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“We have a responsibility to equip our students with new skills 
and knowledge that will help them pursue excellence and 
success in the future. The ‘Dubai Schools’ initiative represents a 
new phase in our long-term education plan created to support 
the sustainability of our development journey.”
His Highness Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum



Most recently as a Principal/CEO of a large K-12 American Academy in Abu Dhabi. I am a graduate of the 
University of Southern California Doctorate in Organizational Change and Leadership program, and hold 2 
masters degrees in educational leadership, and international management and policy. I currently reside here 
in the UAE with my family; wife, Sofiya and our twins Yacob and Isabella. We are all very excited to be 
retunring to Dubai!

Selecting the right school for your student is a significant decision for your family. Let me tell you why 
choosing Dubai Schools is right for your children. The vision for Dubai schools is to offer a first-class 
international education to our students by being a beacon and exemplar of academic quality. The school will 
use the US curriculum as the foundation of our educational program while balancing razor sharp focus on 
Arabic literacy, Islamic studies, and the cultural values of the U.A.E. 

Our program will aim to develop well-rounded learners by teaching global perspectives and context to 
position our students to successfully develop the critical thinking skills and acumen to contribute positively 
to a rapidly changing world. Our curriculum and teaching methodologies will deliver experiences to 
students that enable them to reach their full potential as independent and empathetic thinkers. While we 
will teach and embrace global citizenship the school will also deliver the promise of educating and guiding 
our students to be well developed and led by Arabic and Islamic principles and values. Moreoever, our 
school will embrace and incorporate entrepreneurship and innovation, sustainability, tolerance, and many 
other key aspirations of the U.A.E. national agenda for education.

 

If you have enrolled in our schools I assure you that your familiy has made the right choice! If you are a 
family considering us as an educational option for your child or children, I do hope you will consider joining 
our new and exciting schools and be part of the inaugural classes of the Dubai schools! I look forward to 
meeting you in person and talking more about the school and hearing about your aspirations for your 
child’s educational journey.

Sincerely, 

Dr. Joseph Kotarski

Dear Parents and Caregivers,

It is a pleasure to be introducing myself to you. My name is Dr. Joseph Kotarski and I am honored to be the 
founding Superintendent of Dubai Schools! Before I share the vision and mission of the school I would like to 
take this opportunity and share a short bio about my professional career and background with you. I am from 
the USA and have nearly 17 years teaching and leadership experience in K-12 education with nearly a decade 
served in the MENA region with 6 years spent in the U.A.E. I have worked closely with Emirati and expatriate 
children and families in the UAE in diverse educational contexts;

WELCOME
from the Principal



High standards of Arabic language, Islamic studies and UAE social 
studies, science and technology
Dubai Shcools - Al Barsha offers an American curriculum based on the New York State Education 
Department (NYSED). The Elementary School curriculum builds upon young children’s natural curiosity and 
enthusiasm for learning towards developing these traits to their fullest potential. The Middle School 
provides a transition for the students, while enabling them to take command of their own learning. Our 
academic selections include core courses that are required of all students and exploratory choices which is a 
rotation of drama, computers, art and music throughout the school year. The High School curriculum, which 
leads to an American High School Diploma, allows students to choose from a range of electives to meet their 
interests, talents and aspirations. Students have the choice to take one or more of the Advanced 
Placement (AP) courses. These courses offer students an opportunity to engage in deep academic inquiry 
and to explore new material.  

CURRICULUM

To be a beacon of Academic 
Excellence
Combining an inquisitive teaching approach and 
future-focused skillset delivery, we work 
hand-in-hand with the community to nurture 
students to become independent and empathetic 
learners. We offer an American education that will be 
guided by Arabic principles, Islamic values, science 
and technology, which will foster future-ready 
graduates, driven by pride and tolerance.

MISSION

Dubai Schools – Mirdif, offers educational facilities from KG1 to Grade 12. The duration of our Academic Year 
2021-22 will offer primary grades KG1 to Grade 4, with additional grades opening every year.

GRADES



FUTURE READY
Equipping students with the necessary life skills to face future challenges, 
both national and global, with resilience, while encouraging them to be ambitious 
self-directed learners.

TRUST & RESPECT
Developing a home-school relationship based on trust and respect, while 
fostering a welcoming school environment in order for every student to flourish 
and every parent to feel reassured. Bringing empathy into our classrooms and 
embedding it as a core value. 

COLLABORATION AND INCLUSION
Working together with education partners, parents and the wider community 
to achieve shared goals, making every member of the school community feel valued. 
Cultivating an inclusive culture that recognizes and honors individuals’ strengths 
and abilities.

CULTURAL PRESERVATION
A dynamic and forward-thinking learning system that is rooted in the Emirati 
culture. Guided by Arabic and Islamic values to further foster a culture of strong 
identity and tolerance, while maintaining a global outlook.

ACADEMIC EXCELLENCE
A strong international curriculum that prepares and inspires students to 
contribute positively towards the future in a caring and inclusive environment. 
High-quality innovative education will be delivered to equip students with 
essential problem solving, critical thinking and life skills, so that they graduate with 
a thorough understanding of the world they will inhabit and lead in their future. 

VALUES
KG1 & KG2
Sunday - Wednesday
8am to 1pm
 
Grade 1 - Grade 4
Sunday - Wednesday
8am to 2:30pm

All Grades
Thursday 
8am to 1:30pm

SCHOOL
HOURS 



FACILITIES

Outdoor Sports Facilities

2 Outdoor Shaded Play Areas

Swimming Pool

Indoor Play Areas

Indoor Multi-purpose Hall

Canteen

Male & Female Prayer Rooms

Chemistry/Biology Lab

2 Science Labs

2 STEM/STEAM Rooms

Medical Clinic

Music Room

Art Room

Library



Our students have access to healthy meal and beverage options at our fully 
equipped campus cafeteria which is managed by Leela’s lunches, school 
food experts. 
Our balanced, tasty and 'fun' meals include hot lunches of varied cuisines 
and a variety of snacks. 

SCHOOL LUNCHES

UNIFORMS

Dubai Schools and Taaleem have contracted STS, a highly experienced and established bus transportation 
company. All vehicles used by STS follow the strictest Road & Transport Authority (RTA) safety standards and 
guidelines. 

All bus drivers are highly experienced and authorised and trained by the RTA. A bus guardian also travels with 
each vehicle and all buses feature a tracking system for the purposes of our students’ safety.

SCHOOL
TRANSPORT



FEE
STRUCTURE
* Fees are inclusive of transportation and uniform
   (terms and conditions apply)
* Fees are subject to KHDA approval
* Grade 5 onwards will open from 
   Academic Year 2022-23

SCHOLARSHIPS
Scholarships are available for UAE nationals (terms and 
conditions apply). Please contact our admissions team for more 
information. 

Nesrine Amara 
Admissions Manager
Dubai Schools Al Barsha
E: admissions@dubaischools-albarsha.ae 
M: +971 4 584 0401

Grade Term 1 Term 2 Term 3 Total

KG1 11,960 8,970 8,970 29,900

KG2 12,960 9,720 9,720 32,400

Grade 1 13,880 10,410 10,410 34,700

Grade 2 13,880 10,410 10,410 34,700

Grade 3 14,223 10,666 10,666 35,555

Grade 4 14,463 10,846 10,846 36,155

Grade 5 15,520 11,640 11,640 38,800





واالرتقاء  بحياتنا  النهوض  في  وأثره  العلم  قيمة  ندرك  ”نحن 

على  اليوم  ونعمل  كبر،  أ ومهمتنا  كبيرة  طموحاتنا  بمستقبلنا. 

البيئة  خلق  خالل  من  األفضل  للمستقبل  الجيل  هذا  تأسيس 

التعليمية التي تعينهم على تحقيق هذه الطموحات“.                   

سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم



السادة / أولياء األمور الكرام،

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أعرفكــم بنفســي أنــا الدكتــور جوزيــف كوتارســكي المديــر التنفيــذي لمــدارس دبــي البرشــاء! أود أن أغتنــم 
هــذه الفرصــة وأشــارككم مســيرتي المهنيــة. أنــا مــن الواليــات المتحــدة ولــدي خبــرة مــا يقــارب 17 عاًمــا فــي قيــادة المــدارس مــن مراحــل 
ريــاض األطفــال وحتــى المرحلــة الثانويــة، بعــد أدوار قياديــة قضيتهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، باإلضافــة إلــى خبــرة 6 
ســنوات ـفـي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي عملــت مــن خاللهــا عــن كثــب مــع األطفــال والعائــالت اإلماراتيــة والوافديــن ـفـي دولــة 

اإلمارات العربية المتحدة في سياقات تعليمية متنوعة.

أنــا خريــج جامعــة جنــوب كاليفورنيــا دكتــوراه ـفـي برنامــج التغييــر التنظيمــي والقيــادة، وحاصــل عـلـى درجتــي ماجســتير ـفـي القيــادة 
التربويــة واإلدارة والسياســات الدوليــة. حاليــا كمديــر / مديــر تنفيــذي لألكاديميــة األمريكيــة ـفـي أبوظبــي مــن "ريــاض األطفــال حتــى 
الصــف الثانــي عشــر"، أقيــم هنــا مــع عائلتــي؛ زوجتــي صوفيــا وتوأمنــا يعقــوب وإيزابيــال، ونحــن جميًعــا متحمســون جــًدا لالنتقــال إلــى 

دبي!

يعــد اختيــار المدرســة المناســبة لطفلــك قــراًرا مهًمــا لعائلتــك، دعنــي أخبــرك لمــاذا يعــد اختيــار مــدارس دـبـي - البرشــاء األنســب 
ألطفالكــم! تتمثــل رؤيــة مــدارس دبــي فــي تقديــم تعليــم دولــي لطالبنــا ونموذًجــا متميــزا للجــودة األكاديميــة، ســتتبع المدرســة المناهــج 
االجتماعيــة  والدراســات  اإلســالمية  الدراســات  العربيــة،  اللغــة  عـلـى  التركيــز  موازنــة  مــع  التعليمــي  لبرنامجنــا  كأســاس  األمريكيــة 

والثقافية اإلماراتية.

ســيهدف برنامجنــا ضمــان إنشــاء جيــل مثقــف وذلــك مــن خــالل غــرس وتطويــر مهــارات التفكيــر اإليجاـبـي لمواكبــة عالــم التطــور 
الشــخصية  إمكاناتهــم  إـلـى  االســتناد  مــن  تمكنهــم  للطــالب  تجــارب  التعليميــة  ومنهجياتنــا  مناهجنــا  ســتوفر  الحاـلـي.  التكنولوجــي 
كمفكريــن مســتقلين ومتســامحين. فــإن المدرســة ســتفي أيًضــا بالوعــد بتعليــم وتوجيــه طالبنــا لمواكبــة التطــور، والمحافظــة عـلـى 
المبــادئ والقيــم العربيــة واإلســالمية. عــالوة عـلـى ذلــك ســوف تتبنــى مدرســتنا الدمــج بيــن ريــادة األعمــال، واالبتــكار، والتســامح 

ومختلف المسارات األساسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة واألجندة الوطنية للتعليم. 

إذا كنــت قــد قــررت لطفلــك االلتحــاق بمدارســنا وتعتبرنــا خيــاًرا تعليمًيــا لطفلــك أو أطفالــك، فأنــا أؤكــد لــك أنــك وعائلتــك قــد اتخذتــم 
القــرار الصحيــح! آمــل أن تفكــر ـفـي االنضمــام إـلـى مدارســنا الجديــدة والمتميــزة وأن تكــون جــزًءا مــن الفصــول األوائــل لمــدارس دـبـي! 

أتطلع إلى مقابلتك شخصًيا والتحدث أكثر عن المدرسة واالستماع إلى تطلعاتك لرحلة طفلك التعليمية.

مع أطيب التمنيات،

د. جوزيف كوتارسكي

رسالة ترحيبية
من المدير



الدراســات  اإلســالمية،  الدراســات  العربيــة،  باللغــة  يهتــم  المســتوى  عــالي  تعليــم 
االجتماعية في اإلمارات والعلوم والتكنولوجيا 

تقــدم مــدارس دبــي - البرشــاء، منهــاج أمريكــي معتمــد مــن واليــة نيويــورك NYSED. ويســتند المنهــاج الدراســي فــي المرحلــة االبتدائيــة 
علــى الفضــول الطبيعــي لــدى األطفــال وشــغفهم وحبهــم الكبيــر للتعلــم ويســعى بالتــالي لتطويــر إمكاناتهــم وتأسيســهم لالنتقــال إلى 
المرحلــة المتوســطة. وتركــز المرحلــة المتوســطة علــى بنــاء قــدرات ومهــارات الطلبــة التــي تمكنهــم مــن تــولي عجلــة القيــادة في رحلتهــم 
التعليميــة. ويشــمل المنهــاج المــواد األكاديميــة األساســية التــي يجــب أن يســتكملها جميــع الطلبــة الملتحقيــن في المدرســة، باإلضافــة 
إلى مــواد إثرائيــة فصليــة يختارهــا الطلبــة مثــل الدرامــا والكمبيوتــر والفــن والموســيقى. وفي نهايــة المرحلــة الثانويــة، يحصــل جميــع 
الطلبــة علــى شــهادة دبلــوم الثانويــة األمريكيــة. ويمكــن للطلبــة دراســة مــواد إضافيــة إختياريــة لتلبيــة اهتماماتهــم ومواهبهــم ومهاراتهــم. 
كمــا توفــر مــدارس دبي خيــار االلتحــاق بمجموعــة مــن المــواد المتقدمــة (Advanced Placement – AP) وللطلبــة إمكانيــة التســجيل 
بأكثــر مــن مــادة متقدمــة حســب رغبتهــم وقدراتهــم األكاديميــة إذ توفــر هــذه المــواد المتقدمــة مســتوى أكاديمــي أعلــى وتســاعد الطلبــة 

في التعمق في دراسة وتحليل مختلف المواد. 

المنهاج

أن نكون منارة التميز األكاديمي
مــن خــالل اتبــاع نهــٍج تعليمــي يقــوم عـلـى حــب االســتطالع وبنــاء 
مهــارات تواكــب المتطلبــات المســتقبلية، فإننــا نعمــل بالتعــاون 
أفــراد المجتمــع لنعــد طلبــًة مندفعيــن للعلــم والمعرفــة. إذ  مــع 
اللغــة  بمبــادئ  يسترشــد  أمريكيــاً  منهجــاً  دبي  مــدارس  تقــدم 
إلعــداد  والتكنولوجيــا  العلــوم  وأســس  اإلســالمية  القيــم  العربيــة، 

طلبة مستعدين للمستقبل ومدفوعين بقيم الفخر والتسامح.

رسالتنا

مدارس دبي - البرشاء من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتفتتح في العام الدراسي 2021 - 2022 
صفوفها الدراسية من مرحلة الروضة حتى الصف الرابع وسيتم افتتاح الصفوف األعلى تباعاً كل سنة. 

المراحل الدراسية



االستعداد للمستقبل
نســعى لتأســيس بيئــة تعليميــة تســهم في إثــراء تجربــة الطلبــة وتزويدهــم بالمهــارات الحياتيــة التــي 
وتعزيــز  وعالميــاً،  محليــاً  المتغيــرات  مــع  والتكيــف  المســتقبل  تحديــات  مواجهــة  عـلـى  تعينهــم 

طموحاتهم وإيمانهم بذاتهم.

الثقة والتعاطف
ترســيخ عالقــة أساســها الثقــة واالحتــرام المتبــادل بيــن المدرســة والمنــزل، وخلــق بيئــة مدرســية 
حاضنــة وآمنــة تســهم في ازدهــار الطلبــة، مــع إرســاء قيــم التعاطــف داخــل فصولنــا الدراســية ودمجهــا 

كقيمة أساسية.

التعاون والدمج
العمــل مــع الشــركاء وأوليــاء األمــور وكافــة أطــراف المجتمــع لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن خــالل 
ثقافــة حاضنــة للجميــع، ومعــززة للقــدرات والجهــود الفرديــة، ومحفــزة لدمــج جميــع الطلبــة بمختلــف 

احتياجاتهم وقدراتهم ضمن بيئة تعليمية متميزة.

الحفاظ على الهوية الثقافية
نظــام تعليمــي يســتند علــى الثقافــة اإلماراتيــة، ويســتلهم الهويــة وقيــم التســامح مــن القيــم العربيــة 
االستشــرافية  والرؤيــة  بالديناميكيــة  يمتــاز  عالمــي  بمنظــور  يتميــز  الوقــت  نفــس  وفي  واإلســالمية، 

المستقبلية.

التمّيز األكاديمي
منهــاج تعليمــي عالمــي المســتوى يســهم في إعــداد الطلبــة وإلهامهــم للمســاهمة بشــكل إيجــابي في 
المســتقبل ضمــن بيئــة تســودها الرعايــة، وتركـّـز علــى الجــودة في تقديــم خدمــة تعليميــة مبتكــرة لتزويــد 
الطلبــة بالمهــارات الحياتيــة األساســية مثــل مهــارات حــل المشــكالت والتفكيــر النقــدي وغيرهــا مــن 

المهارات التي تؤهلهم للتخرج بفهم شامل للعالم ومتطلباته االجتماعية واالقتصادية.

قيمنا

ساعات 
الدوام المدرسي 

مرحلة رياض األطفال
االحد - االربعاء

من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً
 

الصف األول - الصف الرابع
االحد - االربعاء

من 8 صباحاً حتى 2:30 ظهراً 

لجميع الصفوف
الخميس

ً من 8 صباحاً حتى 1:30 ظهرا



المرافق

مختبر للكيمياء/األحياء

مختبران للعلوم

قاعتان للعلوم

عيادة طبية

قاعة الموسيقى

قاعة الفنون

مكتبة

مرافق رياضية خارجية

منطقتان لعب خارجية مظللة

مسبح

مناطق لعب داخلية

صالة داخلية لمختلف األنشطة

مقصف

مصلى لإلناث وآخر للذكور



ُتتاح لطلبتنا خيارات الوجبات والمرطبات الصحية في كافتيريا المدرسة، بتزويد من 
"وجبات Leela للغداء" وهم الخبراء بإعداد األطعمة الخاصة بالمدارس.

ووجبات  متنوعة  ساخنة  وجبات  وتتضمن  ولذيذة،  متوازنة  بكونها  وجباتنا  تتميز 
خفيفة.  

وجبات الغداء المدرسية

الزي المدرسي

تعاقدت مدارس دبي ومؤسسة تعليم مع شركة المواصالت STS ، وهي شركة ذات خبرة عالية في مجال المواصالت. 
 .(RTA) معايير وإرشادات السالمة األكثر دقة لهيئة الطرق والمواصالت STS تتبع جميع الحافالت التي تستخدمها

يتم  والمواصالت.  الطرق  هيئة  قبل  من  ومدّربون  مصرحون  وهم  عالية  بخبرة  الحافالت  سائقي  جميع  ويتمتع  كما 
تخصيص مساعدة لكل حفلة مدرسية وتتميز جميع الحافالت بنظام تتبع ألغراض أمن وسالمة الطلبة.

المواصالت



جدول الرسوم

*تشمل الرسوم في الجدول رسوم المواصالت ورسوم الزي 
المدرسي (تطبق الشروط واألحكام)

*الرسوم خاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية

*سيتم افتتاح الصف الخامس وما يليه ابتداًء من العام 
الدراسي 2022-2023

المنح الدراسية 
تقدم مدارس دبي منحاً دراسية للطلبة اإلماراتيين (تطبق 
الشروط واألحكام). لمزيد من المعلومات يمكن التواصل 

مع مكتب التسجيل.

نسرين عمارة
مديرة التسجيل

مدارس دبي البرشاء
البريد اإللكتروني:

admissions@dubaischools-albarsha.ae
الهاتف المحمول: 0401 584 4 971+

29,900 KG111,9608,9708,970
32,400 KG112,9609,7209,720
34,700 13,88010,41010,410الصف األول
34,700 13,88010,41010,410الصف الثاني
35,555 14,22310,66610,666الصف الثالث
36,155 14,46310,84610,846الصف الرابع

38,800 15,52011,64011,640الصف الخامس

المجموعالصف ألول
الفصل الدراسي

الثاني
الفصل الدراسي

الثالث
الفصل الدراسي


