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مقدمة

للتعليماإلماراتمؤسسةاعتمدت2023-2022الدراسيللعاماستعداداتهاضمن
 المدرسي

 
يا  ز

 
 مدرسيا

 
 موحدا

 
ياضالحكوميةالمدارسلطلبةجديدا حرصتو األطفال،ور

 الزييكونأنعلىالمؤسسة
 
اختالفهملبيويللطلبةالمختلفةالعمريةللفئاتمناسبا

المساواةعلىمةقائتعليميةبيئةيوفر بماالحركية،وطبيعتهمأولوياتهموطبيعة
.الطلبةمختلفبيناإليجابيوالتفاعل

كماي،المدرسللتعليماإلماراتمؤسسةهويةالجديدالموحدالمدرسيالزييعكس
يتضمنها،التيالخياراتمنالمتاحبينمنزيهماختيار فيللطلبةكبير هامشعلىأبقى
 يحاكيبماوذلك

 
علىالمؤسسةرصتح التيالتعليميةالبيئةتعكسهامةتربويةقيما

.لطلبتهاتوفيرها

وذلكيةأساسبيعمنافذخاللمنالدولةمناطقمختلففيالزيالمؤسسةستتيح
يالجودةعناصر راعتاشتراطاتوفقوسهولة،يسر بكلللطلبةلتوفيره حيثفيه،حيةواألر
.المؤسسةمعبالتنسيقالمهمةهذهبتوليهايبرماركتاللولوسيقوم

وحلقةمرحلةلبك الخاصبالزيالمتعلقةالهامةالتفاصيلمنالعديدعلىالدليليشتمل
يدجانبإلىتعليمية .لوماتمعمنبذلكيرتبطوماالسعر حولالتفاصيلمنالمز

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.



راسيضوابط الزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام الد

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.

.الدليلوفق-حلقةلكلالمعتمدالتصميموفقالمدرسيالزيارتداءالطلبةجميععلىيتوجب•
.والنظيفوالمرتباألنيقبمظهرهالمدرسيالزيارتداءأهمية•
ياضيةأحذيةارتداءويمنع؛البيضاءالجواربإلىإضافةالمدرسي،الزيمعبالكاملومغلقةاللونسوداءمسطحةأحذيةارتداءيتوجب• ر

ياضياألحذيةارتداءللطلبةويمكن.المدرسيالزيمعللطالبات،كعبمعاألحذيةإلىإضافةوالطالبات،للطلبة المدرسيالزيمعةالر
ياضي ياضةحصصفيهاتتوفر التياأليامخاللالر .الصفيةغير الفعاليات/النشاطاتمقتضياتعندأور

يحاتهالشعر طوليكونأنيجب•  لونهيكونوأنالمجتمعي،المحليالقبولمعمتوافقةوتسر
 
.طبيعيا

.المدرسةفيالواضحوالمكياجاألظافر طالءوضععناالبتعاد•
.المدرسيالزيبإرتداءالطلبةجميعالتزاملضمانالمستمر التدقيقسيتم•
يةالاإلجراءاتإلتخاذللطالب،الخارجيوالمظهر المدرسيالزيبضوابطالطالبالتزامعدمحالفياألمور أولياءإخطار سيتم• .ضرور
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ياض األطفال ر
Kindergarten



بنطلون قصير 

Shorts up to the knee

قميص أبيض مع الشعار

White t-shirt with logo

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

Formal Uniform  الزي الرسمي

ياضةاختيار بنطلون الر
ياضة قصيرأو بنطلون ر

01

ياضي أبيض قصير األكمام مع الشع ارقميص ر

Short sleeve white sports t-shirt with logo

Choice of sports pants  
or sports shorts

Sports Uniform ياضي الزي الر



"سكورت"أوتنورة قصيرة
Short skirt or Skort

قميص رسمي  أبيض مع الشعار

Formal white shirt with logo

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

Formal Uniform  الزي الرسمي

ياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار قميص ر

Short sleeve white sports t-shirt with logo

02

ياضةاختيار بنطلون الر
ياضة قصيرأو بنطلون ر

Choice of sports pants  
or sports shorts

Sports Uniform ياضي الزي الر



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

* The prices are excluding VAT يبة* األسعار غير شاملة الضر

# Kindergarten, Boys  Price

1 White t-shirt with logo 36 AED

2 Shorts up to knee in blue color (Plain) 34 AED

3 Short sleeve white sports t-shirt with logo 29 AED

4 Sports Short 32 AED

5 Sports Pants 43 AED

# Kindergarten, Girls   Price

1 Formal white shirt with logo 29 AED

2 Skirt up to knee 29 AED

3 Skort up to knee 29 AED

4 Short sleeve white sports t-shirt with logo 29 AED

5 Sports Short 32 AED

6 Sports Pants 43 AED

السعر ياض األطفال  بنين/ ر م

درهم36 قميص أبيض مع الشعار 1
درهم34 أزرق سادة بنطلون قصير  2
درهم29 ياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار قميص ر 3
درهم32 ياضة قصير بنطلون ر 4
درهم43 ياضة  بنطلون الر 5

السعر ياض األطفال  بنات/ ر م

درهم29 قميص رسمي أبيض مع الشعار 1
درهم29 تنورة قصيرة  2
درهم29 سكورت 3
درهم29 ياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار قميص ر 4
درهم32 ياضة قصير بنطلون ر 5
درهم43 ياضةبنطلون الر 6

03



الحلقة األولى
Cycle 1



Formal Uniform  الزي الرسمي

(4–1)بنين الصف 1حالزي المدرسي
C1 Boys Grade (1 – 4)

سادةبنطلون قصير أزرق
بنطلون طويل أزرق سادةأو

Choice of short blue pants
or long blue pants

قميص رسمي  أبيض مع الشعار

Formal white shirt with logo

ربطة العنق 
Tie

ياضي أبيض قصير األكمام مع ا لشعارقميص ر

Short sleeve white sports t-shirt with 

logo

ياضة أواختيار بنطلون الر
ياضة قصير  بنطلون ر

Choice of sports pants  
or sports shorts

Sports Uniform ياضي الزي الر
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(4–1)بنات الصف 1حالزي المدرسي
C1 Girls Grade (1 – 4)

Formal Uniform  الزي الرسمي

بنطلون طويل واسع
( مريول)أو فستان أزرق 

Choice of wide-leg pants 
or blue dress (school pinafore) 

قميص رسمي  أبيض مع الشعار

Formal white shirt with logo

ياضةاختيار بنطلون الر
ياضة قصير  أو بنطلون ر

Choice of sports pants  
or sports shorts

Sports Uniform ياضي الزي الر

05

ياضي أبيض قصير األكمام مع ا لشعارقميص ر

Short sleeve white sports t-shirt 

with logo



* The prices are excluding VAT يبة* األسعار غير شاملة الضر

# Cycle 1, Boys  Price

1 White formal shirt with logo 40 AED

2 Blue pants (Plain) 48 AED

3 Blue shorts 48 AED

4
Short sleeve white sports t-shirt
with logo

29 AED

5 Sport shorts 32 AED

6 Sports pant 43 AED

7 Tie 10 AED

# Cycle 1, Girls   Price

1 White formal shirt with logo 46 AED

2 Blue dress (school pinafore) 46 AED

3 Wide-leg Pants 46 AED

4
Short sleeve white sports t-shirt
with logo

29 AED

5 Sports Shorts 32 AED

6 Sports Pants 43 AED

السعر بنين/ الحلقة األولى  م

درهم40 قميص رسمي أبيض مع الشعار 1

درهم48 بنطلون طويل أزرق سادة 2

درهم48 بنطلون قصير أزرق سادة  3

درهم29
ياضي أبيض قصير األكمام مع  قميص ر

الشعار
4

درهم32 ياضةبنطلون قصيرر 5

درهم43 ياضةبنطلون الر 6

درهم10 العنقربطة 7

السعر بنات/ الحلقة األولى  م

درهم46 الشعارمعأبيضرسميقميص 1

درهم46 (مريول)أزرقفستان 2

درهم46 واسعطويلبنطلون 3

درهم29
ياضي أبيض قصير األكمام مع  قميص ر

الشعار
4

درهم32 ياضة قصير بنطلون ر 5

درهم43 ياضةبنطلون الر 6

1حأسعار الزي المدرسي
Formal Uniform Prices for C1

06



Cycle 2
الحلقة الثانية
الحلقة الثانية
Cycle 2



Formal Uniform  الزي الرسمي

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

بنطلون طويل أزرق سادة
Long blue pants (Plain) 

أو قصيرة  مع الشعارقميص رسمي  أبيض بأكمام طويلة

Formal white shirt long or short sleeves with logo

ربطة العنق 
Tie

ياضة بنطلون الر
Sports pants  

Sports Uniform ياضي الزي الر

07

ياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار قميص ر

Short sleeve white sports t-shirt with logo



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

Formal Uniform  الزي الرسمي Sports Uniform ياضي الزي الر

بنطلون طويل واسع
تنورة طويلةأو

Choice of wide long pants 
or long skirt

ياضة بنطلون الر
Sports pant  

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

طويلة مع الشعاربأكمامقميص رسمي  أبيض

Formal white shirt with logo

08



# Cycle 2, Boys  Price

1 White formal shirt, S/S 45 AED

2 White formal shirt L/S 45 AED

3 Long blue pants (Plain) 55 AED

4 Tie 10 AED

5
Short sleeve white sports t-shirt
with logo

35 AED

6 Sports pants 45 AED

# Cycle 2, Girls   Price

1 White formal shirt L/S 45 AED

2 Long skirt 49 AED

3 Wide-leg pants 49 AED

4 White Sports T-Shirt L/S with logo 35 AED

5
White Sports T -Shirt S/S with

logo

35 AED

6 Sports pants 45 AED

السعر بنين/ الحلقة الثانية  م

درهم45 شعارقميص رسمي أبيض بأكمام قصيرة مع ال 1

درهم45 شعارقميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع ال 2

درهم55 بنطلون طويل أزرق سادة 3

درهم10 ربطة العنق 4

درهم35 ياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار قميص ر 5

درهم45 ياضة  بنطلون الر 6

السعر بنات/ الحلقة الثانية  م

درهم45 شعارالمعطويلةبأكمامأبيضرسميقميص 1

درهم49 طويلةتنورة 2

درهم49 واسعطويلبنطلون 3

درهم35 ياضةقميص الشعارمعطويلةبأكمامر 4

درهم35 ياضة بأكمام قصيرة مع الشعار قميص ر 5

درهم45 ياضة بنطلون الر 6

2حأسعار الزي المدرسي
Formal Uniform Prices for C2

* The prices are excluding VAT يبة* األسعار غير شاملة الضر
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الحلقة الثالثة
Cycle 3



Formal Uniform  الزي الرسمي

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

بنطلون طويل أزرق سادة
Long blue pants

أو قصيرة مع الشعارقميص رسمي  أبيض بأكمام طويلة

Formal white shirt long or short sleeves with logo

ربطة العنق 
Tie

ياضة بنطلون الر
Sports pant  

Sports Uniform ياضي الزي الر

10

ياضي أبيض قصير األكمام مع الشعار قميص ر

Short sleeve white sports t-shirt with logo



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

بنطلون طويل واسع
تنورة طويلةأو

Choice of wide-leg pants 
or long skirt

طويلة مع الشعاربأكمامقميص رسمي  أبيض

Formal white shirt with logo

ياضة بنطلون الر
Sports pant  

Formal Uniform  الزي الرسمي Sports Uniform ياضي الزي الر

11

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



3حأسعار الزي المدرسي
Formal Uniform Prices for C3

# Cycle 3, Boys  Price

1 White Formal Shirt, S/S with logo 46 AED

2 White Formal Shirt L/S with logo 46 AED

3 Blue pants (Plain) 55 AED

4 Tie 10 AED

5
Short sleeve white sports t-shirt
with logo

35 AED

6 Sports Pants 45 AED

# Cycle 3, Girls   Price

1 White Formal Shirt with logo 45 AED

2 Long Skirt 56 AED

3 Wide-leg Pants 56 AED

4 White Sports T-Shirt L/S with logo 35 AED

5
White Sports T -Shirt S/S with

logo

35 AED

6 Sports Pants 45 AED

السعر بنين/ الحلقة الثالثة  م

درهم46 عارقميص رسمي أبيض بأكمام قصيرة مع الش 1

درهم46 عارقميص رسمي أبيض بأكمام طويلة مع الش 2

درهم55 سادةأزرقبنطلون 3

درهم10 ربطة العنق  4

درهم35 ياضي قصير األكمام مع الشعار قميص ر 5

درهم45 ياضة بنطلون الر 6

السعر بنات/ الحلقة الثالثة  م

درهم45 عارالشمعطويلةبأكمامأبيضرسميقميص 1

درهم56 طويلةتنورة 2

درهم56 واسعطويلبنطلون 3

درهم35 ياضيقميص الشعارمعطويلةبأكمامر 4

درهم35 ياضي بأكمام قصيرة مع الشعار قميص ر 5

درهم45 ياضة بنطلون الر 6

* The prices are excluding VAT يبة* األسعار غير شاملة الضر
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# All Cycles, Girls and Boys   Price

1 Kindergarten 46 AED

2 Cycle 1 46 AED

3 Cycle 2 46 AED

4 Cycle 3 56 AED

السعر بنين وبنات/ جميع الحلقات  م

درهم46 ياض األطفال ر 1

درهم46 الحلقة األولى 2

درهم46 الحلقة الثانية 3

درهم56 الحلقة الثالثة 4

* The prices are excluding VAT. يبة* األسعار غير شاملة الضر

13
(ةاختياري لجميع المراحل الدراسي) الجاكيت الشتوي 

Jackets ( optional for all school cycles)

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

• Blue Jacket with logo 
(optional for all school cycles)

جاكيت لون أزرق مع الشعار•
(المراحل الدراسية لجميعاختياري)
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منافذ البيع
Sales Outlets

Emirate Sales Outlets منافذ البيع اإلمارة

ABU DHABI 

& Al DHAFRA 

LuLu Hypermarket Capital Mall كابيتال مولهايبرماركتلولو 

أبوظبي والظفرة

Bain Al Jesrain Coop Society ين التعاونية جمعية بين الجسر

LuLu Hypermarket Khalidiya Mall الخالدية مولهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Ruwais Mall الرويس مولهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Mushrif Mall  المشرف مولهايبرماركتلولو

LuLu Hypermarket Dhafra Mall  الظفرة مولهايبرماركتلولو

LuLu Hypermarket WTC مركز التجارة العالميهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Ghayathi غياثيهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Baniyas بني ياسهايبرماركتلولو 

AL AIN 

LuLu Hypermarket Kuwaitat الكويتاتهايبرماركتلولو 

العين

LuLu Hypermarket Al Foah Mall لولو هايبرماركت الفوعة مول

LuLu Hypermarket Barari Mall لولو هايبرماركت البراري مول

LuLu Hypermarket Zakher لولو هايبرماركت زاخر

LuLu Hypermarket Shiab Al Ashkar األشخرشعاب هايبرماركتلولو 

LuLu Express Um Ghafa لولو اكسبرس ام غافة

LuLu Hypermarket Hili Mall  هيلي مولهايبرماركتلولو

Al Falah Plaza الفالح بالزا

يخ : مالحظة* د في تار ، ويمكن تحديثها في (نسخة أولى)2022أغسطس  1تم نشر منافذ البيع التابعة للمورّ

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

Emirate Sales Outlets منافذ البيع اإلمارة

DUBAI

LuLu Hypermarket Al Warqa الورقاءهايبرماركتلولو 

دبي

LuLu Hypermarket Al Qusais القصيصهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Al Barsha البرشاءهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Al Rashidiya الراشديةهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Arabian Centre Mall العربي مولهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Silicon Central لولو هايبرماركت السيليكون سنترال 

SHARJAH

LuLu Hypermarket Al Wahda الوحدةهايبرماركتلولو 

الشارقة

LuLu Hypermarket Hazana الحزانةهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Samnan (Sharjah Central Mall) (الشارقة سنترال ) سمنان هايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Buheirah البحيرةهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Muweilah مويلحهايبرماركتلولو 

AJMAN
LuLu Hypermarket Ajman عجمانهايبرماركتلولو 

عجمان
LuLu Hypermarket Nuaimia النعيميةهايبرماركتلولو 

UMM AL QWAIN
LuLu Hypermarket Umm Al Qwain Mall أم القيوين مولهايبرماركتلولو 

أم القيوين
LuLu Express City Mall لولو اكسبرس سيتي مول

يخ : مالحظة* د في تار ، ويمكن تحديثها في (نسخة أولى)2022أغسطس  1تم نشر منافذ البيع التابعة للمورّ

.ماعيحال أي تغيير على الئحة المنافذ، وفي هذه الحالة سيتم إشعاركم من خالل قنوات تواصلنا اإلجت
* 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.



16

منافذ البيع
Sales Outlets

يخ : مالحظة* د في تار ، ويمكن تحديثها في (نسخة أولى)2022أغسطس  1تم نشر منافذ البيع التابعة للمورّ

.ماعيحال أي تغيير على الئحة المنافذ، وفي هذه الحالة سيتم إشعاركم من خالل قنوات تواصلنا اإلجت
* 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.

Emirate Sales Outlets منافذ البيع اإلمارة

RAS ALKHAIMA

LuLu RAK Mall (Level 1) (الطابق األول)لولو راك مول 

LuLuرأس الخيمة Hypermarket RAK  رأس الخيمةهايبرماركتلولو
LuLu Center RAK لولو سنتر رأس الخيمة

FUJAIRAH

LuLu Hypermarket Fujairah الفجيرةهايبرماركتلولو 

LuLu Hypermarket Dibbaالفجيرة دباهايبرماركتلولو 

LuLu Mall Fujairah لولو مول الفجيرة
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(*المدارس ) منافذ بيع أخرى 
Other Sales Outlets ( Schools )*

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

 مؤقتة،ولفترةأعالهالمذكورةالمدارسبعضفيالمدرسيالزيبيعسيتم*
 
فيتحديدا

.فقطالدراسيالعامبداية

City Sales Outlets اسم المدرسة المنطقة

AL SILA Al Sila School – All cycles لجميع الحلقات-(مشتركة ) السلع مدرسة السلع

AL WAGAN AL Wagan School – All cycles لجميع الحلقات-(مشتركة ) الوقنمدرسة  الوقن

DALMA ISLAND Dalma School – All cycles لجميع الحلقات-(مشتركة ) مدرسة دلما  يرة دلما جز

AL QOU’A 
Al Qou’a School – Boys all cycles ذكور جميع الحلقات-مدرسة القوع

القوع
Al Saada School – Kindergarten - Girls all cycles ياض اطفال -مدرسة السعادة إناث جميع الحلقات-ر



MARK OF APPROVED UNIFORM عالمة الزي المعتمد

Front Side

Front Side

Back Side

Parchment Paper

Back Side

Single hangtag

4.0cm

7.5cm

barcode

+ With additional separate tag

www.luluhypermarket.com

uniform@ae.lulumea.com
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داألسئلة األكثر شيوعا بخصوص إعالن الزي المدرسي الجدي

بيعهومنافذالزيعنعامةأسئلة:األولالقسم

 المدرسيالزيتغيير تمهل1.
 
الحكومية؟المدارسلطلبةكليا

منلكل،2023-2022الدراسيالعاممنبدءاالجديدالمدرسيالزيتغيير تمنعم،
 الدراسيةالحلقاتلمختلفكاملبشكلواإلناث،الذكور 

 
ولغايةاألولىالروضةمنبدءا

وضوابطولأصمنبهايتصلوماالمدرسية،البيئةمنمستمدةمرتكزاتوفق،12الصف
.تربوية

الجديد؟المدرسيالزيتوفير سيتممتى2.

.2022أغسطس 15سيتم توفير الزي المدرسي الموحد الجديد للطلبة بدءا من 

الحكومية؟المدارسلطلبةالمدرسيالزيتغيير تملماذا3.

يدلتوفير المدرسيالزيتغيير تم سير طبيعةمعيتوافقبماللطلبةالراحةشروطمنمز
طبيعةعليهماتحتمهالتيالالزمةالعمليةبالمتطلباتكذلكويمدهمالدراسي،اليوم

التامتماشيهعلىعالوةمدارسهم،فييمارسونهاالتيالصفيةوغير الصفيةالنشاطات
للمختبراتاستخدامهمعندالطلبةلدىتوافرهايجبالتيوالسالمةاألمناشتراطاتمع

.المدارسفيلهمالمتاحةالعلمية

Frequently Asked Questions about the New School Uniform 
Announcement

First Section: General questions about the uniform and its points of
sales

1. Did the public school uniform completely change?

Yes. The new school uniform changed starting the academic year 2022-
2023 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. When will the new school uniform be available?

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

August 2022.

3. 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.
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الدراسية؟الحلقاتوجميعالطلبةكافةالمدرسيالزييشملهل4.

 الطلبةكافةالجديدالزييشملنعم،
 
وسيتم،12الصفولغايةاألولىالروضةمنبدءا

.األخرىالحلقاتعنمنفصلبشكلدراسيةحلقةلكلالزيتوحيد

األجيال؟مدارسطلبةالجديدالموحدالزييشملهل5.

منشغيلهاتسيتمحكوميةمدارسفهياألجيال،مدارسطلبةالجديدالزييشملنعم،

عليمللتاإلماراتمؤسسةمنكاملإشرافوتحتخاصةتعليميةخدماتمزوديقبل

.المدرسي

حكومية؟الالمدارسلطلبةالمدرسيالزيونوعتصميماختيار معايير هيما6.

طلبتها،لجميععاليةجودةذاتوعمليمريحمدرسيزيتوفير علىالمؤسسةتحرص

.وبيئتهاالدراسةوساعاتالتعليميةالعمليةومتطلباتدراسيةحلقةكلخصوصيةويراعي

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.



الجديد؟المدرسيالزيبيعومنافذتوفير آليةهيما7.

دمعاالتفاقعلىالمدرسيللتعليماإلماراتمؤسسةعملت
ّ
ولواللوهوواحدمور

38عبرذلكتموسيالدولة،مناطقمختلففيللطلبةالمدرسيالزيلتوفيرهايبرماركت

دالتابعةللبيعمنفذا
ّ
.الدليلفيردوكماويسر بسهولةالزيتوفير يضمنبماللمور

دةبعيمسافةعلىاللولوفرعوجودحالفيالزيلشراءآخر خيار هناكهل8.

 
 
عنا؟جدا

 الحالةهذهفي
 
الزيتوفير علىالموردمعسنعملالشراء،عمليةتيسير علىمناوحرصا

والتعليمياإلداريالكادر عودةتاريخ)أغسطس22تاريخمنابتداءالمدارسبعضفي

 اآلتيةالمناطقفيوذلك،(للمدارس
 
يرةالوقن،القوع،السلع،:حصرا وردماكدلما،وجز

.الدليلفي

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.



الجديد؟المدرسيالزيسعر عنماذا9.

ولةمعقبأسعار مدرسيزيتوفير علىالمدرسيللتعليماإلماراتمؤسسةحرصت

.للجميع

دراسيةمرحلةلكلالمدرسيالزي:الثانيالقسم

ياضلمرحلةالمدرسيالزييتكونمما10. األطفال؟ر

ياضلمرحلةالموحدالمدرسيالزييتكون ياضيقميصمنبنيناألطفالر شعار معبيضأر

ياضةبنطلونمعالمؤسسة، ياضيالزييتكونفيما.قصيرر رياضفيذكور الللطلبةالر

ياضيقميصمناألطفال ياضةبنطلونوأبيضر ياضةبنطلونأور .قصيرر

ؤسسة،المشعار معأبيضقميصمنالمرحلةذاتفيللبناتالمدرسيالزيويتكون

ينإتاحةمع يةالفئةطبيعةمعيتناسببماللتنورةخيار المرحلةهذهيفللطلبةالعمر

ياضيزيهنيتكونفيما ياضةقميصمنالر ياضوبنطلوناألكمامقصير ر ياضةبنطلونأوةر ر

.قصير

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.



؟(4-1الصفوفمن)األولىالحلقةلطلبةالمدرسيالزييتكونمما11.

معبيضأرسميقميصمنذكور األولىالحلقةلطلبةالمدرسيالزيالمؤسسةحددت
يتكونافيماللون،أزرقطويلأوقصير بنطلونجانبإلىعنق،وربطةالمؤسسةشعار 
ياضيزيهم ياضةقميصمنالر ياضةنطلونبمعأزرقمعأبيضباللونيناألكمامقصير ر أور

ياضةبنطلون .واألبيضاألزرقباللونينكذلكقصير ر

عار شمعأبيضرسميقميصمناألولىالحلقةلطالباتالمدرسيالزيويتكون
صوصوبخ ،(مريول)أزرقفستانأوواسعطويلأزرقبنطلونإلىباإلضافةالمؤسسة،

ياضيزيهن ياضةقميصمنفيتكونالر جانبإلىواألزرقاألبيضباللونيناألكمامقصير ر
ياضةبنطلون ياضةبنطلونأور .قصيرر

؟(8-5الصفوفمن)الثانيةالحلقةلطلبةالمدرسيالزييتكونمما12.

ينالثانيةالحلقةلطلبةالمدرسيالزييتيح رسميقميصمنألولاالخيار يتكون.للطلبةخيار
إلىلشعار امعقصيرةبأكمامأبيضرسميقميصأوالشعار معطويلةبأكمامأبيض
ياضةزيأماعنق،وربطةأزرقبنطلونجانب ياضةقميصمنفيتكونالر األكمامر قصير

ياضةوبنطلون .واألزرقاألبيضاللونينمنمكونر

بأكمامأبيضرسميقميصمنالمدرسيزيهنفيتكونالثانيةالحلقةطالباتوبخصوص
أما.لةطويتنورةأوواسعطويلكحليبنطلونجانبإلىالمؤسسة،شعار معطويلة
ياضيالزي ياضةقميصمنفيتكونالر ياضةبنطلونجانبإلىطويلةأوقصيرةبأكمامر .ر

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.

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.



؟(12-9الصفوفمن)الثالثةالحلقةلطلبةالمدرسيالزييتكونمما13.

طويلضأبيرسميقميصمنالذكور منالثالثةالحلقةلطلبةالمدرسيالزييتكون

.اللونيكحلوبنطلونعنقربطةجانبإلىالمؤسسةشعار معاألكمامقصير أواألكمام

ياضيالزيويتكون ياضةقميصمنالر ياضةلونوبنطوكحليأبيضاألكمامقصير ر .كحلير

معأبيضيرسمقميصمنفيتكونالثالثةالحلقةلطالباتالمدرسيالزيبخصوصأما

الزيضمنيتفيما.طويلةكحليةتنورةأوواسعطويلكحليبنطلونجانبإلىالشعار 

ياضي ياضةقميصمنللطالباتالر ياضةلونبنطجانبإلىقصيرةأوطويلةبأكمامر ر

.كحلي

المدرسيالزيضمنشتويجاكيتإقتناءالدراسيةالمراحلجميعفيالطلبةبإمكان*
.اختياريبشكلالموحد

13. What does the school uniform for cycle three students (grades 

9-12) consist of?

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.

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.



الزيضوابط:الثالثالقسم

الدوامأثناءللطلبةالخارجيوالمظهر المدرسيالزيضوابطهيما14.
الدراسي؟

oحلقةلكلدالمعتمالتصميموفقالمدرسيالزيارتداءالطلبةجميععلىيتوجب-
.الدليلوفق

oوالنظيفوالمرتباألنيقبمظهرهالمدرسيالزيارتداءأهمية.

oي،المدرسالزيمعبالكاملومغلقةاللونسوداءمسطحةأحذيةارتداءيتوجب
ياضيةأحذيةارتداءويمنع؛البيضاءالجواربإلىإضافة إلىإضافةبات،والطالللطلبةر
ياضيةيةاألحذارتداءللطلبةويمكن.المدرسيالزيمعللطالبات،كعبمعاألحذية الر

ياضيالمدرسيالزيمع ياضةحصصفيهاتتوفر التياأليامخاللالر عندأور
.الصفيةغير الفعاليات/النشاطاتمقتضيات

oيحاتهالشعر طوليكونأنيجب وأنتمعي،المج المحليالقبولمعمتوافقةوتسر
 لونهيكون

 
.طبيعيا

oالمدرسةفيالواضحوالمكياجاألظافر طالءوضععناالبتعاد.

oرسيالمدالزيبإرتداءالطلبةجميعالتزاملضمانالمستمر التدقيقسيتم.

oيالمدرسالزيبضوابطالطالبالتزامعدمحالفياألمور أولياءإخطار سيتم
يةاإلجراءاتإلتخاذللطالب،الخارجيوالمظهر  .الضرور

Third Section: Uniform Regulations

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

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

o The school uniform must look neat and tidy. 

o 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 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.



Follow us

Emirates Schools Establishment

لالستفسارات الخاصة بالزي المدرسي
يد االلكتروني يمكن التواصل عبر البر

uniform@ae.lulumea.com

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

uniform@ae.lulumea.com
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