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 مقدمة

 

بعد قراءتك إذا، ون اإلنجليزية هي لغتهم األولى. وأُعد ُملخص ترتيبات القبول هذا خصيصا لآلباء الذين ال تكو
 School) ول بالمدرسة"بحاجة إلى المزيد من المساعدة، يرجى االتصال هاتفيا ب "فريق القب أنكبوجدت للملخص، 

Admissions Team)  ايماس –أو ب "خدمة انجازات األقلية العرقية" ( 37312) 352392على رقم (EMAS)  على
   .schooladmissions@brighton-hove.gov.ukأو باالتصال عبر البريد اإللكتروني:  الرقم المبين أدناه

 
بحاجة إلى مساعدة في  أولى، فأنه/أنها ربما يكون/تكون ةية كلغال يتحدث باللغة اإلنجليز طفلتك/ كطفلإذا كان 

، الذين تكون اللغة طفالاألتوفر "ايماس" مثل هذا النوع من الدعم. تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المدرسة. و
ية لبتقديم الدعم للمدارس لتلنسبة لهم كلغة إضافية، للوصول واالستفادة من المنهج الدراسي، واإلنجليزية با

م الصالت بالوكاالت األخرى. يعتدالمدرسة وة الصالت بين المنزل وتقوياحتياجات هؤالء التالميذ، وتطوير و
  (.67257) 765705االتصال هاتفيا برقم  ، يرجىمزيد من المعلومات عن هذه الخدمةوللحصول على 

 

مدارس و( Primary) دائيةاالبتالمدارس و( Infant) ترتيبات القبول لمدارس األطفالعرض موجز ل . 7
 2015 عام في شهر سبتمبر( Juniorالصغار )

 

 77-4 بين الذين تتراوح أعمارهم ما فطفالاأل "االبتدائيةالمدارس "تقبل  .7

 1-4 بين الذين تتراوح أعمارهم ما فطفالاأل "فطفالاألمدارس "تقبل 

 77-1 بين الذين تتراوح أعمارهم ما فطفالاأل لصغار"مدارس ا"تقبل 

 73-77 بين الذين تتراوح أعمارهم ما فطفالاأل ثانويةتقبل المدارس ال

 Sixth Form "(73-71 .)القبول بالصف السادس "الكتيب  ال يغفطي
 

من أجل مساعدتك  لمدارس إذ تمكنت من ذلك،ل زياراتأجري و القبول استعين بالمعلومات التي يحتويها كتيب .3
 .كفطفليلتحق بها  رس الثالث المفضلة ألنما هي المدا على اتخاذ القرار بشأن

 من العنوان الذي تسكن فيه. هذه المدارس تأكد من سهولة الوصول إلي
 

تمارة إلى س، أو بإعادة االhove.gov.uk/schooladmissions-www.brightonتقدم بفطلب على اإلنترنت عبر  .2

إذا تم استالم و. 2015 يناير 15يوم  ب.ظ من 7 الساعةالكتيب قبل حلول من  2العنوان المبين في صفحة 

تلك الفطلبات التي وصلت في أن يتم النظر ب إال بعد بت فيهالن يتم ال أنه، فعد أعالهالمو مرور ، بعدفطلبك
 اكن شاغرة في المدارس التي تفضلها.هناك بالفعل أم عديبحلول هذا الوقت، لن و ربما .مواعيدها

 
إذا وصل فطلبك في وقت متأخر لكونك انتقلت للتو إلى منزل آخر، فأنه سيكون من الضروري أن ترسل فطلبك مع  .4

قد إال سوف يتم اعتبار فطلبك بأنه ، و2015 مارس 13ذلك قبل حلول ت أنك تعيش على العنوان الجديد وما يثب

  وصل متأخرا.
 

سنرسل إليك رسالة نخفطرك ، ومرفقة داعمة أدلة أيالمعلومات الواردة في استمارتك وبعين االعتبار  عضسوف ن .9
 .كفطفلفيها بالمدرسة التي تم تخصيصها ل

 
إلى "لجنة  ، فأنه بإمكانك التقدم بفطلب لالستئنافكفطفلالمدرسة التي تم تخصيصها لعن إذا كنت غير راض  .3

 .(Independent School Admissions Appeal Panelالمدارس" )االستئناف المستقلة للقبول ب
 
 
 
 
 

http://www.brighton-hove.gov.uk/schooladmissions
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 اتخاذ القرار بشأن المدارس التي تفضلها .2

 

 ربما تود عند اختيار المدارس التي تفضلها أن تضع بعين االعتبار بعض النقافط التالية:

 

قد الكتيب. و من 21 –35صفحات ما بين تفاصيل األمسيات المفتوحة في الَترد ترتيبات الزيارات و هل زرت المدرسة؟
إذا لم تكن واثق بقدرتك على التواصل أو التفاهم مع األشخاص هناك، ك في المدرسة شخص يتكلم بلغتك، وال يوجد هنا

 الذي باستفطاعته أن يترجم لك.  ما فأنه ربما من المستحسن أن تصفطحب معك شخص

    

 لمدرسة؟هل من السهل القيام بالرحلة اليومية إلى ا

 

 عامة تربط البيت بالمدرسة؟ هل توجد هناك وسائل مواصالت

 

توفر ( للمدارس؟ وOFSTED) هل تفحصَت كتيب معلومات المدرسة أو شاهدت تقرير "مكتب معايير التربية و التعليم"
"مكتب معايير تقرير  هذه معلومات عن المدارس. و يمكنك الحصول عليها من المدارس. كما يمكنك أيضا الحصول على

 .www.ofsted.gov.ukالتعليم" من الموقع اإللكتروني التالي: التربية و

 

لمدينة بتنسيق يقوم المجلس البلدي ل؟  لاللتحاق بالمدارس الُمدعمة من قبل الكنيسةهل تستوفي المعايير الالزمة 
الذين ينبغي منحهم مقاعد  فطفالاألر من هم الجهات التي تقرإن . وترتيبات القبول مع المدارس الُمدعمة من قبل الكنيسة

هوف المجلس البلدي لمدينة برايتون و يقوم(. وAdmissions Authoritiesفي المدارس، يفطلق عليها "سلفطات القبول" )
بدور "سلفطة قبول" لاللتحاق  ["LEA "أو  (Local Education Authorityالمعروف أيضا ب "سلفطة التعليم المحلية" )]

المدارس يسة )مدارس الكنيسة اإلنجليزية وبالنسبة للمدارس الُمدعمة من قبل الكنبينما ولمجتمع المحلي. بمدارس ا
فأن أعضاء مجلس إدارة المدرسة هم الذين يقومون بدور "سلفطة القبول". إذا كنت تود التقدم  (،الرومانية الكاثوليكية

في بالتزامات أولوياتهم ، فأنه ينبغي عليك النظر فيما إذا كنت تالكنيسة قبل إحدى المدارس الُمدعمة منلاللتحاق ب بفطلب
من الكتيب. أنه ال يزال ينبغي عليك أن تكمل استمارة الخيارات  95-21درج هذه األولويات على صفحات تُ أم ال. و
  بفطلب لاللتحاق بها.الكنيسة التي تود التقدم  قبل أية مدرسة ُمدعمة من إدراجالتابعة لمدينة برايتون و هوف و المفضلة

        

سوف يتم النظر إلى كافة الخيارات المفضلة بالتساوي، بغض النظر عما إذا  .يتم النظر في الخيارات المفضلة بالتساوي
كنَت قد أدرجتها كخيار أول، أو ثاني أو ثالث. و إذا استفطعنا أن نعرض إليك مكان في أكثر من مدرسة ضمن المدارس 

فأننا سوف نمنحك ذلك المكان في المدرسة التي تحتل المرتبة األعلى في قائمة خيارتك المفضلة. إال أننا ، المفضلة لديك
المفضلة لديك، و إذا حدث ذلك، فأننا سوف نعرض إليك لك في أي مدرسة من المدارس  أحيانا ال نستفطيع عرض مكان

 لديها مكان شاغر.منزلك و مكان في المدرسة التي تكون أقرب إلى

 

و لقد تم نشر  لكل مدرسة سقف أو حد أقصى للقبول.ما هو كان الطلب على األماكن في المدرسة في السنوات السابقة؟ 
عما إذا تكون عادة فطلبات الحصول عتبار اال عينضع ب. 21–35الحدود القصوى لهذه السنة في الكتيب على صفحات 

ؤثر على فرصك للحصول على مكان، ، ألن هذا قد يهاعلى أماكن في المدارس المفضلة لديك تفوق العرض لدي
 خصوصا إذا كنت ال تعيش بالقرب من المدرسة.و

 

ن لكل المدرسة أماكن أكثر من عدد المتقدمين )العرض أكثر من الفطلب(، فأنه عادة يتم عرض أماك إذا كان لديو
أكثر من األماكن المتاحة )العرض أقل  لمحليلمدارس المجتمع احينما يكون عدد المتقدمين المتقدمين لهذه المدرسة. و

 من الفطلب(، فأننا سوف نستعين بأولويات القبول الخمسة المدرجة أدناه لكي نقرر من الذي ينبغي منحه المكان.
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 أولويات القبول بالمدارس .7

الخمسة التالية لكي نقرر  عندما يكون العرض لاللتحاق بإحدى مدارس المجتمع أقل من الفطلب، فأننا نستعين باألولوياتو
 أن المدارس الُمدعمة من قبل الكنيسة لديها أولوياتها الخاصة بالقبول.بف ُيمنح مكان في المدرسة. تذكر،من هو الذي سو

 

  واألطفال الذين كانوا في السابق تحت رعاية السلطة المحلية الذين ترعاهم السلطة المحلية طفالاأل (7

 

 المدرسةب لاللتحاقأو غيرها من األسباب االستثنائية أسباب طبية دامغة  (3

سباب أخرى، يجب عليك تقديم أدلة ألو .، يجب عليك تقديم معلومات داعمة من قبل أحد األفطباءفطبيةالسباب ألل
هذه المعلومات  سيتم عندئذ النظر في. ومع استمارة خياراتك المفضلةيتم تقديم هذه  مستقلة. و يجب أنمهنية 

 هذه الفئة أم ال.سوف يؤهل ل كفطفلا إلى المهنيين ذوي الصلة لتلقي مشورتهم لمعرفة عما إذا كان إحالتهو

   

 االطفال الذين لديهم ارتباط أخوي (2

 المفضلة المدرسةوالذي سيذهب إلى  كفطفلضمن األسرة مع  ، إذا كان هناك فطفل آخر يعيشسوف ينفطبق هذاو
 .2015في سبتمبر عام  لديك

 

 ( أو فصل الحضانة.sixth form، إذا كان األخ أو األخت في الفصل السادس )اعتماد ذلك لن يتم 

 

 ةارتبافط بين "مدارس األفطفال" و "مدارس الصغار" المنفصلة، و يكون األخت أو األخ في أيعندما يكون هناك و 
يب للحصول على "مدارس األفطفال" من الكت 21أكبر أو أصغر سنا )أنظر صفحة  وامن هذه المدارس سواء كان

 (.بفطة"مدارس الصغار" المرتو

 

من  21)أنظر إلى القائمة المبينة في صفحة  المرتبطة "مدرسة الصغار"بين "مدرسة األطفال" و انتقال األطفال (4
 . الكتيب

 

 أطفال آخرين (9
  

المبينة  4و  2، 3، 7ضمن أولويات يتم عرض أماكن لكل فطلبات الخيارات المفضلة األولى التي تقع  ما أنو 
 .األخريينأعاله، فأنه سيتم بعد ذلك عرض األماكن المتبقية لألفطفال 

 
 كسر التعادل

 
عن العرض المتاح في أية من األولويات المبينة أعاله، فأنه سيتم عرض  المتقدمين األفطفال فطلبات إذا زاد عدد 

ستقرر والذين اختاروا المدرسة كخيارهم المفضل. المدرسة و شون في منافطق أقرب إلىلهؤالء الذين يعي أماكن
من هو الذي يعيش أقرب للمدرسة، مستعينة بنظام حاسوبي يقيس أقصر فطريق متاح من ( LA) المحلية السلفطة

 منزلك إلى المدرسة.

 

 االرتبافط األخوي.كذلك ك التقدم بما يثبت العنوان وربما ُيفطلب منو

  

إلى "لجنة االستئناف المستقلة  فأنه بإمكانك التقدم بفطلب لالستئنافن في المدرسة المفضلة لديك،  إذا لم َتحُصل على مكا
إذا كنت ال تشعر بالثقة ألن تكون قادرا و(. Independent School Admissions Appeal Panelللقبول بالمدارس" )
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بدورنا سوف  نحنلغرض ومترجم شفوي لهذا اعلى فطرح قضيتك أثناء جلسة االستئناف، فأنه بإمكانك أن تفطلب حضور 
إذا لم تحصل على المدرسة المفضلة األولى لديك، فأنه سيتم إدراج أسمك تلقائيا ضمن قائمة نوفر ذلك بالمجان. و

 االنتظار.

 

 قائمة المدارس .4

 

 29-35صفحات في وجد تو هوف.سماء المدارس في منفطقة برايتون ومن الكتيب قائمة بأ 21-35توجد على صفحات 
من اليسار قائمة بكل مدارس الصغار.و 21و 23صفحتي  توجد في بينما ،مدارس األفطفالو بتدائيةاالبالمدارس  قائمة

في  فطفالاألالمدرسة. عدد إجمالي  مديرة/مديرأرقام هواتف المدارس. اسم وعناوين و ،إلى اليمين بالترتيب هي: أسماء
تقدموا بفطلبات  عدد األشخاص الذين كم ة السنة الجديدة )عدد األماكن المتاحة(.المدرسة. الحد األقصى للقبول لمجموع

 .(لقبولاأولويات م الماضي )تمشيا مع كيف تم تخصيص األماكن في العاو في العام الماضي. لاللتحاق بالمدرسة
 .التواريخ واألوقات التي بإمكانك فيها زيارة المدرسة لتفقدها

 

رتبفطة بإحدى الكنائس المسيحية. أنها مُ  ذلك الكنيسة، مما يعني الُمدعمة من قبلمة * هي المدارس المدارس الُمعلمة بعال
 مقابل إرسال أبنائهم إليها. رسومال يتحتم على اآلباء واألمهات أن يدفعوا هذه المدارس من قبل الدولة و يتم تمويلو
  

 سنحاول بدورنا مساعدتك في هذا الشأن. بنا و، يرجى االتصال صعوبات في فهم قائمة المدارس إذا تواجهك

 

 االنتقال إلى مدرسة أخرى في أوقات أخرى   .7

 

، أو ألسباب ، مثل االنتقال إلى منزل آخركفطفلمن أجلها تغيير مدرسة  هناك أسباب مختلفة التي ربما ترغبتوجد 
( بهذا LEAة معا. تتعامل سلفطة التعليم المحلية )الذين ينتمون لنفس األسر فطفالاألسلوكية أو تأديبية، أو لإلبقاء على 

 بفطلبات القبول الخاصة بها، دعمة من قبل الكنيسةالمدارس المُ  . و تتعاملالشأن فيما يتعلق بالمدارس المجتمعية
 .بمدير المدرسةاالتصال  عليك للحصول على المزيد من المعلومات، ينبغيو

  

مكان في  كفطفلمنح ل أكبرصعوبة  سنواجه، فأننا ربما معتادلنفطاق الزمني التغيير المدرسة خارج ا غب فيإذا كنت تر
تقدم أماكن مفتوحة لألفطفال الذين ينتقلون إلى المنفطقة. و ربما ُيفطلب منك الب االحتفاظ أنه ال يتم  .مفضلة لديكالمدرسة ال

 Transfer Preference) "الُمفضل النتقالا اختيار عنوان منزلك الجديد. و يمكن الحصول على "استمارةما يثبت ب

Form)  التابع للمدرسةقبول المن مكتب. 

. 

 المواصالت من البيت إلى المدرسة .0

 

فقفط لألفطفال الذين يعيشون  و ذلك المجلس البلدي أن يوفر المواصالت المجانية ما بين البيت و المدرسة، إنه من واجب
معظم  إنو .، أو ميلين لألفطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمان سنواتلمناسبةدرسة اعلى بعد يزيد على ثالثة أميال من الم

في  صالت المجانية، ألنهم يعيشونالتالميذ الذين يعيشون في منفطقة برايتون وهوف غير مؤهلين للحصول على الموا
 تلك هي" المناسبة"المدرسة و . و تقاس المسافات باستخدام أقصر الفطرق المتاحة.المشي القانونية " مسافة"نفطاق 

كون لديها ت و احتياجاته التعليمية و كفطفلتتناسب مع عمر ، ولبيتك أقرب التي تكون مولة من الدولةالمُ  السائدة المدرسة
 مكان شاغر.

 
ربما سيكون بإمكان المجلس البلدي أيضا تقديم المساعدة، إذا كان فطفلك غير الئق بدنيا للمشي إلى المدرسة )أو في حالة 

بمدرسة  ا، إذا كنَت غير الئق صحيا ألخذ الفطفل/الفطفلة إلى المدرسة( أو إذا كان فطفلك ملتحقاالبتدائيةيذ المدرسة تالم
 ذات احتياجات خاصة.
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  71-70المواصالت للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 
ب  هاتفيا ، يرجى االتصالربما يتم إتاحة المساعدة للفطالب المنتمين لفئة األعمار هذه. و للحصول على المعلومات

 352331على رقم  (Student Support) (، مساعد مدير الفريق، إدارة دعم الفطالبBryan Deakin) ""براين دييكن
(37312.) 
 

   الشكاوى المتعلقة بالمواصالت

 .فيما يتعلق بالمواصالت من البيت إلى المدرسة قدم من اآلباءشكاوى تُ  ةأيعن  التحري فوراسوف يتم 

 

 معلومات عامة.  5

  

 شكاوى 

باشر بين اآلباء/مقدمي الرعاية والفطاقم سيتم التعامل مع معظم الشكاوى المتعلقة بالمدارس من خالل االتصال الم
لآلباء/مقدمي الرعاية، ما ينبغي  بحيث يكون من الواضح شكاوى،لللعديد من المدارس إجراءات ستكون لالمدرسي. و

ينبغي على تؤثر عليهم أو على أفطفالهم. و بعض جوانب الحياة المدرسية ألنهاعن  غير راضين عمله إذا كانواعليهم 
لغرض  (Children’s and Young People’s Trust" )و المراهقين األفطفالاالتصال فقفط "بأمانة اآلباء/مقدمي الرعاية 

 لمدرسة.إذا تم استنفاذ إجراءات الشكاوي الخاصة با ،الشكوى

 

 2677/2670للعام الدراسي  تفصول الدراسية و العطالتواريخ ال

 

  2677الفصل الدراسي لخريف عام 

 

 سبتمبر 2 الخميس تبدأ المدرسة:

 أكتوبر  23الجمعة  –أكتوبر  33االثنين  منتصف الفصل الدراسي:

 ديسمبر 71الجمعة  الفصل الدراسي: نهاية

 

 2670الفصل الدراسي لربيع عام 

 

 يناير 9 ثالثاءال :تبدأ المدرسة

 فبراير 75الجمعة  –فبراير  79االثنين  منتصف الفصل الدراسي:

 مارس 34 خميسال الفصل الدراسي: نهاية

 
 

  2670الفصل الدراسي لصيف عام 

 

 أبريل 77االثنين  تبدأ المدرسة:

 يونيو 2الجمعة  –مايو  23االثنين  منتصف الفصل الدراسي:

 يوليو 33 جمعةال الفصل الدراسي: نهاية

 



Arabic 

 
 

 االبتدائيةلمدارس لمدارس األطفال/لتأجيل القبول 

في  عيد ميالدهم الخامس. و تي يقع فيهاهوف في السنة الدراسية اليتون ويبدأ األفطفال المدرسة في منفطقة براعادة ما 
لمدرسة في سبتمبر ، ا3377أغسفطس عام  27و 3373سبتمبر عام  7يبدأ األفطفال المولودين في الفترة ما بين  العادة
الفصل الدراسي  حلول. و لكن ال يتحتم على فطفلك أو فطفلتك من الناحية القانونية، البدء في المدرسة حتى 3379عام 

 الذي يلي بلوغه أو بلوغها عمر الخامسة.

 

يبدأ المدرسة  ه/إمكانها أنبإمكان ه ، فأن 3377عام  ديسمبر 27و 3373عام  سبتمبر 7ما بين  /فطفلتكإذا ولد فطفلك
 .3373تأجيل االلتحاق بالمدرسة حتى يناير  أو بإمكانك أن تفطلب 3379بدوام كامل في سبتمبر 

 
ه/إمكانها أن يبدأ المدرسة بدوام كامل في بإمكان ه فأن، 3377أغسفطس  27و 3377يناير  7إذا ولد فطفلك/فطفلتك ما بين 

 .3373 أو حتى أبريل 3373مدرسة حتى يناير أو بإمكانك أن تفطلب تأجيل االلتحاق بال 3379سبتمبر 
 77، فأنه يجب عليك أن تتقدم بفطلب للحصول على مكان قبل الموعد النهائي المحدد بتاريخ االلتحاق بالمدرسةو لتأجيل 

ول ، بأنك تود قبتم تخصيصها لكلمدرسة التي يجب عليك إخطار ابمجرد ما يتم تخصيص مكان إليك، و ،2677 يناير
 لفطفل آخر.  همنحو هذا المكان  سحب ، فأنه سيتمقم بذلكو إذا لم ت ،ذلك ال أنك ترغب في تأجيلالمكان إ

 

ال ترسله/ترسلها إلى المدرسة حتى شهر  أن واخترت 3377أغسفطس  27و 3377 أبريل 7و إذا ولد فطفلك ما بين 
 receptionفصل االستقبال ) بدال من (year 1 class) 7، فأن فطفلك سوف ينضم إلى فصل سنة 3373سبتمبر عام 

class7مرة أخرى لاللتحاق بفصل سنة  التقدم بفطلبسيتفطلب منك و 3373 أبريلبعد  االمكان مفتوح يستحيل بقاء(. و. 
  

 


