
 Always or most of the time

85% 

SAFETY
FIRST

 Always or most of the time

67% 
 Always or most of the time

75% 

I love
 my

school

83% 

94% 

School of Hearts
Dubai

 Always or most
 of the time

93% 

I am happy to be at 
my school

 Twice a week
or more

61% 83% 

Physical Wellbeing

I like to be physically 
active

80% 

I came to school feeling 
well rested today

I ate breakfast this morning I often eat fruits and 
vegetables in school

Relationships with Adults

Relationships between Students

Kids at my school respect 
each other’s differences I feel safe at school

Students at my school try to 
stop bullying when they 
see it happening

Elementary Schools

@KHDA

@KHDADUBAIwww.khda.gov.ae

Bullying

87% 
 Always or most
 of the time

 Always or most
 of the time

81% 
 Always or most
 of the time

81% 

Teachers and other 
grown-ups at school care 
about me

Teachers and other 
grown-ups at school tell me 
when I do a good job

Teachers and other 
grown-ups make it clear 
that bullying is not allowed

A parent or some other 
grown-up at home cares 
about my schoolwork

Feb 2016

34    Schools

4,948  Students

9-13   years old

Hearts in Elementary Schools of Dubai are saying:



ا�وقات  أغلب  في  أو  دائمًا 

%85 

مة لسال ا
أوًال 

%67 
ا�وقات  أغلب  في  أو  دائمًا 

%75 
ا�وقات  أغلب  في  أو  دائمًا 

أحب 
مدرستي 

%83 

%94 

أسعد قلوب
دبي 

%93 
في  أو  دائمًا 

ا�وقات   أغلب 

 أشعر بالسعادة  لتواجدي
في المدرسة

في  مرتان 
أكثر أو  ا�سبوع 

%61 %83 

الصحة البدنية

من نشيطًا  أكون  أن   أحب 
البدنية الناحية 

%80 

أشعر وأنا  المدرسة  إلى   أذهب 
ا�يام هذه  كافية  براحة 

الصباح هذا  فطوري  الفواكهتناولت  أتناول  ما   غالبًا 
المدرسة في  والخضار 

العالقة مع الكبار

العالقة بين الطلبة

اختالفات  مدرستي  في  الطلبة  يحترم 
البعض المدرسةبعضهم  في  با�مان  أشعر  إيقاف  مدرستي  في  الطلبة  يحاول 

يالحظون  عندما   - التنمر  سلوكيات 
ثها و حد

المدارس االبتدائية

@KHDA

@KHDADUBAIwww.khda.gov.ae

Bullying

%87 
في  أو  دائمًا 

ا�وقات   أغلب 

%81 
في  أو  دائمًا 

ا�وقات   أغلب 
في  أو  دائمًا 

ا�وقات   أغلب 

%81 

وغيرهم المعلمون   يوفر 
مدرستي في  الكبار   من 

لي الرعاية 

وغيرهم المعلمون   يمدحني 
مدرستي في  الكبار   من 
جيد بعمٍل  أقوم  عندما 

من  وغيرهم  المعلمون  يوضح 
غير  التنمر  سلوكيات  أن  الكبار 

حة مسمو

غيرهم  أو  ا�مور  أولياء  يهتم 
المنزل  في  الكبار  من 

المدرسية بواجباتي 

فبراير  2016

 34    مدرسة 

 4,948  طالبًا وطالبة

 من  9 إلى 13 سنة  

 القلوب السعيدة في المدارس االبتدائية في دبي علمتنا أن 


