
موافق أو  بشدة  موافق 
%76 

مة لسال ا
أوًال 

%41 
ما حد  إلى  أو  جداً  صحيح 

%60 

أحب 
مدرستي 

%78 

%87 
أو  جداً  صحيح 

ما حد  إلى 

مدرستي في  الطلبة   يحترم 
البعض بعضهم  اختالفات 

المدرسة في  با�مان  أشعر  الطلبة ينشر  لم  مدرستي   في 
- مسيئة  أكاذيب  أو   شائعات 

الماضية عشر  االثنا  ا�شهر  خالل 

@KHDA

@KHDADUBAIwww.khda.gov.ae

في  أو  دائمًا 
ا�وقات   أغلب 

%84 
أو  جداً  صحيح 

ما حد  إلى 

%75 

الكبار من  وغيرهم  المعلمون   يوفر 
لي الرعاية  مدرستي  في 

من وغيرهم  المعلمون   يمدحني 
أقوم عندما  مدرستي  في   الكبار 

جيد بعمٍل 

من غيرهم  أو  ا�مور  أولياء   يهتم 
بواجباتي المنزل  في   الكبار 

سية ر لمد ا

الماضية، عشر  االثني  ا�شهر   خالل 
ا�مل فقدت  أو  شديد  بحزن    شعرت 

ممارسة عن  أتوقف  جعلني   مما 
المعتادة ا�نشطة    بعض 

%34 

 31    مدرسة 

 4,391  طالبًا وطالبة

 من  12 إلى 16 سنة  

فبراير  2016

أسعد قلوب
دبي 

المدارس المتوسطة

 القلوب السعيدة في المدارس المتوسطة في دبي علمتنا أن 

 أشعر بالسعادة  لتواجدي
في المدرسة

الصحة البدنية

العالقة مع الكبار

العالقة بين الطلبة

%92 
في  مرتان 

أكثر أو  ا�سبوع 

%53 %65 

من نشيطًا  أكون  أن   أحب 
البدنية الناحية 

%72 

أشعر وأنا  المدرسة  إلى   أذهب 
ا�يام هذه  كافية  براحة 

الصباح هذا  فطوري  الفواكهتناولت  أتناول  ما   غالبًا 
المدرسة في  والخضار 



  Very safe or safe 

SAFETY
FIRST

76% 41% 
 Very or pretty much true

60% 

I love
 my

school

78% 

School of Hearts
Dubai

 Very or pretty
 much true

87% 

Students at my school 
respect each other’s 
differences

I feel safe at schoolOther students did not spread 
mean rumours or lies about 
me during the past 12 months

Middle Schools

@KHDA

@KHDADUBAIwww.khda.gov.ae

 Always or most
 of the time

84% 
 Very or pretty
 much true

75% 

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

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

Feb 2016

Hearts in Middle Schools of Dubai are saying:

I have recently felt so sad or 
hopeless that I stopped doing 
some usual activities

34% 

31    Schools

4,391   Students

12-16   years old
I am happy to be at 

my school

92% 
 Twice a week
or more

53% 65% 

I like to be physically 
active

72% 

I came to school feeling 
well rested today

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

Physical Wellbeing

Relationships with Adults

Relationships between Students


