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مقدمة
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.

 اعتمدت مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرس2023-2022 ضمن استعداداتها للعام الدراس
 وحرصت المؤسسة،زيا مدرسيا موحدا جديدا لطلبة المدارس الحكومية ورياض األطفال
عىل أن يكون الزي مناسبا للفئات العمرية المختلفة للطلبة ويلب اختالفهم وطبيعة أولوياتهم
 بما يوفر بيئة تعليمية قائمة عىل المساواة والتفاعل اإليجاب بي مختلف،وطبيعتهم الحركية
.الطلبة

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.

 كما أبق عىل،يعكس الزي المدرس الموحد الجديد هوية مؤسسة اإلمارات للتعليم المدرس
 وذلك بما،هامش كبي للطلبة ف اختيار زيــهم من بي المتاح من الخيارات الب يتضمنها
.يحاك قيما تربوية هامة تعكس البيئة التعليمية الب تحرص المؤسسة عىل توفيها لطلبتها

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.

ستتيح المؤسسة الزي ف مختلف مناطق الدولة من خالل منافذ بيع أساسية وذلك لتوفيه
 حيث سيقوم، وفق اشياطات راعت عناص الجودة واألريحية فيه،للطلبة بكل يس وسهولة
.اللولو هاييماركت بتول هذه المهمة بالتنسيق مع المؤسسة
يشتمل الدليل عىل العديد من التفاصيل الهامة المتعلقة بالزي الخاص بكل مرحلة وحلقة
.تعليمية إل جانب المزيد من التفاصيل حول السعر وما يرتبط بذلك من معلومات

ضوابط الزي المدرس والمظهر الخارج للطلبة أثناء الدوام الدراس
•
•
•
•
•
•
•

يتوجب عىل جميع الطلبة ارتداء الزي المدرس وفق التصميم المعتمد لكل حلقة  -وفق الدليل.
أهمية ارتداء الزي المدرس بمظهره األنيق والمرتب والنظيف.
يتوجب ارتداء أحذية مسطحة سوداء اللون ومغلقة بالكامل مع الزي المدرس ،إضافة إل الجوارب البيضاء ؛ ويمنع ارتداء أحذية رياضية
للطلبة والطالبات ،إضافة إل األحذية مع كعب للطالبات ،مع الزي المدرس .ويمكن للطلبة ارتداء األحذية الرياضية مع الزي المدرس
الرياض خالل األيام الب تتوفر فيها حصص رياضة أو عند مقتضيات النشاطات/الفعاليات غي الصفية.
يجب أن يكون طول الشعر وتسيحاته متوافقة مع القبول المحىل المجتمع ،وأن يكون لونه طبيعيا.
االبتعاد عن وضع طالء األظافر والمكياج الواضح ف المدرسة.
سيتم التدقيق المستمر لضمان اليام جميع الطلبة بإرتداء الزي المدرس.
سيتم إخطار أولياء األمور ف حال عدم اليام الطالب بضوابط الزي المدرس والمظهر الخارج للطالب ،إلتخاذ اإلجراءات الضورية.

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.

•
•
•

•
•
•
•
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رياض األطفال
Kindergarten

01

)الزي المدرس لرياض األطفال (بني
Kindergarten Uniform (Boys)
قميص أبيض مع الشعار

أو قميص رياض أبيض مع الشعار
White t-shirt with logo
or white sports t-shirt with logo

اختيار بنطلون رياض
أو بنطلون رياض قصي

اختيار بنطلون قصي كحىل سادة
أو بنطلون طويل كحىل سادة
Choice of short navy pants
or long navy pants

Choice of sports pants
or sports shorts

Option
1

Option
2

Formal Uniform الزي الرسم

02

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

قميص رسم أبيض مع الشعار

قميص أبيض مع الشعار

قميص رياض أبيض مع الشعار

Formal white shirt with logo

White t-shirt with logo

White sports t-shirt with logo

بنطلون طويل
أو بنطلون رياض
Choice of long pants
or sports long pants

Formal Uniform الزي الرسم

03

*)أسعار الزي المدرس (رياض األطفال
Formal Uniform Prices for (Kindergarten)*
#
1
2
3
4
5
6

#
1
2
3
4
5

Kindergarten, Boys
White t-shirt with logo
Short navy pants (Option 1)
Long navy pants (Option 1)
White sports t-shirt with logo
Short sports pants (Option 2)
Long sports pants (Option 2)

Kindergarten, Girls
White t-shirt with logo
Formal white shirt with logo
White sports t-shirt with logo
Long pants
Sports long pants

Price

السعر

36 AED
34 AED
43 AED
29 AED
32 AED
43 AED

 درهم36
 درهم34
 درهم43
 درهم29
 درهم32
 درهم43

Price

السعر

36 AED
29 AED
29 AED
43 AED
43 AED

 درهم36
 درهم29
 درهم29
 درهم43
 درهم43

* The prices are excluding VAT

 بني/ رياض األطفال

م

قميص أبيض مع الشعار
)1 بنطلون قصي كحىل سادة (الخيار
)1 بنطلون طويل كحىل سادة (الخيار
قميص رياض أبيض مع الشعار
)2 بنطلون رياض قصي (الخيار
)2 بنطلون رياض طويل (الخيار

1
2
3
4
5
6

 بنات/ رياض األطفال

* األسعار غي شاملة الضيبة

قميص أبيض مع الشعار
قميص رسم أبيض مع الشعار
قميص رياض أبيض مع الشعار
بنطلون طويل
بنطلون رياض طويل

م
1
2
3
4
5

الحلقة األول
Cycle 1

04

)4 – 1(  بني الصف1الزي المدرس ح
C1 Boys Grades (1 – 4)

قميص رسم أبيض مع الشعار

قميص رياض أبيض قصي األكمام مع الشعار

Formal white shirt with logo

Short sleeve white sports t-shirt with
logo

بنطلون قصي كحىل سادة
أو بنطلون طويل كحىل سادة
Choice of short navy pants
or long navy pants

Formal Uniform الزي الرسم

اختيار بنطلون الرياضة أو
بنطلون رياضة قصي
Choice of sports pants
or sports shorts

Sports Uniform الزي الرياض

05

)4 – 1( بنات الصف1الزي المدرس ح
C1 Girls Grades (1 – 4)

قميص رسم أبيض مع الشعار

قميص رياض أبيض مع الشعار

Formal white shirt with logo

White sports t-shirt with logo

بنطلون طويل واسع
)أو فستان كحىل (مريول
Choice of wide-leg pants
or navy dress (school pinafore)

Formal Uniform الزي الرسم

بنطلون أبيض أو جوارب
طويلة
Leggings or Stockings
بنطلون الرياضة
Sports pants

Sports Uniform الزي الرياض
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1أسعار الزي المدرس ح
Formal Uniform Prices for C1
#
1
2
3
4
5
6

#
1
2
3
4
5

Cycle 1, Boys
White formal shirt with logo
Navy pants (Plain)
Navy shorts (Plain)
White sports t-shirt with logo
Sport shorts
Sports pant

Cycle 1, Girls
White formal shirt with logo
Navy dress (school pinafore)
Wide-leg long pants
White sports t-shirt with logo
Sports Pants

Price
40 AED
48 AED
48 AED
29 AED
32 AED
43 AED

 درهم40
 درهم48
 درهم48
 درهم29
 درهم32
 درهم43

قميص رسم أبيض مع الشعار
بنطلون طويل كحىل سادة
بنطلون قصي كحىل سادة
قميص رياض أبيض مع الشعار

 درهم46
 درهم46
 درهم46
 درهم29
 درهم43

قميص رسم أبيض مع الشعار
)فستان كحىل (مريول
بنطلون طويل واسع
قميص رياض أبيض مع الشعار

بنطلون رياضة قصي
بنطلون الرياضة

Price
46 AED
46 AED
46 AED
29 AED
43 AED

* The prices are excluding VAT

* األسعار غي شاملة الضيبة

1
2
3
4
 بنطلون الرياضة5

الحلقة الثانية
Cycle 2

)8 – 5(  بني الصف2الزي المدرس ح
C2 Boys Grades (5 – 8)

07

قميص رسم أبيض بأكمام طويلة أو قصية مع الشعار

قميص رياض أبيض قصي األكمام مع الشعار

Formal white shirt long or short sleeves with logo

Short sleeve white sports t-shirt with logo

بنطلون طويل كحىل سادة
Long navy pants (Plain)

Formal Uniform الزي الرسم

بنطلون الرياضة
Sports pants

Sports Uniform الزي الرياض

08

)8 – 5(  بنات الصف2الزي المدرس ح
C2 Girls Grades (5 – 8)

قميص رسم أبيض بأكمام طويلة مع الشعار
Formal white shirt with logo

قميص رياض بأكمام قصية أو طويلة مع الشعار
Sports t-shirt long or short sleeves with logo

بنطلون طويل واسع
أو تنورة طويلة
Choice of wide long pants
or long skirt
بنطلون الرياضة
Sports pant

Formal Uniform الزي الرسم

Sports Uniform الزي الرياض
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أسعار الزي المدرس ح2
Formal Uniform Prices for C2
م

الحلقة الثانية  /بني

السعر

1
2
3
5
6

قميص رسم أبيض بأكمام قصية مع الشعار
قميص رسم أبيض بأكمام طويلة مع الشعار
بنطلون طويل كحىل سادة
قميص رياض أبيض قصي األكمام مع الشعار

 45درهم
 45درهم
 55درهم
 35درهم
 45درهم

الحلقة الثانية  /بنات

#
45 AED

1 White formal shirt, S/S
2 White formal shirt L/S

55 AED

)3 Long navy pants (Plain
Short sleeve white sports t-shirt
5 with logo

45 AED

6 Sports pants

السعر

Price

#

1

قميص رسم أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

 45درهم

2

تنورة طويلة

 49درهم

3

بنطلون طويل واسع

 49درهم

4

قميص رياضة بأكمام طويلة مع الشعار
قميص رياضة بأكمام قصية مع الشعار

 35درهم

45 AED
49 AED
49 AED
35 AED
35 AED

 35درهم

6

بنطلون الرياضة

 45درهم

بنطلون الرياضة

م

5

* األسعار غي شاملة الضيبة

45 AED

35 AED

45 AED

Cycle 2, Girls

1
2
3
4

White formal shirt L/S
Long skirt
Wide-leg pants
White Sports T-Shirt L/S with logo
White Sports T -Shirt S/S with
5
logo
6 Sports pants

* The prices are excluding VAT

الحلقة الثالثة
Cycle 3

10

قميص رسم أبيض بأكمام طويلة أو قصية مع الشعار

قميص رياض أبيض قصي األكمام مع الشعار

Formal white shirt long or short sleeves with logo

Short sleeve white sports t-shirt with logo

بنطلون طويل كحىل سادة
Long navy pants

Formal Uniform الزي الرسم

بنطلون الرياضة
Sports pant

Sports Uniform الزي الرياض

11

قميص رسم أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

Formal white shirt with logo

قميص رياض بأكمام قصية أو طويلة مع الشعار
Sports t-shirt long or short sleeves with logo

بنطلون طويل واسع
أو تنورة طويلة
Choice of wide-leg pants
or long skirt

Formal Uniform الزي الرسم

بنطلون الرياضة
Sports pant

Sports Uniform الزي الرياض

12

أسعار الزي المدرس ح3
Formal Uniform Prices for C3

الحلقة الثالثة  /بني

م

Cycle 3, Boys

السعر

Price

1

قميص رسم أبيض بأكمام قصية مع الشعار

 46درهم

2

قميص رسم أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

 46درهم

46 AED
46 AED
55 AED

1 White Formal Shirt, S/S with logo
2 White Formal Shirt L/S with logo
)3 navy pants (Plain

35 AED

Short sleeve white sports t-shirt
5
with logo
6 Sports Pants

 3بنطلون كحىل سادة
 54قميص رياض قصي األكمام مع الشعار

6

بنطلون الرياضة

 55درهم
 35درهم
 45درهم

45 AED

#

السعر

Price

Cycle 3, Girls

#

1

قميص رسم أبيض بأكمام طويلة مع الشعار

 45درهم

2

تنورة طويلة

 56درهم

3

بنطلون طويل واسع

 56درهم

4

قميص رياض بأكمام طويلة مع الشعار

 35درهم

5

قميص رياض بأكمام قصية مع الشعار

45 AED
56 AED
56 AED
35 AED
35 AED

 35درهم

6

بنطلون الرياضة

 45درهم

White Formal Shirt with logo
Long Skirt
Wide-leg Pants
White Sports T-Shirt L/S with logo
White Sports T -Shirt S/S with
logo
Sports Pants

1
2
3
4

الحلقة الثالثة  /بنات

م

* األسعار غي شاملة الضيبة

45 AED

* The prices are excluding VAT

5
6

13

م

جميع الحلقات  /بني وبنات

السعر

Price

All Cycles, Girls and Boys

#

1
2
3
4

رياض األطفال
الحلقة األول
الحلقة الثانية
الحلقة الثالثة

 46درهم
 46درهم
 46درهم
 56درهم

46 AED
46 AED
46 AED
56 AED

Kindergarten
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3

1
2
3
4

* األسعار غي شاملة الضيبة

* The prices are excluding VAT.

• جاكيت لون كحىل مع الشعار
(اختياري لجميع المراحل الدراسية )

• navy Jacket with logo
)(optional for all school cycles
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منافذ البيع
Emirate

ABU DHABI
& Al DHAFRA

AL AIN

Sales Outlets

منافذ البيع

LuLu Hypermarket Capital Mall
Bain Al Jesrain Coop Society
LuLu Hypermarket Khalidiya Mall
LuLu Hypermarket Ruwais Mall
LuLu Hypermarket Mushrif Mall
LuLu Hypermarket Dhafra Mall
LuLu Hypermarket WTC
LuLu Hypermarket Ghayathi
LuLu Hypermarket Baniyas

لولو هاييماركت كابيتال مول
جمعية بي الجسين التعاونية
لولو هاييماركت الخالدية مول
لولو هاييماركت الرويس مول
لولو هاييماركت ر
المسف مول
لولو هاييماركت الظفرة مول
لولو هاييماركت مركز التجارة العالم
لولو هاييماركت غياب
لولو هاييماركت بب ياس

LuLu Hypermarket Kuwaitat
LuLu Hypermarket Al Foah Mall
LuLu Hypermarket Barari Mall
LuLu Hypermarket Zakher
LuLu Hypermarket Shiab Al Ashkar
LuLu Express Um Ghafa
LuLu Hypermarket Hili Mall
Lulu Hypermarket Saniaya Al Ain
Al Falah Plaza

لولو هاييماركت الكويتات
لولو هاييماركت الفوعة مول
لولو هاييماركت الياري مول
لولو هاييماركت زاخر
لولو هاييماركت شعاب األشخر
لولو اكسيس ام غافة
لولو هاييماركت هيىل مول
لولو هاييماركت الصناعية
الفالح بالزا
1

* 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.

اإلمارة

.

أبوظب والظفرة
ي

العي

15
منافذ البيع
Emirate

Sales Outlets

DUBAI

LuLu Hypermarket Al Warqa
LuLu Hypermarket Al Qusais
LuLu Hypermarket Al Barsha
LuLu Hypermarket Al Rashidiya
LuLu Hypermarket Arabian Centre Mall
LuLu Hypermarket Silicon Central

SHARJAH

LuLu Hypermarket Al Wahda
LuLu Hypermarket Hazana
LuLu Hypermarket Samnan (Sharjah Central Mall)
LuLu Hypermarket Buheirah
LuLu Hypermarket Muweilah
LuLu Hypermarket Al Rayyan

AJMAN

UMM AL QWAIN

منافذ البيع

اإلمارة

لولو هاييماركت الورقاء
لولو هاييماركت القصيص
لولو هاييماركت اليشاء
لولو هاييماركت الراشدية
لولو هاييماركت العرب مول
لولو هاييماركت السيليكون سنيال

دب
ي

لولو هاييماركت الوحدة
لولو هاييماركت الحزانة
) لولو هاييماركت سمنان ( الشارقة سنيال
لولو هاييماركت البحية
لولو هاييماركت مويلح
لولو هاييماركت الريان

الشارقة

لولو هاييماركت عجمان
لولو هاييماركت النعيمية

عجمان

LuLu Hypermarket Ajman
LuLu Hypermarket Nuaimia
LuLu Hypermarket Umm Al Qwain Mall
LuLu Express City Mall

لولو هاييماركت أم القيوين مول
لولو اكسيس سيب مول
1

.

أم القيوين
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منافذ البيع

اإلمارة
رأس الخيمة

الفجية

منافذ البيع

Sales Outlets
)LuLu RAK Mall (Level 1
LuLu Hypermarket RAK
LuLu Center RAK

لولو راك مول (الطابق األول)
لولو هاييماركت رأس الخيمة
لولو سني رأس الخيمة

LuLu Hypermarket Fujairah
LuLu Hypermarket Dibba
LuLu Mall Fujairah
Lulu Express Mirbah

لولو هاييماركت الفجية
لولو هاييماركت دبا
لولو مول الفجية
لولو إكسيس  -مربــح
1

.

Emirate
RAS ALKHAIMA

FUJAIRAH

17
*) منافذ بيع أخرى ( المدارس

City
Al Sila
Al Wagan
Dalma Island

Al Qou’a

Sales Outlets
Al Sila School – All cycles
AL Wagan School – All cycles
Dalma School – All cycles
Al Qou’a School – Boys all cycles
Al Saada School – Kindergarten - Girls all cycles

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

اسم المدرسة

المنطقة
السلع
الوقن
جزيرة دلما
القوع

 تحديدا ف بداية،* سيتم بيع الزي المدرس ف بعض المدارس المذكورة أعاله ولفية مؤقتة
.العام الدراس فقط

18

Parchment Paper

7.5cm
barcode

Back Side

www.luluhypermarket.com
uniform@ae.lulumea.com

Front Side
4.0cm
Front Side

Back Side

Single hangtag

+

With additional separate tag

MARK OF APPROVED UNIFORM عالمة الزي المعتمد

Follow us

Emirates Schools Establishment

