
 

 

 معلومات لألھل عن التعلیم في المملكة المتحدة

Information for Parents about Education in the UK 

 

  Education (Early(  المبكر التعلیم

ساعة مجانیة في االسبوع وذلك في وقت الفصل  15جمیع االطفال في سن الثالثة والرابعة لھم الحق في  •
 . الدراسي

 .سنویا في اطار دعم التعلیمساعة  570ھذایعادل 

ھذا یبدا في الفصل الدراسي الذي یبدء بعد أن یكمل الطفل عامھ الثالث وذلك بتسجیلھ في روضة أو حضانة أو  •
 .عند جلیسة اطفال

 :  والذین تنطبق على اھلھم شروطاالطفال في سن الثانیة  •
(www.southampton.gov.uk/schools-learning/pre-school/eligibility-criteria) 

أالطفال الذین ھم في سن الثالثة أو الرابعة  سیكون لھم الحق في األستفادة أیضا مثل االطفال في سن الثالثة والرابعة •
ساعة اضافیة  15لھم الحق فيساعة ربما یكون  16ویكون دخل االھل أكثرمن ما یعادل الدخل االدنى مضروبا في 

 . أسبوعیا
 . ورغم أن ھذا العرض مدعوما أال أن االھل سیكون علیھم دفع تكالیف الطعام وبعض التكالیف االخرى •

 . من المھم أن یحضر الطفل كل الدروس المتاحة

 

 For more details and help in finding early education or childcare please visit the 
https://sid.southampton.gov.uk                         childcare page   outhampton Information DirectoryS 

 زوروا دلیل سوثھامبتون للمعلومات . (صفحة جلیس الطفل )للحصول على المساعدة ومعلومات اضافیة 

  ) Age School Compulsory  (   االجباري التعلیم سن

 .سنة لھم الحق في مكان مجاني في مدرسة حكومیة16سنوات و   5بین سن  االطفال فیما •
 . وینص القانون على أنھ من واجب االھل التاكد من أن اطفالھم یتلقون التعلیم ( دواما ) كامال اجباريالتعلیم  •
 . یبدء االطفال التعلیم في شھر سبتمبر ( اول العام الدراسي ) •
ا في التعلیم دوام ویجب ان یكون ا یكون لھ الحق أكمل عامھ الخامس قبل اول سبتمبر ولھذوان یكون الطفل  قانونا ال بد •

في أخر جمعة من شھر یونیو age-starting-admissions/school-https://www.gov.uk/schoolsكامال
 . راسي الذي سیكمل فیھ الطفل عامھ السادس عشر  ، ینتھي التعلیم االجباريفي العام  الد

 

 نظام التعلیم في المملكة المتحدة

The UK Education System 

وع في منتصف كل فصل ھنلك اسبتقریبا  تنقسم السنة الدراسیة الى ثالثة فصول وھي , الخریف والربیع والصیف و •
 .عطلة

الفصول الدراسیة یتغیر قلیال من سنة الى اخرى ولكن العام الدراسي یبدء عادة في اواءل سبتمبر تواریخ بدایة ونھایة  •
 .وینتھي في اواخر یولیو تموز

 التواریخ بالتحدید موجودة في موقع : •
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/in-school/  

 

https://www.gov.uk/schools-admissions/school-starting-age


 

التعلیم االبتداءي في المدرسة االبتداءیة من  تمینقسم التعلیم االلزامي الى مرحلتین ، وھما االبتدائي والثانوي ، وبینما ی •
 .Primary school     .الصف االول الى الصف السادس   

 

INFANT SHOOL 2   الثاني الي الصف 1من الصف    

JUNIOR SCHOOL     السادس ال الصف 3من الصف 

 .بالنظر الى الجدول التالي یتضح أن المدارس تقسم االطفال الى صفوف

 المراحل الرءیسیة .  KEY STAGES اجزاء أسمھا 3یقسم الى  المنھاج

 .االطفال یختبرون دائما للتأكد من أنھم یتقدمون

 . قییم حكوميت ھناك أیضا 

 ھایة نال یدرس المنھاج الحكومي وھو یشمل مواد معینة بمستوى معین لیكون الجمیع متساوین حیث أنھم یدرسون نفس الموادفي 

 

 . الفصل الدراسي الصیفي ال بد وان تكتب المدرسة تقریرا یشرح تقدم الطفل ویناقشھ مع أالھلفي نھایة 

 

 

 

 السنة السن
 الدراسیة

 الدراسي المنھاج مرحلة
 االساسیة

 

المرحلة   التقییم الحكومي
 التعلیمیة

 االستقبال 5 الى     4
 الحضانة

   المبكرةالسنوات 
 
 
 

 االبتداءي

 

 مراجعة التمكن من اصوات الحروف االولى الرءیسیة المرحلة KS1 الصف االول 6الى   5
اختبار حكومي في االنجلیزي والحساب  االولى الرءیسیة المرحلة KS1 الصف الثاني 7 الى   6

 والعلوم
 

 8 الى   7
 

  ةالثانی الرءیسیة المرحلة KS2 الصف الثالث

  الثانیة الرءیسیة المرحلة الصف الرابع 9الى   8
الصف  10 الى   9

  المرحلة الرءیسیة الثانیة الخامس

 الى   10
11 

 الصف السادس
 المرحلة الرءیسیة الثانیة

 اختبار حكومي في االنجلیزي والحساب

  

 الى   11
12 

 الصف السابع
KS3 ةالثالث الرءیسیة المرحلة 

  
 

 الى   12 الثانوي
13 

Year 8 KS3 
 

13   
 14الى

Year 9 KS3 
 

 الى   14
15 

Year 10 KS4 
 

 الى   15
16 

Year 11 KS4  االطفال یتقدمون المتحان الثانویة
  GCSE العامة 

 او امتحانات اخرى



 

     school for Applications للمدارس التقدیم

school/-school/apply-learning/find-http://www.southampton.gov.uk/schools 

 ترونیایتم الك •
 . ال بد أن یكون عندك برید ألكتروني أي میل •
 . ھناك انترنت مجاني في المكتبات العامة •
 . بمجرد أن یبدء ألطفل في مدرسة ولسبب ما یرید األھل أالنتقال الى مدرسة أخرى ال بد من تقدیم طلب جدید •
في كل عام في شھر سبتمبر تدعو المدارس أالطفال ألذین یعیشون قرب المدرسة للتقدم بطلب لاللتحاق بالمدرسة. ھناك  •

 . معرفة أالھل بھذا التاریخ وقت محدد یلتزم بھ والیمكن تغییره ستتاكد االدارة من
لذین یضا أالطفال أك ابتمبر التالي ، سیتم أخطارھم بذلاالطفال ألذین لھم الحق ألمجاني في مكان في ألروضة في شھر س •

 .لصف السادس في المدرسة أالبتدائيوكذلك أطفال ا Infant School   ھم في
والروضة في نفس  المدرسة    , nursery  حتى لو كان في روضة reception   بد من تقدیم طلب لیلتحق الطفل بالحضانةال

 المبنى 

 :  یمكن أالتصال بادارة المدرسة ھاتفیا على ألرقم •
 023 80 83 3004  

 . ستقدم أدارة ألمدرسة مكانا للطفل في المدرسة التي یختارھا االھل أال في حالة عدم وجود مكان فیھا •
المدرسةالتي أخترتھا فسیقدم لك مكانا في اقرب مدرسة لعنوان سكنك ، وستكون مجبراعلى اذا لم یكن ھناك مكان في  •

 . قبول ھذا ألمكان اذا لم یكن عندك بدیل أخر
 . یضاف أسم طفلك على قاءمة أالنتظار في مدرستك المفضلة حتى نھایھ العام ألدراسي •
 . نوان ألسكنبمجرد تقدیمك لطلب یجب أخطار أدارة المدرسة باي تغییر في ع •

 .وتسربا من التعلیم  البد من ألتحاق طفلك بالمدرسة ألمتاحة واال فسیكون عدم ذھاب الطفل الى أي مدرسة خروجا على ألقانون

 

  ألمواظبة على الذھاب الى ألمدرسة

Attendance at school 

 . ة في كل یوم تكون فیھ ألمدرسة مفتوحةسیذھب الطفل الى ألمدرألمفروض أن  •
ا .ستتصل المدرسة اذ عدم ذھاب الطفل الى ألمدرسة في یوم ما یجب أالتصال بالمدرسة ھاتفیا لتوضیح ألسببفي حالة  •

 . لم یتصل أالھل أال اذا كان سبب ألغیاب مخططا لھ من قبل
 . ألسبب الذي یبرر غیاب الطفل عن المدرسة ھو ألمرض الشدید •
 . بموافقة مدیر / مدیرة ألمدرسةاذا كان ھناك سبب أخر فالمطلوب تقدیم طلب  •
 . ربما تطلب المدرسة أحیانا دلیال طبیا على مرض الطفل •
 .أسبوعا لالجازة المدرسیة فقط 13في ألسنة ألدراسیة  •
اذا أردت أن یذھب الطفل في أجازة في وقت ألفصل ألدراسي فیجب الحصول على تصریح بالموافقة من مدیر /ت  •

 :  المدرسة وذلك ب
 . ، بشرط أن یكون مقدم الطلب ھو الوالد الذي یعیش معھ الطفل تقدیم طلب •
 . ھناك ظروف أستثنائیة •
•  
 . رجاء مالحظة أن ھذه أالجازة لیست حقا ، ومن حق المدیر /ت تحدید عدد االیام المسموح بھا •
 . في حالة عدم األلتزام فان ھذا یعتبر خروجا عن ألقانون وقد یتعرضون لمسائلة قانونیة •
 . بك المدرسة في كل مرة یتغیب فیھا الطفل عن المدرسة وذلك دون اخطار المدرسة مسبقا بسبب ألغیابستتصل  •
 . قد یدفع أالھل غرامة اذا تغیب الطفل عن المدرسة في وقت الفصل ألدراسي بدون تصریح من المدرسة •
ق مسئول لیساعدفي حل أي مشاكل تتعل اذا كانت مواظبة طفلك على الذھاب الى ألمدرسة تدعو للقلق فسیقوم باالتصال بك •

 . بھذه المشكلة
أن یساعد أالھل وھو مفوض بالنیابة عن مجلس المدینة أن   Education Welfare Officers   ھذا الشخص وظیفتھ •

 . یحاكم االھل قانونیا

http://www.southampton.gov.uk/schools-learning/find-school/apply-school/


 

تسرب اي م اذا كان طفلك غیر مسجل في مدرسة أو أي مكان أخر للتعلیم  ، فستصنفھ ألحكومة تحت بند طفل ال یتعلم ،  •
 . وستتدخل السلطات ألمحلیة في المحاكم اذا أستدعى أالمر ، حتى یتم ألتاكد من أن الطفل في مدرسةمن التعلیم 

 : للحصول على المزید من المعلومات زوروا •
https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance 

 

 .اھمال تعلیم طفلك واحتیاجات تطوره یتسبب في تحویل االمر الى خدمات االطفال لصیانة حق الطفل

 

 التعلیم المتخصص لذوي االحتیاجات الخاصة

Special Educational Needs and Disabilities 

میة الصحاب االحتیاجات الخاصة ، ویتوقع منھم تقدیم الدعم لالطفال لیلمدارس في سوثھامبتون یمكنھم توفیر المتطلبات التعكل ا
 ة .والصغار الذین لدیھم احتیاجات اضافی

 . غالبیة االطفال والصغار من ذوي االحتیاجات الخاصة یدرسون في المدارس العادیة

احتیىاجات طفلك فتكلم مع مدرستھ في أول فرصة مواتیة بخصوص بعض التعدیالت التي قد تدعم لو كان ھناك ما یقلقك بخصوص 
 . طفلك أو ربما اضافات أخرى متاحة

 .(SENDIASS)  ھناك المزید من النصح  والمعلومات  والدعم ، یقدمھ مكتب خدمات ودعم اصحاب االحتیجات الخاصة

 : التصال بھم یتم أماھذه الخدمة للذین یعیشون في سوثھمبتون وا

 الھاتف

Telephone helpline:       0300 303 2677 

                     southamptoniass@roseroad.org.uk                    البرید أاللكتروني

 

Online enquiry form: https://www.southamptonsendiass.info/contact/ 

  ستعالمات االنترنت ( طلب )ا

 

 المعلومات التي یجب على االھل اعطاءھا للمدرسة

Information parents must provide to schools 

  ة :لیسجل طفلك في مدرسة سیكون مطلوبا ملء استمارة تشمل البیانات التالی

 . االسم بالكامل ، الجنس وتاریخ المیالد

 . أخرى من قبل سیطلب أسم وعنوان المدرسة ةكان الطفل في مدرساذا  •
 . اسم االب واالم وعنوانھما •
 . مع من یعیش الطفل ( والعنوان ) •

 . یعني ھذا انھ یجب داءما أخطار المدرسة فورا اذا تغیرت ھذه المعلومات

 . رقم الھاتف الخاص باالبوین •
الحتیاجات ألغذائیة الخاصة ، حیث أنھ على المدرسة التءكد من معلومات عن الصحةالعامة للطفل ، الحساسیة ، ا •

الترتیبات الالزمة لدعم الطفل. اذا كان عند الطفل حالة مرضیة تجعلھ غیر قادر على التعلم ، رجاء مناقشة ھذا االمر مع 
 . المدرسة ، ربما یكون ھناك احتیاج لخطة فردیة حسب الحالة الصحیة

mailto:southamptoniass@roseroad.org.uk


 

 . بالتفصیلألم ال االصل العرقي واللغة  •
 . معلومات عن احتیاجات التعلیم الخاصة واالعاقة •
 . االطالع على شھادة المیالد •

 . عندما یترك طفلك المدرسة فان المدرسة مطالبة قانونیا باعطاء ھذه المعلومات للسلطات المحلیة

 . العنوان المستقبلي للطفل •
 . ألتاریخاسم االب الذي سیعیش معھ الطفل ومتى سیبدء ھذا أي  •
 . اسم المدرسة الجدیدة  ( لو كان معروفا ) وتاریخ التحاقھ بھا •

 . طالب الجامعة الذین سیتركون المملكة المتحدة مع اطفالھم یجب علیھم اخطار المدرسة مسبقا

 

 اطفال المدارس الكبار والتوظیف واالداء

School aged children and employment and performance 

 . سنة ۱۳یسمح للطفل بالعمل فیھ  ، مع فرض قیود مشددة  ، ھو اصغر سن  •
اذا كان طفلك ما زال في سن التعلیم االلزامي وتریده أن یعمل ، فال بد من تقدیم طلب لمجلس مدینة سوثھمبتون للحصول  •

 . على تصریح عمل وذلك حسب القانون المحلي
 : للمزید من المعلومات زوروا •

teach/-learning/employ-https://www.southampton.gov.uk/schools 

 . ال یسمح للطفل التغیب عن المدرسة بسبب العمل •
رخصة لھذا من اذا كان طفلك یعمل في التلفاز ، أو عروض االزیاء ، أو المسرح فال بد من تقدیم طلب للحصول على  •

 .  مجلس مدینة سوثھمبتون
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/child-performance-licensing 

 . اذا كان طفلك سیتغیب عن المدرسة بسبب أحد االعمال المذكورة أعاله ، فال بد من موافقة مدیر / مدیرة المدرسة أوال •
 

 

  المجانیةوجبات المدرسة 

Free school meals 

 . لھم الحق في وجبة مجانیة وذلك حسب خطة ألدعم ألحكومیة الحالیة ۲والصف  ۱جمیع اطفال الحضانة والصف  •
 . ھناك اطفال أخرون قد یكون لھم الحق في وجبة مجانیة وھذا یعتمد على ما اذا كانوا یتلقون دعما من الحكومة •

 

https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/

