
Admission Policy 
 سیاسة التسجیل

 
فإن ، النجاح األطفال لجمیع ویمكن التعلم یستطیعون األطفال جمیع أن في المتمثلة مهمتنا مع                 تمشیا
النظر بصرف لهم جید تعلیم تقدیم یتم الذین الجنسیات جمیع من للطالب مفتوحة فیجن سمارت                 مدرسة
وسیاسة والتعلیم التربیة وزارة لوائح مع یتماشى بما الخاصة التعلیمیة احتیاجاتهم أو عرقهم أو جنسهم                 عن

 القبول في المدارس.
Placement 

 تحدید المرحلة الدراسیة
 

الحكومیة للوائح وفًقا البریطاني. النظام في تعمل التي العمر لمعاییر وفًقا المستوى تحدید اختبار إجراء                 یتم
وضعهم تسهیل أجل من الحالیة الطفل مدرسة من األطفال لجمیع نقل شهادة إلى حاجة هناك ستكون ،                 

 الصحیح. تتم المواضع حسب العمر وفًقا لمتطلبات هیئة المعرفة والتنمیة البشریة على النحو التالي:
 

 تاریخ المیالد العمر المرحلة الدراسیة

 2016 3 الروضة االولى

 2015 4 الروضة الثانیة

 2014 5 الصف األول

 2013 6 الصف الثاني

 2012 7 الصف الثالث

 2011 8 الصف الرابع

 2010 9 الصف الخامس

 2009 10 الصف السادس

 

 

 

 

 

 

Assessments  



 اختبارات تحدید المستوى

 مدرسة سمارت فیجن هي مدرسة شاملة ، وبالتالي ، تجري تقییمات لجمیع المتقدمین من أجل تحدید
 مستواهم األكادیمي ولضمان قدرة الطفل على الوصول إلى برنامج المدرسة لتحدید مستویات الدعم التي

 قد تكون مطلوبة.
 

Applications for Emirati and other students with developing English 
 برنامج الطالب االماراتیین/ الطالب الذین یواجهون صعوبة في اللغة االنجلیزیة

 
 تلتزم مدرسة سمارت فیجن بإتاحة برنامجها للطالب الذین یحتاجون لتطویر اللغة االنجلیزیة

 
 یمكن قبول الطالب الذي یواجه صعوبة في اللغة اإلنجلیزیة ،سیكون الهدف الرئیسي هو أن یدرس

 الطالب بدون دعم في أقرب فرصة. ستقوم المدرسة بتنفیذ دعم إضافي لمثل هذه الحاالت.
 

Applicants who need specific additional learning support 
  الدعم اإلضافي

 ستدعم المدرسة أولیاء األمور للحصول على مساعد إضافي لدعم التعلم للعمل مع الطالب في المدرسة
 الذین تم تحدیدهم على أنهم یحتاجون إلى دعم إضافي لدعم التعلم وفًقا لسیاسة "مدرس الظل" الخاصة بنا.

 
أو المتخصصین للمعالجین خارجیة بمصادر االستعانة في األمور أولیاء المدرسة تدعم             سوف
یشمل قد للطالب. المحددة اإلضافیة االحتیاجات ودعم تشخیص / لتحدید الضرورة حسب              المتخصصین

 ذلك علماء النفس التربوي أو أخصائیي التخاطب أو النطق.
 
 
 
 
 
 

Admission Process 
 عملیة التسجیل

 سیتم اإلعالن عن افتتاح القبول على موقع المدرسة في شهر فبرایر من كل عام وأیًضا من خالل نشرة
 مكتوبة إلبالغ جمیع اآلباء واألمهات الحالیین  بعملیة التسجیل والجدول الزمني.

 

Inquiries  
 طلبات التسجیل

 اآلباء واألمهات الذین یرغبون في تسجیل طفلهم سیكونون قادرین على القیام بذلك إما عن طریق زیارة
 المدرسة أو ملء استمارة التسجیل عبر اإلنترنت. سیقوم قسم القبول بالرد على جمیع االستفسارات من

 خالل البرید اإللكتروني أو الهاتف وتعیین موعد للجولة المدرسیة.



 
School Tour 
 جولة مدرسیة

 عند زیارة المدرسة في الموعد المحدد ، یتم أخذ أولیاء األمور للقیام بجولة كاملة في المدرسة وبعد ذلك قد
 یقرر الوالد حجز موعد تقییم للطفل.

 
Assessment 

 اختبار تحدید المستوى
الطالب جمیع من وسُیطلب ، المحدد الوقت / التاریخ في الوالدین كال مع ومقابلة للطفل تقییم إجراء                   سیتم
تسجیل وسیتم ، رسمي غیر تقییم إلجراء المدرسة مدیر مقابلة تقییم إلجراء دعوتهم بطلبات تقدموا                 الذین

 النتائج في نموذج التقییم.
 

والریاضیات اإلنجلیزیة اللغة مثل األساسیة المواد في مكتوًبا تقییًما فوقها وما األولى السنة طالب                سیكمل
التقییم وترتیب القسم رئیس أو القسم مدیر إبالغ فسیتم ، مطلوًبا اإلنجلیزیة باللغة الدعم كان إذا                  والعلوم.
طلب یتم فقد ، للطفل ضرورًیا یكون قد التعلم دعم أن المدیر أو القسم رئیس رأى إذا الدعم. موظفي                     مع

 تقاریر إضافیة وتسجیل التوصیات في الملف الشخصي للطفل. ویمكن أیضا طلب مزید من التقییم.
 

لآلباء المعدة المناسبة بالرسالة إلكماله المدیر إلى إرجاعه یتم ، الملف القبول موظف یكمل أن                 بمجرد
طلب في الحق له لكن ، القبول عرض تقدیم یمكن كان إذا ما على المدیر یعلق سوف النهائي.                    للتوقیع

 مزید من المعلومات قبل الموافقة على العرض ، ویتحمل مسؤولیة ضمان احترام سیاسة حجم الفصل.
 
 
 
 

Assessments Result 
 نتائج امتحانات تحدید المستوى

 یتم االنتهاء من النتیجة في غضون 48 ساعة من التقییم وسیتم إبالغ أولیاء أمور الطالب الناجحین عبر
 البرید اإللكتروني لتحصیل فاتورة رسوم القبول من مكتب المدرسة التي یتعین دفعها في مكتب الحسابات

 المدرسیة أو البنك .
 

Acceptance of Offer 
 رسالة الموافقة

 
 سیتم منح أولیاء أمور المتقدمین الناجحین 5 أیام عمل لقبول العرض وتأمین المكان من خالل دفع الرسوم

 وتزوید المدرسة بالوثائق التالیة. عدم القیام بذلك سیتم إلغاء القبول تلقائًیا وسیتم تقدیم المكان لمقدم الطلب

 التالي.

 

 جواز سفر كامل مع اإلقامة لكل من الوالدین والطفل●



 أي وثائق تتعلق باحتیاجات التعلم تدعم إثبات التطعیم الالزم ونموذج طبي مدرسي تم استكماله●

 والتحقق منه من قبل الطبیب في موعد أقصاه 15 یوم عمل من الوصول إلى المدرسة

 نتائج التقییمات وتقریر من مدرسة الطفل الحالیة●

 نسخة من شهادة المیالد●

 آخر بطاقة تقریر من المدرسة السابقة●

 صور شخصیة●

 تقریر طبي (إن وجد)●

 نسخة من فاتورة رسوم القبول المدفوعة●

  شهادة انتقال من المدرسة مصدقة من:●

  * وزارة التعلیم

  * وزارة الخارجیة

 * قنصلیة اإلمارات العربیة المتحدة.

 

إثبات تقدیم في فشل أي حالة في . القبول سیؤخر أعاله المذكورة الوثائق من أي تقدیم في تأخر                    أي

الوثائق. هذه على الحصول یتم حتى االستبعاد إلى یؤدي سوف ، القبول بعد المناسب الوقت في                  للتطعیم

المدرسة فإن ، مكتملة غیر أو مضللة أو صحیحة غیر والوثائق المكتمل الطلب من جزء أي أن تبین                    إذا

 تحتفظ بالحق في سحب عرض مكان أو أن تطلب سحب الطفل من المدرسة بعد القبول.

 

 
 

Admission Formalities 
 نموذج ولي األمر

 یقوم األهل بملء نموذج التقدیم وتقدیمه إلى مكتب تسجیل المدرسة بالرسوم المناسبة وجمیع الوثائق
 المناسبة ، والتي یجب أن تتضمن تقاریر من المدرسة الحالیة التي یتم االلتحاق بها ونتائج أي تقییمات تم

 إجراؤها. سیقوم مسؤول القبول بالمدرسة بعد ذلك بإصدار بما یلي:
 

 إیصال التسجیل●
 حزمة القبول / هیكل الرسوم●
 شروط القبول ودفع الرسوم●
 دلیل الوالدین / مجلد●

 
Admission Finalised 
 االنتهاء من القبول

الوالدین عقد إلى الوالدین توجیه سیتم ، أعاله الموضحة والمدفوعات الكاملة المستندات استالم               بعد
 المعتمد من هیئة المعرفة والتنمیة البشریة. یتم االنتهاء من القبول بمجرد توقیع العقد  الرئیسي.

 عند هذه النقطة یتم تزوید الوالدین بـ:
 



 رسالة ترحیب
 بطاقة هویة الوالد

 

 

 

 


