مدرســـة الربيع
وأكاديمية الربيع
سياسات القبول والتسجيل
ُحدثت في نوفمبر 2016
نُقحت في أكتوبر 2017
بيان السياسة:
الغرض من هذه السياسة ،تحديد متطلبات وإجراءات قبول الطالب في المدرسة .التسجيل هو العملية التي
تعرض وتقدم فيها المدارس على الطالب مكاناً ،ثم تقوم بإدخالهم ضمن قائمة القبول لديها.
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سياسات القبول والتسجيل
 .1الغاية
.1.1

ضمان أن مدرسة الربيع ( ) ARSوأكاديمية الربيع (  ) ARAتعمل بنزاهة وعلى نحو
مالئم في اتخاذ القرار حول القبول والتسجيل وتحديد مستوى الطالب .كما تحدد السياسة
إجراءات المدرسة المقترحة للقبول والتسجيل وتحديد المستوى.

 .2األهداف
.2.1

يجب أن تراعي سياسة القبول والتسجيل وتحديد مستوى الطالب في المدرسة التزامها بما
هو محدد في القانون االتحادي رقم ) (29لسنة  2006بشأن حقوق األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،والمجالس اللوائح والسياسات ذات الصلة .كما يجب أن تحدد ترتيب
األولويات لقبول الطالب في حالة وجود طلبات تسجيل أكثر من األماكن المتاحة.

 .3المقدمة
.3.1

.3.2

مدرسة وأكاديمية الربيع تتبنى نهج منفتح لقبول الطلبة من األجناس واألعراق المختلفة
لتحقيق العدالة والمساواة والشفافية وهي مدرسة العائلة الرعاية مع شعور قوي بالهوية
الوطنية .طالبنا ،الذين تتراوح أعمارهم بين  ،) ARS( 11 -3و  ( 13 - 3في السنة األولى
من التشغيل في  ) ARAيتبعون المناهج االنجليزية الوطنية الذي يقدم المعرفة األساسية التي
يحتاجون إليها ليصبحوا مواطنين متعلمين ،.أيضا لدينا اهتمام قوي جدا ً بالدراسات اإلسالمية
واللغة العربية .جميع المدرسين لدينا ممارسين للتعليم ومؤهلين تأهيال جيدا ً .اللغة اإلنجليزية
هي اللغة المستخدمة في التدريس والعمل اليومي في مدرسة وأكاديمية الربيع .نحن نهدف بأن
يصبح جميع طالب مدرسة الربيع متحدثين باللغة االنجليزية بطالقة ويكونوا قادرين على
القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية بما يتناسب مع سنهم .كما تعتبر المناهج الدراسية باللغة
العربية على نفس القدر من األهمية .الغالبية العظمى من الطالب لدينا هم من مواطني دولة
اإلمارات ،ومن الناطقين باللغة العربية حيث أنها لغتهم االولى.
يتم تعليم الطالب في فصول مختلطة بين الجنسين حتى نهاية السنة  5في مدرسة الربيع،
والسنة  3في أكاديمية الربيع ،يتم الفصل بين طالب الصف  4في أكاديمية الربيع وطالب
السنة  6في مدرسة الربيع وذلك بتخصيص صفوف لألوالد وصفوف للبنات .

 .4السنة األكاديمية:
.4.1

تُقسم السنة األكاديمية إلى  3فصول دراسية:
الفصل األول  :من سبتمبر -ديسمبر*
الفصل الثاني  :من من يناير – مارس*
الفصل الثالث :من ابريل – يوليو*

* التواريخ الفعلية للسنة الدراسية يتم تأكيدها رسميا ً من قبل مجلس أبوظبي للتعليم وتكون قابلة للتغيير.
قائمة العطالت يتم تنزيلها على برنامج التواصل المدرسي D6
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 .5السنوات الدراسية:
.5.1
.5.2
.5.3

تقبل مدرسة وأكاديمية الربيع األطفال في السنوات الدراسية المختلفة حسب أعمارهم
المناسبة ،وليس هناك ترفيع لهم لسنة دراسية أعلى ،كما أنه من النادر جدا ً إبقاء األطفال
وإعادتهم للمراحل األدنى.
إلعادة نفس الصف فإنه يجب الحصول على موافقة خطية من ولي األمر تفيد بذلك ،وتكون
أيضا ً بدعم من المدرسة وموافقة مجلس أبوظبي للتعليم.
نحن نتبع نظام المملكة المتحدة في تحديد سنة القبول ،وسيتم عرض األماكن على المقياس
العمري للطفل ضمن المناهج الوطنية الدراسية في المملكة المتحدة حيثما أمكن ذلك  .وذلك
اعتمادا ً على تاريخ ميالد الطفل أو استنادا ً إلى السنة التالية للسنة التي استكملها الطفل
والمذكورة في شهادة النقل .وإذا كان هناك طلب إلعادة السنة ،فسيتم االلتزام بتطبيق لوائح
مجلس أبوظبي للتعليم في هذا الصدد  ،مع التقدم للمجلس بطلب الموافقة مسبقا ً على المكان
الشاغرالمعروض .وستكون األولوية لالستمرارية في السنة والمنهج الدراسي المقرر .

مدارس المنهاج
البريطاني

مدارس أدك
الحكومية،
واألمريكية،
وغيرها ممن يطبق
منهج الصفوف

أكاديمية الربيع
سبتمبر 2017

مدرسة الربيع
سبتمبر 2017

العمر في
 1سبتمبر
2017

FS1

Pre-KG

FS1/Nursery

FS1/Nursery

3 years

FS2

KG1

FS2/Reception

FS2/Reception

4 years

Year 1

KG2

Year 1

Year 1

5 years

Year 2

Grade 1

Year 2

Year 2

6 years

Year 3

Grade 2

Year 3

Year 3

7 years

Year 4

Grade 3

Year 4

Year 4

8 years

Year 5

Grade 4

Year 5

Year 5

9 years

Year 6

Grade 5

Year 6

Year 6

10 years

Year 7

Grade 6

Year 7

11 years

Year 8

Grade 7

Year 8

12 years

Year 9

Grade 8

)Year 9 (2018

13 years

Year 10

Grade 9

)Year 10 (2019

14 years

Year 11

Grade 10

)Year 11 (2020

15 years

Year 12

Grade 11

)Year 12 (2021

16 years

Year 13

Grade 12

)Year 13 (2022

17 years
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 .6الطاقة االستيعابية للمدرسة
. 1 .6

الحد األقصى للطاقة االستيعابية للصفوف:
الحد األقصى للطاقة
االستيعابية في
أكاديمية الربيع
25
25
25
25

الحد األقصى للطاقة
االستيعابية في
مدرسة الربيع
24
24
24
ال ينطبق

الصف

FS1
FS2
Year 1 - 6
Year 7 - 11

 .7إجراءات التقديم والتسجيل
 .1. 7يمكن البدء بتقديم الطلب على االنترنت وذلك عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني
 www.alrabeeh.sch.aeأو  www.alrabeeh.ac.aeوالنقر على الرابط الموجود
على صفحة القبول للمدرسة .يجب إكمال الطلب على االنترنت وإرفاق نسخا ً من المستندات
القانونية المطلوبة ضمن الطلب .عالوة على ذلك سيتم طلب الوثائق األخرى المساندة في مرحلة
الحقة  ،حيث يجب تقديمها ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها  .وقد تشمل هذه الوثائق ،األمور
التالية و قد التقتصر عليها:












رسالة تفاهم موقعة
صورة جواز سفر الطفل
صورة عن اإلقامة
 4صور شخصية حديثة
صورة عن شهادة ميالد الطفل باللغة اإلنجليزية
صورة أمامية وخلفية عن بطاقة الهوية اإلماراتية
صورة عن جواز سفر كال الوالدين
شهادة التطعيمات واللقاحات ( حسب جدول تطعيمات صحة)
عنوان ثابت ومؤكد للسكن (نسخة من فاتورة الكهرباء)
آخر تقرير مدرسي(مطلوب تقارير آخر سنتان دراسيتان ،حال طلب االتحاق بالسنة  3وما فوق)
شهادة نقل أو رسالة نقل إذا كان النقل من خارج أبو ظبي

على ولي األمر أيضا ً القيام باستكمال وتقديم الوثائق التالية للمدرسة:






استمارة أذونات
استمارة طبية
اتفاقية المدرسة والبيت /القواعد السلوكية
استمارة طلب الحافلة
رسالة التفهم للمواءمة بين نظام الصف والسنة

 .2 .7قبل البدء في عملية تقديم الطلب الرجاء التأكد من قيامكم بالتحقق من المعلومات على موقعنا
اإللكتروني لضمان أنكم تقدمتم بطلب للحصول على السنة الدراسية الصحيحة والمناسبة لعمر
طفلكم.
 .3 .7بمجرد تقديم الطلب سيتم االتصال بك من قبل المدرسة إلسداء المزيد من النصح والمشورة
بخصوص األماكن و التقييمات المتاحة .لن يتم عرض األماكن المدرسية المتاحة حتى يتم االنتهاء
من امتحان القبول.
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 .4 .7يتعين استكمال تقييمين باللغتين اإلنجليزية والعربية ،لذا يفضل أن يكون األطفال قادرين على كالً من
التواصل والفهم باللغة اإلنجليزية وذلك عند التقدم بطلب للحصول على مكان في المدرسة .يرجى
اإلطالع على القسم  9للمزيد من المعلومات عن التقييمات.
 .5 .7في حال رغبة الوالدين بمشاهدة المدرسة ومرافقها ،فإنه سيتم الترتيب لأليام واألمسيات المفتوحة على
مدارالسنة.

 .8قائمة االنتظار
 .1 .8أي طلبات سترد زيادة عن العدد األقصى المتوفر فسيتم االحتفاظ بها في ملف ،لكن لن يتم
االعتراف بها حتى يتم قبولها على الئحة االنتظار.
 .2 .8أولوية التسجيل ستُعطى لـ:







الطالب المسجلين حاليا ً في مدرسة وأكاديمية الربيع
األخوة واألخوات للطالب الحاليين
الطالب الذين يسكنون بالقرب من المدرسة
طالب سابق
أطفال العاملين في المدرسة
طفل لديه مهارة معينة ،ومواهب أو ليه كفاءات

 .9تقييمات القبول
 .1 .9تقييم القبول للسنوات 1و2و ،3هو لغرض تحديد المستوى فقط ،أما التقييم للسنة  4وما فوق ستعمل
على تحديد ما إذا كان المتقدم بالطلب قادرأ على االنخراط واالندماج في منهاجنا المدرسي .وسيتم
التشاور مع الوالدين في حال إبدائهم للقلق عقب التقييم.
عمليات التقييم المدرسية التي تطبق على فترات منتظمة هي لرصد التقدم المحرز.
 .2 .9المرحلة التأسيسية  1و 2

سوف يتم مالحظة المتقدمين للمدرسة خالل جلسة اختبار لتقييم استعدادهم للمدرسة والتعلم .كما
أننا سنأخذ تقرير الحضانة لكل طفل والمرجع السري بعين االعتبار في حال توفرها .سيدعى الطفل
إلى المدرسة للتقييم القائم على اللعب في الفصل الدراسي وذلك مع مجموعات صغيرة من األطفال.
وفي المرحلة التأسيسة  1و ، 2سيتم إجراء التقييم من قبل عدد من المالحظين ،ولن يكون هناك حاجة
لإلستعداد أو التحضير للجلسة سواء من قبلكم أو من قبل طفلكم.
أثناء التقييم القائم على أساس اللعب سنتطلع إلى األمور التالية:
االستعداد المدرسي
 هل بإمكانهم االنفصال عن والديهم؟
 هل بإمكانهم التركيز على النشاط ؟
 هل بإمكانهم االستماع إلى قصة؟

نتوقع بأن يكون جميع األطفال مدربين على استعمال الحمام ،وعلى عدم ارتداء الحفاض(بامبرز)
وذلك قبل االنضمام الينا ،وفي حال كان الطفل غير متدرب على استخدام الحمام وما زال يستخدم
الحفاض ،فإن ذلك سيؤدي به إلى التأخير في اإللتحاق والبدء في المدرسة.
اللغة والتواصل
 هل يمكنهم التواصل مع الكبار واألطفال؟
 هل يمكنهم اتباع التعليمات؟
 هل يمكنهم الوصول للمناهج المقدمة باللغة اإلنجليزية؟

الرغبة في االستكشاف واللعب
 هل يمكنهم المشاركة والتعاون مع اآلخرين؟
 هل يظهرون بعضا ً من االنضباط الذاتي في السلوك واالستقالل؟
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 .3. 9السنة  1وما فوق
سيتم تقييم جميع المتقدمين للتأكد من استيفائهم الحد األدنى من متطلبات القبول لدينا والتي ستمكنهم
من الوصول إلى المناهج الدراسية في مدرستنا ( أنظرفياألعلى للقسم .) 9.1األطفال الذين سيدخلون
السنة  1و فوق سيقومون بإجراء مهام تقييمية مع معلم الصف .حيث أننا سننظر في المجاالت التالية،
ونُقييم بالتركيز على التوقعات المرتبطة بالعمر:




.4. 9
.5. 9

.6. 9
.7. 9

اللغة اإلنجليزية
الرياضيات
اللغة العربية

سيتم إجراء التقييمات في أجواء مريحة للتأكد من أن األطفال يشعرون باألمان والسعادة ،وسوف
يقوم معلم الصف بمناقشة األطفال باألشياء التي يستمتعون بعملها ،والعناصر التي تهمهم لبناء
تصورا ً كامالً عن الحاالت الفردية.
سيتم استعراض تقارير من المدارس الحالية أو السابقة كجزء من التقييم ،وفي بعض الحاالت قد
تكون هناك حاجة إلجراء مكالمة هاتفية مع المدرسة الحالية التي يدرس فيها الطالب وذلك للحصول
على مزيد من المعلومات .سيتم بذل كل جهد ممكن للحصول على أكبر قدر من المعلومات عن الطفل
قبل أن يتم تقديم وعرض المكان عليه.
إذا كان التقييم ناجحا ً ،فإنه سيتم وضع الطفل على قائمة االنتظار حتى يصبح المكان متاحا ً.
إذا كان التقييم غير ناجحاً ،فسيتم إبالغ أولياء األمور عن طريق الهاتف ،كما سيتم إرسال رسالة
بالبريد إلكتروني بالخطوات المقبلة.

 .10االحتياجات التعليمية الخاصة
 .1. 10مدرسة الربيع هي مدرسة شاملة ،وتنظر بتأني وعناية إلى جميع المتقدمين .يرجى من الوالدين
اإلفصاح عن أي ظروف معروفة أو خاصة يشتبه فيها فيما يتعلق بحالة طفلهم والتي يمكن أن تؤثر
على عملية تعلمهم وذلك لضمان تلبية هذه االحتياجات بشكل كامل داخل مدرستنا.
يجب على الوالدين اإلفصاح عن أي ظروف معروفة أو خاصة يشتبه فيها فيما يتعلق بحالة طفلهم
الصحية مثل الحساسية ،واإلعاقة أو صعوبات في التعلم.
 .2. 10داخل مدارسنا؛ نحن قادرون على تلبية احتياجات مجموعة من اإلعاقات التعليمية الخاصة ،و سيتم
النظر لكل حالة طفل على حدى .وسوف يخضعون لعملية التقييم المعيارية لدينا ،واستنادا ً إلى
احتياجاتهم فإننا قد نطلب إجراء بعض التقييمات اإلضافية واالجتماع مع فريق دعم االحتياجات
الخاصة لدينا (  .)SENسوف نقدم األماكن فقط لألطفال ممن نحن واثقون من أننا يمكن أن نلبي
احتياجاتهم الفردية.

 .11مواعيد التقديم والتسجيل





يناير  -على الوالدين تأكيد رغبتهم في التسجيل للسنة الدراسية القادمة
يناير/فبراير  -إعادة التسجيل للتالميذ المسجلين حاليا ً في المدرسة (يجب دفع وتسوية األقساط
والرسوم المدرسية كاملة لتأكيد الحصول على مكان في العام الدراسي القادم)
يناير  /فبراير -تقديم الطلبات لألطفال الجدد في الـ FS1
فبراير  -تقديم الطلبات للطالب الجدد (للسنوات األخرى)

 .12التحويل من مدرسة الربيع إلى المرحلة الثانوية في أكاديمية الربيع
 .1. 12أكاديمية الربيع لديها أماكن مخصصة واسعة الستيعاب طالبنا من الصف الـ  5و  6الذين سوف
يغادروننا نهاية هذا العام ،وذلك في حرم المدرسة في مدينة محمد بن زايد .لقد أكمل الطالب في
الصف  5منهاج الربط للسنة  5و للسنة  ،6وسوف ينتقلون إلى السنة  ،7كما أكمل الطالب في
الصف  6منهاج الربط للسنة  6و للسنة  ،7وسوف ينتقلون إلى السنة .8

Admission and Registration Policy – page 7

نتيجة االستبيان ( فبراير  )2017والدراسة االستقصائية لجميع أولياء أمور الطالب المسجلين في
مدرسة الربيع للعام  2017، - 2016تبين استجابة  ٪100منهم وتبين فهمهم ،وموافقتهم وتأييدهم
للتحويل من نظام الصف إلى نظام السنة.

 .13الشروط واألحكام

 .1. 13سوف تقوم الربيع بتسجيل الطالب رسميا ً حالما يستوفي جميع الشروط متطلبات القبول ،كما
أن المدرسة ستقوم بتسجيل الطالب على نظام  ESISللمجلس وذلك وفقا ً للمواعيد التي يحددها
المجلس كل عام .حيث سيتم تسجيل الطالب ،وفقا ً للتوجيهات من مجلس أبوظبي للتعليم ،ورهنا ً
بتوافرمقاعد شاغرة .يجب على الطالب المتقدمين بطلب القبول بعد بداية الفصل الدراسي األول
أن يستوفوا الشروط واألساسيات لكي يكونوا قادرين على مواكبة أقرانهم واجتياز السنة الدراسية
بنجاح.
 .2. 13جدول إعادة التسجيل ،والتسجيل الجديد سوف يعلن عنه في يناير ،وذلك مع بداية تسجيل من لهم
األولوية من الطالب ،وسيتم اإلعالن عن ذلك على موقع المدرسة االلكتروني أو على برنامج
التواصل المدرسي .D6
 .3. 13على أولياء األمور استكمال استمارة طلب التقديم وتوقيع "رسالة التفهم" مؤكدين فهمهم إلجراءات
تقديم الطلب .ومع استالمنا لهذا الطلب فإنه سيتم إضافة الطالب إلى قائمة االنتظار ،وقد يتم
استدعاء التالميذ لتقييمهم في حال توافر مقعدا ً شاغراً .هذا ال يعتبر مكانا ً مضموناً ،حيث يعتمد
المكان على نتيجة التقييم ،والطالب ذوي األولوية  ،وتقديم واستكمال الوثائق المطلوبة ،وعلى
االستجابات في استمارة الطلب ،وعلى توافر األماكن.
 .4. 13الربيع سوف تتواصل مع العائالت عبر رسائل البريد اإللكتروني إلبالغهم بشأن التطورات في
سير الطلب.
ً
 .5. 13عند قيام الربيع بتقديم مكانا لطفلكم عبر رسالة البريد اإللكتروني ،وفي حال عدم قيامكم باإلستجابة
والرد في الوقت الزمني المحدد ،فإن طفلكم سيفقد دوره في قائمة االنتظار وسيقدم المكان للطفل
الذي يليه في القائمة.
 .6. 13هناك عدد محدود من األماكن الشاغرة للطالب ممن يريدون االنضمام للمدرسة ،والحد األقصى في
الصف مذكور سابقا ً في السياسة.
 .7. 13قبول الطالب في المقام األول يتم في بداية الفصل األول من كل عام ،والحد األدنى من العمر
المطلوب للـ  FS1هو  3سنوات وذلك في  1سبتمبر من العام الدراسي للتسجيل.
 .8. 13على ولي األمر القيام بدفع  500درهم رسوم تسجيل أو إعادة تسجيل ،وهذه الرسوم غير مسترجعة
وتعتبر جزءا ً من القسط الدراسي وليست رسوما ً اضافية.
 .9. 13مقابل رسوم التسجيل ،فإنه سوف يتم حجز مكانا ً لطفلكم ولمدة أسبوع من بداية العام الدراسي
الجديد ،إال أنه وبعد أسبوع واحد من الغياب ،وبصرف النظر عن سبب عدم الحضور فإن الربيع
لها الحق في إلغاء المكان وتقديمه لطفل آخر على قائمة االنتظار.
 .10. 13يجب تقديم الهوية اإلماراتية األصلية للطالب ،وذلك عند طلبها إلتمام عملية التسجيل .عدم القيام
بذلك سيؤدي إلى التأخير في التحاق الطالب بالمدرسة .وفي حال التأخير في تسليمنا للهوية
اإلماراتية  ،فإننا قد نتكبد غرامة مالية من قبل مجلس أبوظبي للتعليم ،حيث سنقوم باحتساب
تكاليفهاعلى الوالدين.
 .11. 13تحتفظ الربيع لنفسها بالحق في وضع الطالب في صف من اختيار المدرسة وذلك ضمن المرحلة
المناسبة لعمره واحتياجاته.
 .12. 13ال يحق ألولياء األمور تقديم طلب الختيار الصفوف أو المعلمات .وسيتم اإلعالن عن الصفوف
والهيئة التدريسية في بداية العام الدراسي.
 .13. 13في حال عدم قيام أولياء األمور بتوفير وتقديم كافة المعلومات ذات الصلة ،تشمل التعليم ،والتقارير
الطبية ،واالحتياجات السلوكية ،فإن الربيع لديها الحق في الغاء المكان في المدرسة ،وبالنسبة لدفع
األقساط والرسوم سيكون وفقا ً للجدول الزمني للدفع ولما تقرره سياسة اإللغاء.
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 .14. 13تحتفظ الربيع بالحق في رفض قبول أي طالب قد تشعر المدرسة بأنه ال يلبي المعايير المطلوبة
للغة اإلنجليزية أو القدرة األكاديمية العامة ،أو الذي يظهر سلوكا ً من شأنه أن يتناسب مع بيئة
تعليمية مختلفة.
 .15. 13الطالب الجدد والحاليين سيفقدون مقعدهم المدرسي في حال غيابهم في اليوم األول من الفصل
الدراسي وبدون سبب مرض وعند عدم القيام بدفع رسوم الفصل ،هذا لنضمن إمكانية تخصيص
هذه المقاعد لغيرهم من الطالب في الوقت المناسب إذا ما أصبحت شاغرة.
 .16. 13حتى يتم عادة تسجيل الطالب ،فإن جميع األقساط والرسوم المدرسية للسنة الحالية يجب أن تكون
مستوفية ومدفوعة.

Admission and Registration Policy – page 9

