logo

بنطلون الرياضة
Sports pants

الزي الرياضي Sports Uniform

ربطة العنق
Tie

بنطلون طويل أزرق سادة
)Long blue pants (Plain

الزي الرسمي Formal Uniform

08

الزي المدرسي ح 2بنات الصف ()8 – 5
)C2 Girls Grade (5 – 8

قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار
Formal white shirt with logo

قميص رياضي بأكمام قصيرة أو طويلة مع الشعار
Sports t-shirt long or short sleeves with logo

بنطلون طويل واسع
أو تنورة طويلة
Choice of wide long pants
or long skirt
بنطلون الرياضة
Sports pant

الزي الرياضي Sports Uniform

الزي الرسمي Formal Uniform
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أسعار الزي المدرسي ح2
Formal Uniform Prices for C2

م

السعر

Price

 45درهم
 45درهم
 55درهم
 10درهم
 35درهم
 45درهم

45 AED
45 AED
55 AED
10 AED
35 AED
45 AED

White formal shirt, S/S
White formal shirt L/S
)Long blue pants (Plain
Tie
Short sleeve white sports t-shirt
5
with logo
6 Sports pants

السعر

Price

#

الحلقة الثانية  /بنين
قميص رسمي أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار
قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار
بنطلون طويل أزرق سادة
ربطة العنق
قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار

1
2
3
4
5
 6بنطلون الرياضة

م

الحلقة الثانية  /بنات

1

قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

 45درهم

2

تنورة طويلة

 49درهم

3

بنطلون طويل واسع

 49درهم

4

قميص رياضة بأكمام طويلة مع الشعار
قميص رياضة بأكمام قصيرة مع الشعار

 35درهم
 35درهم

6

بنطلون الرياضة

 45درهم

5

Cycle 2, Boys

* األسعار غير شاملة الضريبة

45 AED
49 AED
49 AED
35 AED
35 AED
45 AED

#
1
2
3
4

Cycle 2, Girls

1
2
3
4

White formal shirt L/S
Long skirt
Wide-leg pants
White Sports T-Shirt L/S with logo
White Sports T -Shirt S/S with
5
logo
6 Sports pants

* The prices are excluding VAT

الحلقة الثالثة
Cycle 3

10

الزي المدرسي ح 3بنين الصف ()12 – 9
)C3 Boys Grade (9 – 12

قميص رياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار

قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة أو قصيرة مع الشعار

Short sleeve white sports t-shirt with logo

Formal white shirt long or short sleeves with logo

بنطلون الرياضة
Sports pant

الزي الرياضي Sports Uniform

ربطة العنق
Tie

بنطلون طويل أزرق سادة
Long blue pants

الزي الرسمي Formal Uniform

11

الزي المدرسي ح 3بنات الصف ()12 – 9
)C3 Girls Grade (9 – 12

قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

Formal white shirt with logo

قميص رياضي بأكمام قصيرة أو طويلة مع الشعار
Sports t-shirt long or short sleeves with logo

بنطلون الرياضة
Sports pant

الزي الرياضي Sports Uniform

بنطلون طويل واسع
أو تنورة طويلة
Choice of wide-leg pants
or long skirt

الزي الرسمي Formal Uniform
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أسعار الزي المدرسي ح3
Formal Uniform Prices for C3

م

السعر

الحلقة الثالثة  /بنين

1

قميص رسمي أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار

 46درهم

2

قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

 46درهم

3

بنطلون أزرق سادة
ربطة العنق

 55درهم
 10درهم

5

قميص رياضي قصير األكمام مع الشعار

 35درهم

6

بنطلون الرياضة

 45درهم

4

م

السعر

الحلقة الثالثة  /بنات

1

قميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

 45درهم

2

تنورة طويلة

 56درهم

3

بنطلون طويل واسع

 56درهم

4

قميص رياضي بأكمام طويلة مع الشعار
قميص رياضي بأكمام قصيرة مع الشعار

 35درهم
 35درهم

6

بنطلون الرياضة

 45درهم

5

* األسعار غير شاملة الضريبة

Price
46 AED
46 AED
55 AED
10 AED
35 AED
45 AED

Cycle 3, Boys

#

White Formal Shirt, S/S with logo
White Formal Shirt L/S with logo
)Blue pants (Plain
Tie
Short sleeve white sports t-shirt
5
with logo
6 Sports Pants
1
2
3
4

Price

Cycle 3, Girls

#

45 AED
56 AED
56 AED
35 AED
35 AED

White Formal Shirt with logo
Long Skirt
Wide-leg Pants
White Sports T-Shirt L/S with logo
White Sports T -Shirt S/S with
logo
Sports Pants

1
2
3
4

45 AED

* The prices are excluding VAT

5
6

13
الجاكيت الشتوي ( اختياري لجميع المراحل الدراسية)
)Jackets ( optional for all school cycles

أسعار الجاكيت الشتوي (جميع المراحل الدراسية )*
*) Jackets Prices ( All school cycles
م

جميع الحلقات  /بنين وبنات

السعر

Price

All Cycles, Girls and Boys

#

1
2
3
4

رياض األطفال
الحلقة األولى
الحلقة الثانية
الحلقة الثالثة

 46درهم
 46درهم
 46درهم
 56درهم

46 AED
46 AED
46 AED
56 AED

Kindergarten
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

1
2
3
4

* األسعار غير شاملة الضريبة

* The prices are excluding VAT.

• جاكيت لون أزرق مع الشعار
(اختياري لجميع المراحل الدراسية )

• Blue Jacket with logo
)(optional for all school cycles
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منافذ البيع
Sales Outlets
Emirate

ABU DHABI

& Al DHAFRA

AL AIN

Sales Outlets
LuLu Hypermarket Capital Mall
Bain Al Jesrain Coop Society
LuLu Hypermarket Khalidiya Mall
LuLu Hypermarket Ruwais Mall
LuLu Hypermarket Mushrif Mall
LuLu Hypermarket Dhafra Mall
LuLu Hypermarket WTC
LuLu Hypermarket Ghayathi
LuLu Hypermarket Baniyas
LuLu Hypermarket Kuwaitat
LuLu Hypermarket Al Foah Mall
LuLu Hypermarket Barari Mall
LuLu Hypermarket Zakher
LuLu Hypermarket Shiab Al Ashkar
LuLu Express Um Ghafa
LuLu Hypermarket Hili Mall
Al Falah Plaza

* Remark: The supplier’s points of sales list was published on 1st August 2022 (First Version). The list could be updated if
any change occurs in the outlets' list. In such a case, we will inform you through our social media channels.

منافذ البيع
لولو هايبرماركت كابيتال مول
جمعية بين الجسرين التعاونية
لولو هايبرماركت الخالدية مول
لولو هايبرماركت الرويس مول
لولو هايبرماركت المشرف مول
لولو هايبرماركت الظفرة مول
لولو هايبرماركت مركز التجارة العالمي
لولو هايبرماركت غياثي
لولو هايبرماركت بني ياس

اإلمارة

أبوظبي والظفرة

لولو هايبرماركت الكويتات
لولو هايبرماركت الفوعة مول
لولو هايبرماركت البراري مول
لولو هايبرماركت زاخر
العين
لولو هايبرماركت شعاب األشخر
لولو اكسبرس ام غافة
لولو هايبرماركت هيلي مول
الفالح بالزا
ّ
 ويمكن تحديثها في،) (نسخة أولى2022  أغسطس1 للمورد في تاريخ
 تم نشر منافذ البيع التابعة:*مالحظة

. وفي هذه الحالة سيتم إشعاركم من خالل قنوات تواصلنا اإلجتماعي،حال أي تغيير على الئحة المنافذ
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منافذ البيع
Sales Outlets
Emirate

DUBAI

SHARJAH

AJMAN

UMM AL QWAIN

Sales Outlets
LuLu Hypermarket Al Warqa
LuLu Hypermarket Al Qusais
LuLu Hypermarket Al Barsha
LuLu Hypermarket Al Rashidiya
LuLu Hypermarket Arabian Centre Mall
LuLu Hypermarket Silicon Central
LuLu Hypermarket Al Wahda
LuLu Hypermarket Hazana
LuLu Hypermarket Samnan (Sharjah Central Mall)
LuLu Hypermarket Buheirah
LuLu Hypermarket Muweilah
LuLu Hypermarket Ajman
LuLu Hypermarket Nuaimia
LuLu Hypermarket Umm Al Qwain Mall
LuLu Express City Mall

* Remark: The supplier’s points of sales list was published on 1st August 2022 (First Version). The list could be updated if
any change occurs in the outlets' list. In such a case, we will inform you through our social media channels.

منافذ البيع

اإلمارة

لولو هايبرماركت الورقاء
لولو هايبرماركت القصيص
لولو هايبرماركت البرشاء
لولو هايبرماركت الراشدية
لولو هايبرماركت العربي مول
لولو هايبرماركت السيليكون سنترال

دبي

لولو هايبرماركت الوحدة
لولو هايبرماركت الحزانة
) لولو هايبرماركت سمنان ( الشارقة سنترال
لولو هايبرماركت البحيرة
لولو هايبرماركت مويلح

الشارقة

لولو هايبرماركت عجمان
لولو هايبرماركت النعيمية

عجمان

لولو هايبرماركت أم القيوين مول
أم القيوين
لولو اكسبرس سيتي مول
ّ
 ويمكن تحديثها في،) (نسخة أولى2022  أغسطس1 للمورد في تاريخ
 تم نشر منافذ البيع التابعة:*مالحظة

. وفي هذه الحالة سيتم إشعاركم من خالل قنوات تواصلنا اإلجتماعي،حال أي تغيير على الئحة المنافذ
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منافذ البيع
Sales Outlets

Emirate
RAS ALKHAIMA

FUJAIRAH

Sales Outlets
LuLu RAK Mall (Level 1)
LuLu Hypermarket RAK
LuLu Center RAK
LuLu Hypermarket Fujairah
LuLu Hypermarket Dibba
LuLu Mall Fujairah

* Remark: The supplier’s points of sales list was published on 1st August 2022 (First Version). The list could be updated if
any change occurs in the outlets' list. In such a case, we will inform you through our social media channels.

منافذ البيع

اإلمارة

)لولو راك مول (الطابق األول
لولو هايبرماركت رأس الخيمة
لولو سنتر رأس الخيمة
لولو هايبرماركت الفجيرة
لولو هايبرماركت دبا
لولو مول الفجيرة

رأس الخيمة

الفجيرة

ّ
 ويمكن تحديثها في،) (نسخة أولى2022  أغسطس1 للمورد في تاريخ
 تم نشر منافذ البيع التابعة:*مالحظة

. وفي هذه الحالة سيتم إشعاركم من خالل قنوات تواصلنا اإلجتماعي،حال أي تغيير على الئحة المنافذ
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*) منافذ بيع أخرى ( المدارس
Other Sales Outlets ( Schools )*
City
AL SILA
AL WAGAN
DALMA ISLAND
AL QOU’A

Sales Outlets
Al Sila School – All cycles
AL Wagan School – All cycles
Dalma School – All cycles
Al Qou’a School – Boys all cycles
Al Saada School – Kindergarten - Girls all cycles

* School uniform will be sold in some of the schools mentioned above for a
temporary period, only at the beginning of the academic year.

اسم المدرسة
 لجميع الحلقات- ) مدرسة السلع ( مشتركة
 لجميع الحلقات- ) مدرسة الوقن ( مشتركة
 لجميع الحلقات- ) مدرسة دلما ( مشتركة
 ذكور جميع الحلقات- مدرسة القوع
 إناث جميع الحلقات-  رياض اطفال- مدرسة السعادة

المنطقة
السلع
الوقن
جزيرة دلما
القوع

 تحديدا في،* سيتم بيع الزي المدرسي في بعض المدارس المذكورة أعاله ولفترة مؤقتة
.بداية العام الدراسي فقط
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MARK OF APPROVED UNIFORM عالمة الزي المعتمد
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Frequently Asked Questions about the New School Uniform
Announcement
First Section: General questions about the uniform and its points of
sales
1.

When will the new school uniform be available?

The new school uniform will be available for students starting 15th
August 2022.

3.

 أسئلة عامة عن الزي ومنافذ بيعه: القسم األول
هل تم تغيير الزي المدرسي كليا لطلبة المدارس الحكومية؟

.1

Did the public school uniform completely change?

Yes. The new school uniform changed starting the academic year 20222023 for all students, boys and girls, across all cycles, from Kindergarten
to Grade 12. The new uniform is derived from the school environment,
considering educational origins and controls.
2.

األسئلة األكثر شيوعا بخصوص إعالن الزي المدرسي الجديد

Why did the school uniform for public school students change?

The school uniform was changed to provide students with more comfort
during the school day activities and to fulfill the necessary practical
requirements of curricular and extracurricular activities. The new
uniform also fully complies with the security and safety requirements for
students using the science laboratories available in their schools.

 لكل من،2023-2022  تم تغيير الزي المدرسي الجديد بدءا من العام الدراسي،نعم
 بشكل كامل لمختلف الحلقات الدراسية بدءا من الروضة األولى ولغاية،الذكور واإلناث
 وما يتصل بها من أصول وضوابط، وفق مرتكزات مستمدة من البيئة المدرسية،12 الصف
.تربوية
متى سيتم توفير الزي المدرسي الجديد؟

.2

.2022  أغسطس15 سيتم توفير الزي المدرسي الموحد الجديد للطلبة بدءا من
لماذا تم تغيير الزي المدرسي لطلبة المدارس الحكومية؟

.3

تم تغيير الزي المدرسي لتوفير مزيد من شروط الراحة للطلبة بما يتوافق مع طبيعة سير
 ويمدهم كذلك بالمتطلبات العملية الالزمة التي تحتمها عليهم طبيعة،اليوم الدراسي
 عالوة على تماشيه التام،النشاطات الصفية وغير الصفية التي يمارسونها في مدارسهم
مع اشتراطات األمن والسالمة التي يجب توافرها لدى الطلبة عند استخدامهم للمختبرات
.العلمية المتاحة لهم في المدارس

4.

Does the new school uniform include all students across all
cycles?

Yes. The new uniform includes all students from Kindergarten to Grade
12 and will be unified for each cycle.

5.

Will the new unified school uniform apply to Ajyal Schools?

Yes, the new school uniform will apply to Ajyal Schools as it is a new
model of public schools that will be operated by private educational
operators and service providers under the complete supervision of
Emirates Schools Establishment.
6.

What are the criteria for choosing the design and type of the
public school students’ uniforms?

Emirates Schools Establishment is keen to provide a high-quality,
comfortable and practical school uniform for all its students, considering
each cycle’s requirements, the educational process, the school hours,
and its environment.

هل يشمل الزي المدرسي كافة الطلبة وجميع الحلقات الدراسية؟

.4

 وسيتم،12  يشمل الزي الجديد كافة الطلبة بدءا من الروضة األولى ولغاية الصف،نعم
.توحيد الزي لكل حلقة دراسية بشكل منفصل عن الحلقات األخرى

هل يشمل الزي الموحد الجديد طلبة مدارس األجيال؟

.5

 فهي مدارس حكومية سيتم تشغيلها من، يشمل الزي الجديد طلبة مدارس األجيال،نعم
قبل مزودي خدمات تعليمية خاصة وتحت إشراف كامل من مؤسسة اإلمارات للتعليم
.المدرسي
ما هي معايير اختيار تصميم ونوع الزي المدرسي لطلبة المدارس ال حكومية؟

.6

،تحرص المؤسسة على توفير زي مدرسي مريح وعملي ذات جودة عالية لجميع طلبتها
.ويراعي خصوصية كل حلقة دراسية ومتطلبات العملية التعليمية وساعات الدراسة وبيئتها

7.

What is the mechanism of providing the new school uniform
and its availability?

Emirates Schools Establishment worked and agreed with one supplier,
LuLu Hypermarket, to provide the school uniform to students across the
country in 38 points of sales to ensure easy and facilitated access to the
uniform as listed in the guide.
8.

Is there any other way to purchase the uniform if the Lulu
branch is too far from our location?

In such case, as we are keen to facilitate the purchase process, we will
coordinate with the supplier to provide the uniform in some schools
from 22nd August 2022 (the return date of the administrative and
academic staff to schools) exclusively in the following regions: Al Sila, Al
Qou'a, Al Wiqan, and Dalma Island, as listed in the guide.

ما هي آلية توفير ومنافذ بيع الزي المدرسي الجديد؟

.7

ّ
عملت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي على االتفاق مع مورد واحد وهو اللولو
38  وسيتم ذلك عبر،هايبرماركت لتوفير الزي المدرسي للطلبة في مختلف مناطق الدولة
ّ
.منفذا للبيع التابعة للمورد بما يضمن توفير الزي بسهولة ويسر كما ورد في الدليل
هل هناك خيار آخر لشراء الزي في حال وجود فرع اللولو على مسافة بعيدة
جدا عنا؟

.8

 سنعمل مع المورد على توفير الزي،في هذه الحالة وحرصا منا على تيسير عملية الشراء
 أغسطس (تاريخ عودة الكادر اإلداري والتعليمي22 في بعض المدارس ابتداء من تاريخ
 كما ورد، وجزيرة دلما، الوقن، القوع، السلع: وذلك في المناطق اآلتية حصرا،)للمدارس
.في الدليل

9.

What about the price of the new school uniform?

Emirates Schools Establishment was keen to provide the uniform at
affordable prices for everyone.
Second Section: The school uniform for each cycle
10. What does the school uniform for kindergarten students consist
of?
The uniform for boys of Kindergarten consists of a white sports shirt
with the Establishment's logo and sports shorts. The sports uniform for
boys of Kindergarten consists of a t-shirt, with either sports pants or
sports shorts.
The uniform for girls of the same cycle consists of a white shirt with the
Establishment's logo, along with two options of a skirt to suit the nature
of the age group. And their sports uniform consists of a t-shirt with
either sports pants or sports shorts.

ماذا عن سعر الزي المدرسي الجديد؟

.9

حرصت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرسي على توفير زي مدرسي بأسعار معقولة
.للجميع
 الزي المدرسي لكل مرحلة دراسية: القسم الثاني
 مما يتكون الزي المدرسي لمرحلة ر ياض األطفال؟.10
يتكون الزي المدرسي الموحد لمرحلة رياض األطفال بنين من قميص رياضي أبيض مع شعار
 فيما يتكون الزي الرياضي للطلبة الذكور في رياض. مع بنطلون رياضة قصير،المؤسسة
.األطفال من قميص رياضي أبيض و بنطلون رياضة أو بنطلون رياضة قصير
،ويتكون الزي المدرسي للبنات في ذات المرحلة من قميص أبيض مع شعار المؤسسة
مع إتاحة خيارين للتنورة بما يتناسب مع طبيعة الفئة العمرية للطلبة في هذه المرحلة
فيما يتكون زيهن الرياضي من قميص رياضة قصير األكمام وبنطلون رياضة أو بنطلون رياضة
.قصير

11. What does the school uniform for cycle one students (grades 1-4) consist
of?
The uniform for boys of cycle one consists of a formal white shirt with the
Establishment's logo, a tie, and either short or long blue pants. And their sports
uniform consists of a white and blue t-shirt with either white and blue sports pants
or sports shorts.
The uniform for girls of cycle one consists of a formal white shirt with the
Establishment's logo with either wide-leg blue pants or a blue dress (school
pinafore). And their sports uniform consists of a white and blue t-shirt with either
sports pants or sports shorts.

 ) ؟4 - 1  مما يتكون الزي المدرسي لطلبة الحلقة األولى (من الصفوف.11
حددت المؤسسة الزي المدرسي لطلبة الحلقة األولى ذكور من قميص رسمي أبيض مع
 فيما يتكون، إلى جانب بنطلون قصير أو طويل أزرق اللون،شعار المؤسسة وربطة عنق
زيهم الرياضي من قميص رياضة قصير األكمام باللونين أبيض مع أزرق مع بنطلون رياضة أو
.بنطلون رياضة قصير كذلك باللونين األزرق واألبيض
ويتكون الزي المدرسي لطالبات الحلقة األولى من قميص رسمي أبيض مع شعار
 وبخصوص،) باإلضافة إلى بنطلون أزرق طويل واسع أو فستان أزرق (مريول،المؤسسة
زيهن الرياضي فيتكون من قميص رياضة قصير األكمام باللونين األبيض واألزرق إلى جانب
.بنطلون رياضة أو بنطلون رياضة قصير

 )؟8 - 5  مما يتكون الزي المدرسي لطلبة الحلقة الثانية (من الصفوف.12
12. What does the school uniform for cycle two students (grades 5-8)
consist of?
There are two options for the school uniform for the boys of cycle two. The first
option consists of either a formal long sleeve white shirt with the Establishment's
logo or a formal short sleeve white shirt with the Establishment's logo, with blue
pants and a tie. And the sports uniform consists of a t-shirt and sports pants in
white and blue.
The school uniform of cycle two for girls consists of a formal long sleeve white
shirt with the Establishment's logo, dark blue long wide-leg pants, or a long skirt.
The sports uniform consists of a long or short sleeve t-shirt and sports pants.

 يتكون الخيار األول من قميص رسمي.يتيح الزي المدرسي لطلبة الحلقة الثانية خيارين للطلبة
أبيض بأكمام طويلة مع الشعار أو قميص رسمي أبيض بأكمام قصيرة مع الشعار إلى
 أما زي الرياضة فيتكون من قميص رياضة قصير األكمام،جانب بنطلون أزرق وربطة عنق
.وبنطلون رياضة مكون من اللونين األبيض واألزرق
وبخصوص طالبات الحلقة الثانية فيتكون زيهن المدرسي من قميص رسمي أبيض بأكمام
 أما. إلى جانب بنطلون كحلي طويل واسع أو تنورة طويلة،طويلة مع شعار المؤسسة
.الزي الرياضي فيتكون من قميص رياضة بأكمام قصيرة أو طويلة إلى جانب بنطلون رياضة

13. What does the school uniform for cycle three students (grades
9-12) consist of?

 ) ؟12 - 9  مما يتكون الزي المدرسي لطلبة الحلقة الثالثة (من الصفوف.13

The school uniform for boys of cycle three consists of a formal white
shirt (long or short sleeve) with the Establishment's logo, a tie, and dark
blue pants. The sports uniform consists of a white and dark blue t-shirt
and dark blue sports pants.

يتكون الزي المدرسي لطلبة الحلقة الثالثة من الذكور من قميص رسمي أبيض طويل
.األكمام أو قصير األكمام مع شعار المؤسسة إلى جانب ربطة عنق وبنطلون كحلي اللون
.ويتكون الزي الرياضي من قميص رياضة قصير األكمام أبيض وكحلي وبنطلون رياضة كحلي

The school uniform for girls of cycle three consists of a formal white
shirt with the Establishment's logo, either with dark blue long wide-leg
pants or a long skirt. The sports uniform consists of dark blue (long or
short sleeve) sports t-shirt and sports pants.
 Students of all cycles have the option to have a winter jacket as part of

the school unified uniform.

أما بخصوص الزي المدرسي لطالبات الحلقة الثالثة فيتكون من قميص رسمي أبيض مع
 فيما يتضمن الزي.الشعار إلى جانب بنطلون كحلي طويل واسع أو تنورة كحلية طويلة
الرياضي للطالبات من قميص رياضة بأكمام طويلة أو قصيرة إلى جانب بنطلون رياضة
.كحلي

* بإمكان الطلبة في جميع المراحل الدراسية إقتناء جاكيت شتوي ضمن الزي المدرسي
.الموحد بشكل اختياري

القسم الثالث  :ضوابط الزي

Third Section: Uniform Regulations

 .14ما هي ضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام
الدراسي؟

14. What are the regulations for the school uniform and the
?students' appearance during school hours

o

يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة -
وفق الدليل.

All students are expected to wear appropriate school uniform as
approved in the guide.

o

o

أهمية ارتداء الزي المدرسي بمظهره األنيق والمرتب والنظيف.

The school uniform must look neat and tidy.

o

o

يتوجب ارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل مع الزي المدرسي،
إضافة إلى الجوارب البيضاء ؛ ويمنع ارتداء أحذية رياضية للطلبة والطالبات ،إضافة إلى
األحذية مع كعب للطالبات ،مع الزي المدرسي .ويمكن للطلبة ارتداء األحذية الرياضية
مع الزي المدرسي الرياضي خالل األيام التي تتوفر فيها حصص رياضة أو عند
مقتضيات النشاطات/الفعاليات غير الصفية.

They must wear flat black, fully enclosed formal shoes, and the
socks should be white in colour; trainers are not acceptable for boys
and girls, and heels are not acceptable. Trainers can be worn during
sports days or certain events/activities outside the classes.

o

o

يجب أن يكون طول الشعر وتسريحاته متوافقة مع القبول المحلي المجتمعي ،وأن
يكون لونه طبيعيا.

o

االبتعاد عن وضع طالء األظافر والمكياج الواضح في المدرسة.

o

سيتم التدقيق المستمر لضمان التزام جميع الطلبة بإرتداء الزي المدرسي.

o

سيتم إخطار أولياء األمور في حال عدم التزام الطالب بضوابط الزي المدرسي
والمظهر الخارجي للطالب ،إلتخاذ اإلجراءات الضرورية.

Hair length, styles, and colours should comply with normal
acceptable social norms.

o

Nail polish and obvious make-up are not to be worn at school.

o

Regular uniform checks will be conducted.

o

If any student is persistently not wearing the correct uniform or
following the school’s outward appearance, parents will be
contacted to take the necessary measures.

o

For inquiries about school uniform, you
may contact the email below

uniform@ae.lulumea.com

لالستفسارات الخاصة بالزي المدرسي
يمكن التواصل عبر البريد االلكتروني
uniform@ae.lulumea.com

Follow us

Emirates Schools Establishment

