
 

 
      

 

 سیاسة القبول

االتحادي  والقانون  )KHDAلدى مدرسھ فایر جرین سیاسة شاملة تجاه القبول بما یتماشى مع متطلبات ھیئة المعرفة والتنمیة البشریة (
 الذي یحكم القبول في المدارس. لن تمیز المدرسة ضد أي طفل أو عائلة على أساس القدرة األكادیمیة أو الجنسیة أو العرق أو الدین. 29

یتم قبول الطلبات من الطالب عبر نطاق القدرات وسیتم توفیر أماكن للطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة أو أصحاب الھمم 
) ودعم ELLاإلنجلیزیة كلغة إضافیة أو ثانیة. قد یكون تسجیل الطالب الذین یحتاجون إلى تعلم اللغة اإلنجلیزیة و(  لدیھم اللغھ والذین
 ) محدوًدا تمشیا مع سیاسات البرنامج والموظفین وكذلك المتطلبات األكادیمیة المحددةLSCالتعلم (

 یستخدم ھذا التقییم كاختبار دخول. یشارك األطفال الذین یتقدمون لمرحلھ ما قبل سیتم تقییم جمیع المتقدمین عند دخول المدرسة. ال
دقیقة ، ویشرف علیھم مدرسون  30الروضھ و قبل الصف الثاني في جلسة لعب تفاعلیة لعدد صغیر من األطفال یبلغ طولھم حوالي 

 SENDCOة ، قد یشارك في ھذه العملیة اشخاصمن قسم متخصصون في تعلیم السنوات األولى. باإلضافة إلى معلمي السنوات المبكر
. سیتم مراقبة كل طفل وطرح أسئلة لتقییم النمو. ستستخدم المدرسة قائمة مرجعیة تتضمن التشغیل الحركي EALوالشخص المسؤول عن 

 یات ، القدرة على تكرار الكلمات، تتبع العین ، السلوك االجتماعي ، القدرة على العد وعدد األرقام ، االحتفاظ بالمعلومات ، الصوت
والعبارات. على الرغم من أن اآلباء ال یسمح لھم بحضور ھذه الجلسات وقد یعاني الطفل من قلق االنفصال ، لذالك ستكون ھناك 

 استثناءات خاصة بحضور أحد الوالدین إلى جزء من جلسة التقییم أو حتى یشعر الطفل بالراحة.
حضور تقییم القبول. یتكون ھذا التقییم من تمرین كتابي قصیر ، باإلضافة إلى تقییم عبر اإلنترنت  12-3یجب على الطالب من الصفوف 

 یغطي عناصر اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعقل المنطقي.
مثال رئیس ل التكون قرارات القبول نتیجھ اإلجراءات المعمول بھا في المدرسة والتي تشمل الموظفین اآلخرین في القبول ، على سبی

والمتخصصین المعلمین. في عملیة المراجعة ، یكون قرار المدیر نھائیًا فیما  SENDCOالسنوات المبكرة / الروضة والمستشارین و 
 یتعلق بجمیع طلبات القبول.

 :سیتم االختیار باستخدام المعاییر التالیة
 ة والكتابة والفھم)السن المناسب الطالقة في اللغة اإلنجلیزیة (التحدث والقراء• 
 القدرة على الوصول إلى المناھج الدراسیة• 
 موقف إیجابي من التعلم والتقاریر المدرسیة المثالیة من المدارس السابقة• 
 االلتزام بالمساھمة في المدرسھ بشكل كلي من خالل أنشطة مثل الریاضة أو الفنون المسرحیة أو غیرھا من مجاالت االھتمام• 
 التعلم الفردیة التي یمكن تلبیتھا إلى حد كبیر داخل الفصول الدراسیة الرئیسیة ودون دعم إضافي كبیر من الكبار(الوالدین)احتیاجات • 
 عدد االخوه•
   

 تحتفظ مدرسة فایرجرین بالحق في رفض الطلب إذا كانت االحتیاجات الفردیة لمقدم الطلب كبیرة للغایة بحیث ال یمكن تلبیتھا او توفیراھا
ن م وعلیھ سیتم اتخاذ ھذا القرار بما یحقق المصالح العلیا لجمیع األطراف المعنیة. سیتم تقییم أي طالب لغتھ األم لیست اللغة اإلنجلیزیة

 ) قبل االلتحاق بالفصول الدراسیة.ELLقبل قسم اللغة اإلنجلیزیة كمتعلم لغوي (
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)) KHDAضع الطالب في الفئات التالیة على النحو المحدد من ھیئة المعرفة والتنمیة البشریة عند قبول الطالب اصحاب الھمم ، سیتم و
 ألصحاب الھمم / احتیاجات التعلیم الخاص: 2016-2015طبقا للقرار الصادر في سنة 

او اي متالزمة  PLMDأو كبیرة ، السلوكیة ، الحسیة ، الجسدیة ، الطبیة ، الكالم أو اللغة ، التواصل والتفاعل ، صعوبات التعلم خفیفة 
 تم تقییمھا ، أو عسر القراءة. وبعد تحدید احتیاجات الطالب ذات االحتیاجات المتعددة ، فلن یمنعھم ذلك من الدخول إلى المدرسة.

وتمشیا مع التوقعات التي وضعتھا ھیئة  SENDستوفر مدرسة فایرجرین خدمات ذات جودة عالیة لتلبیة االحتیاجات التعلیمیة لطالب 
). یتم 19-17(ص.  2016-2017	DSIBوملحق فحص المدارس  2016-2015المعرفة والتنمیة البشریة في إطار التفتیش اإلماراتي 

تدلة أو معوالمشاركة في جمیع األنشطة المدرسیة. یتم التعامل مع جمیع الطالب الذین یعانون من تأخیر أو معتدلة  SENDدمج طالب 
 مع االحترام الواجب وبأقصى درجات العنایة من قبل المجتمع المدرسي بأكملھ.

 
 


