مدرســــة دبــي العربيــة
األمريكــية الخاصــة

بادروا بتســجيل ابنائكم اآلن
مــن مرحلة ريــاض األطفال ولغاية
الصف الثاني عشــر

04 288 2222

admissions@daaschool.com

www.daaschool.com

معـــلومات أساسية

نعلـم أن اختيـار المدرسـة المناسـبة ألبنائكـم يمكـن أن يكـون قـرارًا يصعـب اتخـاذه .إن جـل مـا
تبحـث عنـه فـي نهايـة المطـاف هـو اختيـار مدرسـة توفـر لهـم بيئـة تعلـم علـى النحـو األمثـل وتلبـي
احتياجاتهـم وتكسـبهم المهـارات والخبـرات الالزمـة مـن أجـل تلبيـة مسـتلزمات القـرن الحـادي
والعشـرين وتحديـات العالـم الحقيقـي .نُ الئـم فـي مدرسـة دبـي العربيـة األمريكيـة الخاصـة DAAS
مناهجنـا الدراسـية مـع المعاييـر األساسـية المشـتركة لمناهـج كاليفورنيـا التربويـة فـي الواليـات
المتحـدة األمريكيـة والتـي تتصـل مباشـرة بالتعلـم بمواقـف الحيـاة الفعليـة ،ويتعامـل مـن خاللهـا
المعلمـون والطلاب بمصـادر التعلـم الحديثـة ،ويتواصلـون مـع الخبـراء خـارج إطـار وبيئـة الصفـوف
التدريسـية إلثـراء تجاربهـم التربويـة.

موقع المدرسة

تقــع مدرســة دبــي العربيــة األمريكيــة الخاصــة  ،DAASالتــي تــم تأسيســها عــام  ،2006فــي منطقــة
المحيصنــة  1بدبــي.
القادمــون مــن الشــارقة :مخــرج  ،60المزهــر ،قرب مول اإلتحــاد ،بجانب مركز لوتــاه التقني.
القادمــون مــن أبوظبــي :مخــرج  ،60النهــدة ،مقابل محطــة بترول اإلمارات.

المناهج الدراســية

المناهــج األمريكيــة  -ســيتم اعتمــاد مدرســة دبــي العربيــة األمريكيــة الخاصــة  DAASمــن قبــل هيئــة
اعتمــاد خارجيــة وذلــك مــن أجــل ضمــان تطبيــق سياســات مدرســية مناســبة وفــق المعاييــر الدوليــة.
ونبــذل ً
أيضــا جهــودًا حثيثــة لنيــل االعتمــاد الرســمي لــدى رابطــة نيــو إنجالنــد للمــدارس والكليــات
.NEASC

المراحل الدراســية

مــن مرحلــة ريــاض األطفال األولــى ولغاية الصف الثاني عشــر.

اللغات

اإلنجليزيــة هــي لغــة التعليــم .يتــم التعليم ً
أيضــا باللغتيــن العربية والفرنســية.
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مرافق المدرسة

تمتــد المدرســة علــى مســاحة  900.000قــدم مربــع ،وتشــمل مكانيــن منفصليــن للذكــور واإلنــاث مــن
الصــف الخامــس ومــا بعــده .ومــن أجــل تعزيــز األنشــطة التعليميــة اإلضافيــة ،جهزنــا المرافــق التاليــة
فــي الحــرم المدرســي:
 4صــاالت للحاســب اآللــي ،كل صالــة منهــا
مجهــزة بـــ  24جهــاز حاســب آلــي.
 5مختبــرات للعلــوم مجهــزة جميعهــا
بالمعــدات العلميــة المناســبة مــن أجــل
إجــراء األبحــاث والتدريــس.
مكتبــة محدثــة كل ًيــا ومعــدة الســتيعاب
طــاب المرحلتيــن االبتدائيــة والثانويــة،
وســيتم إنشــاء مكتبــة إلكترونيــة قريبــً.
صالــة للفنون.
نـادي علمـي مـن أجـل تطويـر مهـارات الطلاب
وخبـرات البحـث العلمـي واالكتشـافات.
متعــددة
مكيفــة
داخليــة
مالعــب
االســتخدامات الســتضافة باقــة ألعــاب رياضيــة
داخليــة متنوعــة مثــل :رياضــة كــرة القــدم
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وكــرة الســلة ورياضــة كــرة اليــد والكــرة
الطائــرة والريشــة الطائــرة والجمبــاز
و ا لكا ر ا تيه  . . . ،ا لــخ .
مســبح داخلــي طــول  17.3متــر  xعــرض 9.1
متــر  1.35 xمجهــز كل ًيــا ومــزود بالمرافــق
الصحيــة ذات الصلــة مثــل أمكنــة االســتحمام
وغــرف تبديــل الثيــاب المنفصلــة للذكــور
واإلنــاث.
ملعــب كــرة قــدم خارجــي ضمــن المســاحات
المكشــوفة.
مقصف .
مالعــب داخلية.
مســتوصف المدرســة مجهــز كل ًيــا ويــداوم
فيــه طبيــب بــدوام كامــل و 3ممرضــات.
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رسوم الدراسة

لمزيــد مــن المعلومات حول رســوم الدراســة ،الرجــاء االتصال مع مكتــب القبول.

األنشــطة التعليميــة اإلضافية

توفــر مدرســة دبــي العربيــة األمريكيــة الخاصــة  DAASعــدة أنشــطة رياضيــة للطــاب ليتمكنــوا
مــن االختيــار منهــا ،وتعمــل إدارة المدرســة علــى التواصــل باســتمرار مــع المزيــد مــن أوليــاء األمــور
بخصــوص العديــد مــن األنشــطة ومنهــا الموســيقية والفنيــة وغيــر ذلــك .خــارج الصفــوف الدراســية،
يشــارك طالبنــا فــي عــدة أنشــطة إضافيــة متنوعــة مثــل رياضــة الســباحة والجمبــاز وكــرة القــدم
والكراتيــه وغيــر ذلــك.

مــا هــي مزايا منهج الدراســة األمريكية؟

تعتمــد مناهــج الدراســة األمريكيــة علــى مســتويات اإلنجــاز المتقــدم فــي جميــع المــواد الدراســية.
يعــزز هــذا المنهــج الواســع والمتــوازن باقــة واســعة مــن األنشــطة المشــتركة التــي تكســب طالبنــا
المهــارات المطلوبــة لتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين .تبــدأ مدرســة دبــي العربيــة األمريكيــة
الخاصــة  DAASفــي تســجيل التالميــذ فــي مرحلــة ريــاض األطفــال منــذ عمــر  4ســنوات .يمكــن للطــاب
متابعــة الدراســة لغايــة الصــف الثانــي عشــر.

القبــول الجامعي

إن شــهادة الدبلــوم األمريكــي التــي تقدمهــا مدرســة دبــي العربيــة األمريكيــة الخاصــة  DAASمقبولــة
للتســجيل لــدى جميــع الجامعــات والكليــات األمريكيــة ،ويتــم االعتــراف بهــا علــى نحــو متزايــد فــي
معــد ا للتعليــم العالــي علــى
الجامعــات األخــرى فــي جميــع أرجــاء العالــم .ولذلــك ســيكون ابنــك
ً
نحــو متقــن فــي أي جامعــة أو كليــة فــي جميــع أرجــاء العالــم.

التركيز على التعلم باألداء العملي للمهام
القائم على االستقصاء

تهيــئ مدرســة دبــي العربيــة األمريكيــة الخاصــة  DAASباقــة متنوعــة وكاملــة مــن أســاليب
واســتراتيجيات التعليــم بالتعلــم بالفعــل والتجريــب وكذلــك التعليــم الفــردي.
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الســمات الرئيســية للمناهج األمريكية
تعتمدهــا مــدارس عالميــة أمريكيــة فــي
مختلــف أرجــاء العالــم.
قائمــة علــى أســلوب تدريــس واســع ومتــوازن
الطالــب فيــه محــور العمليــة التربويــة
وثمرتهــا وغايــة وجودهــا.
تــؤدي إلــى اختبــار ســات  ( SATاختبــار
تحديــد
واختبــار
الدراســية )
الكفــاءة
المســتوى المتقــدم للقبــول الجامعــي.
معتمــدة لــدى الجامعــات األمريكيــة وكذلــك
الكنديــة.
تركــز علــى التعلــم بالمشــاريع ،والتعلــم
التعاونــي لفــرق الطــاب ،يحتــك التالميــذ مــع
الخبــراء مــن أصحــاب التجــارب العريقــة ،فيهــا
نمــاذج تقييــم أوســع مــن شــأنها أن تحســن

تعلــم الطــاب علــى نحــو جــذري.
وســائط متعــددة رقميــة حديثــة واتصــاالت
تعــزز ممارســات التعلــم وتزيــد مــن
مشــاركة الطــاب .تعتمــد كــوادر تعليميــة
مهيئــة علــى نحــو ناجــع  -وهــذا أمــر بغايــة
ا أل هميــة .
يحصــل الطــاب فيهــا علــى درجــات مــن
المــواد التعليميــة والتــي ُيســتفاد منهــا
لــدى التســجيل الجامعــي .يحصــل الطــاب
عنــد التخــرج علــى الشــهادة الالزمــة مــن أجــل
القبــول الجامعــي.
يجــري الطــاب الذيــن يــودون متابعــة
دراســتهم الجامعيــة االمتحانــات الموحــدة
الضروريــة والمطلوبــة لتعليمهــم العالــي.

خدمة النقل المدرســي والحافالت المدرســية

اسـتعانت مدرسـة دبـي العربيـة األمريكيـة الخاصـة  DAASبشـركة متخصصـة فـي أمـور النقـل
المدرسـي والتـي تؤمـن حافلات مدرسـية وفـق أنظمـة وقواعـد هيئـة الطـرق والمواصلات .RTA
تحظـى أمـور السلامة باهتمـام منقطـع النظيـر فـي مدرسـة دبـي العربيـة األمريكيـة الخاصـة DAAS
وكذلـك اإلشـراف ذات الصلـة ،ومنظومـة كاميـرات تلفزيونيـة حديثـة مرتبطـة بأجهـزة تسـجيل موفـرة
مـن أجـل تأميـن السلامة المطلقـة لطالبنـا .حافالتنـا المدرسـية مجهـزة علـى نحـو كامـل بأحزمـة
األمـان ،وأجهـزة إطفـاء الحريـق ،وتجهيـزات اإلسـعافات األوليـة ،و شـارات التوقـف اإللكترونيـة ومؤشـرات
سـرعة بحـد أقصـى  80كـم فـي السـاعة .يجـب تثبيـت أحزمـة المقاعـد فـي جميـع األوقـات قبـل تحـرك
الحافلات .يغطـي خـط سـير حافالتنـا المدرسـية أماكـن متنوعـة فـي إمـارة دبـي.

مكتب القبول

صباحا ولغاية  3بعد الظهر.
دوام مكتــب القبــول منــذ يــوم األحد ولغاية الخميس ،مــن 8
ً
أو لحجــز موعــد خارج األوقات اآلنفــة الذكر ،الرجاء التواصل معنا:
البريــد اإللكترونــي - admissions@daaschool.com :هاتف.04 288 2222 :
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Key Features of the American Curriculum
Offered by American international
schools
worldwide.
Broad, balanced and student-centered
approach.
Leads to SAT and advanced placement
test for university admission.
Recognized by US and Canadian
universities.
Project-based learning; student teams
work cooperatively, children connect
with passionate experts, and broader
forms of assessment can dramatically
improve student learning.

New
digital
multimedia
and
telecommunications can support these
practices and engage our students, and
well-prepared educators are critical.
Students earn credits from their subjects
which can be used towards college entry.
Students will leave school with a High
School Diploma, required for University
entry.
Most students wishing to attend
university will take the necessary
standardized testing necessary for
admission for higher education.

Transportation
Dubai Arabian American Pvt. School’s transport service is outsourced to a third party
provider, where all buses are compatible with RTA rules and regulations. At DAAS, great
attention is paid to security; proper supervision, CCTV cameras are installed in order to
provide utmost safety of our students. Our buses are fully equipped with safety belts, fire
extinguishers, first aid kits, electronic stop arms as well as a speed limiter with a maximum
speed of 80km/h. Seat belts for student safety must be worn at all times. Our bus routes
are also covering various locations throughout Dubai.

Admissions Office
Our admissions office is open from 8:00 am to 03.00 pm, Sunday to Thursday or by
appointment outside these timings.
Our contact details:
Email: admissions@daaschool.com - Tel: 04 288 2222.
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Tuition Fees
Please contact our Admissions Officer for more information about the applicable tuition
fees.

Extra Curricular Activities
We offer a range of sports activities for students to choose from. We are continuously
tying up with more partners in different fields, such as music, the arts and more. Outside
our classrooms, our students are engaged in a diverse and rich selection of ‘extended’
curricular activities, such as swimming, gymnastics, football, karate and more!

What are the Benefits of the American Curriculum?
The American curriculum is based on high standards of achievement in all subject areas.
This broad and balanced approach is supported by a wide range of co-curricular activities
which equip our students with skills needed for the 21st century. Dubai Arabian American
Pvt. School starts with entry to Kindergarten at the age of 4. Students can continue
to study through to grade 12, where they are awarded with the American High School
Diploma.

University Acceptances
The American Diploma is accepted for entrance by all US universities and colleges and
is increasingly recognized by other universities around the world. So, your child will be
perfectly prepared for higher education in any university and college worldwide.

The focus is on ‘inquiry based, hands-on teaching’
Dubai Arabian American Pvt. School offers a diverse and full range of inquiry based, handson teaching methods and individualized instruction.

www.daaschool.com
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Facilities
Spread over an area of 900,000 sq ft, the school provides two separate entities for boys
and girls from grade 5 upwards. In order to support the curricular and extra-curricular
activities, the school provides the following facilities on campus:
4 computer labs, each one equipped
with 24 computers.
5 science labs equipped with relevant
scientific equipment for research and
teaching.
A fully updated library tailored to
accommodate primary and secondary
students, and an E-library will be
implemented
soon.
An art room.
A science Club to develop the students’
skills and scientific research and
discoveries.
Air-conditioned multi-purpose indoor
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courts used to host a variety of
indoor sports activities e.g. football
to basketball, handball, volleyball,
Badminton, gymnastics, karate, etc...
One indoor swimming pool: at a size of
17.3m (L) x 9.1m (W) x 1.35m both fully
equipped with proper sanitary set up,
such as showers, separate changing
rooms for males and females.
Outdoor Soccer pitch.
Canteen.
Interior playing areas.
School clinic equipped with a full-time
doctor and 3 nurses.
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Background
We know that choosing the right private school for your child can be a difficult decision
to make. Ultimately, all you want is to choose a school that’s the right fit for your child,
their needs - and ensure that they are getting the best level of learning and skills to help
them in the real world. At Dubai Arabian American Pvt. School, we align our curriculum to
the Common Core and California US Standards that is relevant to real life, where teachers
and students usually connect with resources and interact with experts outside of the class
room environment.

School Location
Founded in 2006, DAAS is centrally located in Muhaisnah 1, Dubai.
From Sharjah:
Exit 60, Al Mizhar, near Etihad Mall, next to Lootah Technical Centre.
From Abu Dhabi: Exit 60, Al Nahdah, just opposite Emirates Petrol Station.

Curriculum
US Curriculum: Dubai Arabian American Pvt. School will be accredited by an external
accreditation body to ensure that proper school practices are conducted according to
international standards. We are also working towards being accredited by the New England
Association of Schools and Colleges (NEASC).

Classes
KG1 to Grade 12.

Languages
English is the language of instruction. Arabic and French are also offered.
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Apply online: www.daaschool.com/apply

Dubai Arabian American
Private School

Open for Enrollment
KG1 to Grade 12

04 288 2222
admissions@daaschool.com

www.daaschool.com

