سياسة تسجيل و قبول
الطالب

في مدرسة الصفا البريطانية تأخذ تقييماتنا في اإلعتبار الطالب بصفة كاملة.
فنحن نرصد مهارات التواصل ،والتنمية اإلجتماعية والسلوكيات واألخالقيات
والمهارات البدنية ،على كافة المستويات األكاديمية .نحن أيضا ً مهتمون
بالمواهب في كافة المجاالت مثل الموسيقى ،والرياضة ،والفن وكذلك المجال
األكاديمي.
تستند تقييمات المرحلة التأسيسية األولى والثانية على مراقبة الطفل أثناء اللعب،
وإشراكه في المحادثة.
نحن نراقب الطفل أثناء اللعب ونبحث في النموالبدني والوعي الجسدي.
تتضمن تقييمات الصف األول إلى الصف السادس مادة الرياضيات األساسية
والقراءة والكتابة .الطفل أيضا مطالب بإخبارالمقيِّم عن نفسه والمشاركة في
محادثة عامة مناسبة لسنه  /لسنها .أي مستندات مثل التقارير السابقة أو الجوائز
أوغيرها من المواهب الخاصة سيتم الترحيب واإلهتمام بها من قبل المقيِّم
للمساعدة في تشكيل صورة واضحة وأكثر اكتماال لطفلك.
نحن نخصص وقتا كافيا نقضيه للتعرف على طفلك .وعادة تستغرق اإلمتحانات
والتقييمات من  35 – 30دقيقة ،وتتم كل اإلمتحانت بشكل فردي أو في
مجموعات صغيرة للتأكد من أنها تتم في بيئة مريحة هادئة.
تظل جميع وثائق التقييم والنتائج وتعليقات ال ُمقيِّم مل ًكا لمدرسة الصفا .بعد التقييم،
سيتم االتصال بك في غضون أسبوع من قبل المسجل إلبالغكم إذا كانت مدرسة
الصفا قادرة على توفيرمكان أم ال .بمجرد أن يتم إرسال العرض لكم البد من
دفع مبلغ التأمين في غضون  7أيام  ،وفقا لتوجيهات هيئة المعرفة و التنمية
البشرية.
تقبل مدرسة الصفا الطالب طبقا لمعاييروزارة التربية و التعليم وسياسة القبول
في مدرسة الصفا .يمكن إجراء االستفسارات المتعلقة بالمدرسة من خالل نموذج
االستفسار عبر اإلنترنت والذي يمكن الوصول إليه عبر الموقع أو عن طريق
االتصال بالمدرسة مباشرة .وال ُمسجل متاح لإلجابة على أي استفسارات فردية
بشأن القبول.

يقوم مسؤول التسجيل بمساعدة أولياء األمور في استكمال جميع األوراق المتعلقة
بالتسجيل .ويُشترط أن تكون عملية التسجيل و القبول مكتملة من خالل االلتزام
بمعايير قبول الطلبة بحسب فئاتهم العمرية و التاريخ المحدد لذلك  ،وبعدها يتم
تقديم األماكن على الفور.
سياسة القبول في مدرسة الصفا تشمل و تراعي جميع االطالب .وكل أولياء
األمور ٌمرحب بهم للتقديم في مدرسة الصفا بغض النظر عن الجنسية أو العرق
.أو الجنس أو الدين .ومدرسة الصفا تطبق المنهاج البريطاني الفعلي.
ونهدف دائما لمقابلة كل طفل وأولياء األُمور قبل القبول عندما تكون الفرصة
ُمتاحة.
وإن أمكن فنحن نهدف إلى إجراء مقابلة مع كل طفل ووالديه قبل الدخول ،
ويجب على كل طفل إجراء اختبار تحديد المستوى المتعلق بالعمر للتأكد من
استعداده للتعليم ذات الجودة العالية في مدرسة الصفا.
كما أنه عند إلتحاق أي طالب بمدرسة الصفا  ،فإننا نأخذ في اإلعتبار المعلومات
المقدمة عن الطفل من اآلباء واألدلة من المدرسة السابقة (تقارير المدرسة) ،
واختبار تحديد المستوى وأي معلومات أخرى تم تقديمها.
المستندات المطلوبة للتسجيل هي كما يلي:
● نسخة من جواز سفر الطفل باإلضافة إلى ختم دخول دولة اإلمارات العربية
المتحدة وصفحة اإلقامة.
● نسخة من بطاقة هوية اإلمارات للطفل وكال الوالدين.
●  4صور جواز سفر حديثة (على ورق الصور الفوتوغرافية على خلفية
بيضاء من فضلك)
● نسخة من آخر تقرير مدرسي للطفل ( لجميع األطفال الذين يدخلون السنة
األولى وما فوق)
● شهادة االنتقال :انظر أدناه
● تفاصيل كاملة عن أي احتياجات تعليمية خاصة  ،وخطة التعلم الشخصية
( )PLPsوأي تقارير علم النفس التربوي أو المعالجين اآلخرين المتاحة .من

الضروري أن يتم تقديم كل تاريخ التعليم إلى  GWPSقبل المكان الذي يتم
تقديمه .
● نسختان من شهادة ميالد طفلك (يجب على البعض إحضار نسخة مصدقة)
● التفاصيل الكاملة لجميع اللقاحات والتطعيمات لطفلك ( .شهادة التطعيمات)
● رسوم التسجيل  500درهم (غير قابلة لالسترداد).

