
أسئلتك على اإلجابة - انكلترا في والتعليم المدارس  

إنجلترا؟ في المدرسة ونتركيو األطفال ونيبدأ سن أي في. 1  

. السنة من أسابيع 33 لمدة أسبوع كل المجاني المبكر التعليم من ساعة 51 إلى سنوات 4 و 3 أعمارهم تتراوح الذين األطفال لجميع يحق

: في تمي أن يمكن المجاني المبكر التعليم هذا. هذا إلى 2 سن في األطفال بعضل أيضا ويحق  

ةالحضان مدارس   • 

 •    المدارس مواقع على الحضانة دور

 •      واألكاديميات المدارس في الحضانة فصول

 •  األطفال مراكز   

الحضانة دور  • 

المدرسة قبل ما ومرحلة اللعب مجموعات بعض  • 

األطفال رعاية  • 
 

في انكلترا، يجب أن يبدأ طفلك المدرسة  في الفصل الدراسي بعد بلوغه سن الخامسة.  ولكن تقريبا كل األطفال ينضمون الى الصف 

.الخامسة سن فيه  يبلغون الذي الدراسي العام من سبتمبر شهر في التمهيدي  

يجب أن يبقى طفلك في شكل من أشكال التعليم أو التدريب حتى نهاية العام الدراسي عندما يبلغ 81 من العمر. هذا ال يعني البقاء فقط في 

:شملي أن يمكن, المدرسة  

 الكلية أو المدرسة مثل كامل، بدوام التعليم 

 المهني التدريب 

 التدريب. أو جزئي بدوام التعليم مع( األسبوع في ساعة 02 من أكثر) كامل بدوام العمل 

 

  مجاني؟ التعليم هل. 2

 .المحلية السلطة قبل من عليهاالمحافظ  المدارس من غيرهاوالحرة  والمدارس األكاديميات يشمل وهذا .الحكومية المدارس في مجاني لتعليما 

  والعامة الخاصة تسمى بالمدارس المدارس هذه. تقدمها يذال التعليم على رسوما تتقاضى انكلترا في مدارس أيضا وهناك

 .المستقلة أو

 

 :ثمن لدفع تحتاج سوف ولكن طفلك تعليم ثمن دفعأن ن تحتاج ال, عليهاالمحافظ  المدارس في

  (مجانية مدرسية وجبة طفالكل يحق كان إذا إال) يمدرسال الغداء• 

 المدرسي الزي •

 

 :تكاليف دفع منك يطلب أن أيضا يمكن

  المدرسة خارج التعليمية الزيارات بعض• 

  األسبوع نهاية عطلة في أو الدراسي اليوم انتهاء بعد األنشطة أو المناسبات بعض •

 موسيقية آلة تدريس •

المدرسة؟ في مكان على حصولال يمكنني . كيف 3 

 خارج لمدرسة تطبق كانت لو حتى ألبنائهم، المدرسة فيمكان  على للحصول للسكان مركزي نظام لديها فيها تعيش التي المحلية السلطة

.المحلية السلطة  

 الترتيبات إطار في محافظة مدرسة على مكان في للحصول طلب تقديم يمكنك أطفالك، مع انكلترا في للعيش الخارج من انتقلت قد كنت إذا

بك. الخاص الهجرة وضع عن النظر بغض العادية،  

.مدرسة ألي طلب تقديم كيفية عن إخبارك على قادرة المحلية السلطة ولكن محددة، قبول ترتيبات لديها المدارس بعض  

 



األعمار؟ لمختلف تسمى المدارس ما.  4 

 
Type of school 

 نوع المدرسة

 
Age 

 العمر

 
Year 

 السنة

 
School stage (or 

phase) 

 المرحلة الدراسية

 
National tests and assessments 

الوطنية واالختبارات التقييمات  

Nursery and 
some infant or 
primary 
schools 

 التمهيدي

3 - 4 
FS1 or 

Nursery Foundation Stage 

 المرحلة التمهيدية
Foundation Stage Profile 

Infant  
or primary 
school 

 االبتدائي

4 - 5 
FS2 or 

Reception 

5 – 6 
6 - 7 

Year 1 
Year 2 

Key Stage 1 

األساسية األولى المرحلة  

Y1 Phonics tests 
Key Stage 1 SATs 

Junior or 
primary school 

 المتوسط

7 – 8 
8 – 9 
9 – 10 
10 – 11 

Year 3 
Year 4 
Year 5 
Year 6 

Key Stage 2 

األساسية الثانية المرحلة  
Key Stage 2 SATs 

Secondary or 
High school 

 الثانوي

11 – 12 
12 – 13 
13 – 14 

Year 7 
Year 8 
Year 9 

Key Stage 3 

األساسية الثالثة المرحلة  

 
 
 

Secondary 
school or 
Technical 
College 

 الثانوي

14 – 15 
15 - 16 

Year 10 
Year 11 

Key Stage 4 

ةاألساسية الرابع المرحلة  
GCSEs or other similar examinations 

Secondary 
school or 
Further 
Education 
College 

الكلية أوالثانوي   

16 – 17 
17 - 18 

Year 12 
Year 13 

Key Stage 5 
(Sixth form) 

األساسية الخامسة المرحلة  

AS levels and A levels. These exams 
form the basis of admission to Colleges 

and Universities 

 الكليات في القبول أساس االمتحانات هذه تشكل

 والجامعات

 

االختبارات. في نجاحهم عن النظر بغض سبتمبر كل المقبل العام مجموعة ينتقلون إلى انكلترا, التالميذ في  

نموذجي؟ دراسي يوم .5  

 عند وتنتهي 14.8 حوالي في تبدأ المدارس معظم ولكن ، ختتامالوا فتتاحالا تقرر أوقات المدارس. الجمعة إلى االثنين من مفتوحة المدارس

4.2. الساعة حوالي عند تنتهي عادة وهذه للتالميذ المدرسة بعد األندية من مجموعة لديهم معظمهم. يوم كل ظهر بعد 4.2. حوالي  

االبتدائية المدارس في نموذجي يوم  

التالميذ الدراسي. تسجيل اليوم يبدأ  8.55 

 9.05 اإلنجليزية

 10.30 – 10.05 استراحة

 11.30 – 10.30 الرياضيات

البدنية التربية  11.30 – 12.15 

الغداء وقت  12.15 – 1.05 

اإلرشادية القراءة/  الصوتيات  1.05 – 1.35 

الفن/  الجغرافيا/  التاريخ/  العلوم/  المختار الموضوع  1.35 – 3.30 

الدراسي اليوم نهاية  3.35 

 

 تغلق كما. الفصح وعيد الميالد عيد أسبوعين خالل لحوالي المدارس إغالق يتم وعادة. المحلية السلطة مع عليها المدرسية متفق العطل عادة

.  باسم المعروفة دراسي عام كل أسبوع لمدة فواصل . أيضا هناك. أغسطس نهاية إلى يوليو منتصف من أسابيع 6 لنحو عادة المدارس

.االنترنت على موقعها على الرسمية العطل مواعيد عرض مدرسة كل يجب على  Half Term 



يتجاوز ال سنوي دخل لقيتت £861862 لك يحق أال بشرط     

 

المدرسية؟ الغداء وجبات بشأن. 6  

 مدرسية وجبات لطلب المدرسة من مساعدة على تحصل سوف. المدرسة في يوم كل£  0  حوالي تكلف التي الغداء وجبة تناول طفلكليمكن 

:الفوائد هذه من أي تتلقى كنت إذا مجانية  

 Income Support 

 Income-based Jobseeker’s Allowance 

 Income-related Employment and Support Allowance 

 Support under Part VI of the Immigration and Asylum Act 1999 

 The ‘Guarantee’ element of State Pension Credit 

 Child Tax Credit,                                      Working Tax Credit                                                                و      
 
 

.مجانية مدرسية وجبة تناول هم حق من يكون سوفالصف األول والثاني  ،التمهيدي الصف في األطفال جميع ،.028 عام سبتمبر ومن  

.آخر شيء أي أو واللحوم البقر ولحم الخنزير، لحم يأكل ال طفلككان  إذا المدرسة رأخب  

 من المدارس طلبت ما وغالبا. المدرسية الغداء وجبة من بدال في المدرسة  لتناولل المنزل من غداء أو السندويشات طفلك إعطاء يمكنك

مع الطعام.  الشوكوالتة أو الحلويات شملعدم  األهل  

  للمدرسة؟ األطفال يحتاجها المعدات التي هي ما. 7

  :األطفال لدى يكون أن توقعت ما غالبا المدارسبعض  ذلك، ومع. الدروس في الالزمة المعدات عموما المدارس توفر

    للكتابة حبر قلم  .

        التلوين وأقالم للكتابة رصاص قلم .

  بالسنتيمتر قياس مع مسطرة، .

ممحاة .  
 

  .بركار أو فرجارو منقلة علمية، حاسبة آلة ب:الطال لدى يكون أن توقعتبغض المدارس الثانوية 

 

 

 

 

 

 

  المدرسة؟ إلى األطفال يذهبون كيف. 8

 رطاأو استعمال أي نوع من المواصالت العامة كالق دراجةال علىيمكنهم أيضا الركوب  ،الى المدرسة المشيسير أو ال لألطفال يمكن

إلى  الذهابينص على الوقت الذي بإمكان األطفال  ايوجد هناك قانون ال .بالسيارة المدرسة إلى أطفالهم يحضرون األهالي بعض. الحافلةو

 المدرسة إلى يذهبون الثانوية المدارس طالب معظم. المدرسة وإلى من بأمان طفلكوصول   من تتأكد أن عليك ولكن المدارس بأنفسهم

األطفال إلى قطع مسافة  وامساعدة في مجال المواصالت، إذا اضطرالو يمكن التقدم بطلب للحصول على  .األصدقاء مع وغالبا بأنفسهم،

 النقل على للحصول مؤهلة 86 و 8 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال جميع.  إلى أقرب مدرسة لهم أو تم تخصيصها لهم في المنطقة أكبر

المجاني المدرسي  

 0 1 سن تحت كانوا إذا المدرسة من أميال 
 . أكثر أو 1 سن في كانوا إذا المدرسة من أميال 

  عامة من : البدنية التربية أدوات تتكون

 طقم لأللعاب الخارجية و ألعاب القوى 
 طقم لنشاطات الجمباز الداخلية 
 )طقم للسباحة )مالبس السباحة و الفوطة 

 

 التربية طقم التالميذ يرتدي أن المدارس من الكثير فضلت

 قائمة المدارس لدى ستكون و المدرسي، باللون البدنية

 المستحسن من و. المطلوب اللون نوعية و باالحتياجات

.االلكتروني المدرسة موقع أو طفلك مدرسة مراجعة  



 

 المدرسة؟ من التغيب عن . ماذا9
 قادرا يكون لن فإنه مريضا، طفلك كان إذا. واحد ليوم حتى المدرسة، عن غائبا سيكون طفلك كان إذا المدرسة مكتب إبالغ دائما المهم من

 يغيب ال بحيث الدراسة فترة خالل جعلهات ال أن حاول( الخ أسنان، طبيب طبيب،) طبي موعد بإجراء قمت إذا. المدرسة إلى الذهاب على

  .مهم ديني احتفال بسبب المدرسة عن لتغيبا لطفلك لسماحل تطلب أن يمكنك ولكن  .مللتعلي  طخط ماعن  طفلك

 معظم. مقبوال هو هذا كان إذا المدرسة تسأل أن  تحتاج سوف. واألصدقاء العائلة لزيارة الخارج الى طويلة لفترات السفر في ترغب قد

 طلب رفض المدارس مديريل ممكن. المدرسية العطل خالل الرحالت هذه لترتيب جهدها قصارى بذلت أن بشدة األسر وصيت المدارس

.للوالدين كبيرة غرامة دفع يعني قد وهذا الدراسي، الفصل فترة خالل العطالت قضاء  

  المدرسة؟ في األطفال هايدرس التي المواضيع هي ما. 01

 في ذلك تنظيم ويتم. الوطني الدراسي المنهج ونتبعي المحلية السلطة الُمدعمة من قبل المدارس في 86-8 بين أعمارهم تتراوح الذين التالميذ

 التدريسه" والعمليات والمهارات المسائل" يحدد الذي لدراسةل برنامج هل الوطني المنهج من موضوع كل .مواضيع 80 و رئيسية مراحل .

 هجالمن برامج محتوى التالميذ جميع تدريس يتم أن طالما الدراسي، اليوم تنظيم كيفية اختيار حرية لديها مدارسال .رئيسية مرحلة كل في

  لدراسةل مواضيعال يختارون . األساسية المرحلة في التالميذالوطني.  الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أو في العبادة الجماعية نيةيدال التربية أن يطلبوا من المدارس بعدم إشراك أوالدهم في مادة ألهاليل يحق  

 اإلنجليزية اللغة ذلك في بما ومتوازن واسع منهج يمعلت يجب ذلك، ومع. الوطني المنهج لتدريس يست مجبرةل الحرة والمدارس األكاديميات

.الدينية والتربية والعلوم والرياضيات  

  اإلنجليزية؟ اللغة تعلم طفلي مساعدة يمكنني كيف. 00

أساس قوي في لغتهم األولى، لديهم أفضل( إذا كان يتقدمون في المدرسة بشكل  تبين البحوث أن األطفال يتعلمون االنجليزية بسرعة أكبر )و

 بدال من أن تستبدل لغتهم األولى باللغة اإلنجليزية.  األولى ويشعرون بأنهم يضيفون اللغة االنجليزية للغتهم

 
Key stage 1 

8 المرحلة  

Key stage 2 

0 المرحلة  

Key stage 3 

. المرحلة  

Key stage 4 

. المرحلة  

Age               16-14 14-11 11-7 7-5                                      العمر 

Year groups              11-10 9-7 6-3 2-1                           الفصول 

CORE SUBJECTS               األساسية المواد          

English                                         اإلنجليزية     

Mathematics                                الرياضيات     

Science                                             العلوم     

FOUNDATION SUBJECTS   األساسية المواد          

Art and design                                  الفنون      

Citizenship                                    المواطنة     

Computing                      تكنولوجيا المعلومات     

Design and technology  و التكنولوجيا التصميم      

Languages                                         اللغات     

Geography                                    الجغرافيا     

History                                            التاريخ     

Music                                           الموسيقى     

Physical education (PE)           التربية البدنية     

Religious education (RE)         الديني التعليم      

Sex and Relationship Education (SRE)  

الجنسية التربية   
    



مساعدا،  اأمر هذا و يعتبر ،يعد تنمية اللغة األولى بشكل جيد بمثابة دعم لتعلم لغات أخرى

علم األطفال كيفية التحدث بتلك اللغة و تتنمية اللغة األولى في المنزل  أنليس عائقا. وو

   المتعلقة بأسلوب أداء اللغات.علمهم أيضا األمور تفهمها، كما 

صغار بداية طيبة في لغتهم األولى و ذلك من خالل استخدامها دائما ال أمنح الرضع واألطفال

في المنزل. و بمجرد ما أن يبدأ األطفال في تعلم اللغة اإلنجليزية في المدرسة، فأنه من المهم 

شجع طفلك على  في نفس الوقت. بالنسبة لهم االستمرار في استخدام وتطوير لغتهم األولى

ساعدهم على الربط بين اللغة تإن قراءة الكتب المزدوجة اللغة مع أطفالك سوف  القراءة و الكتابة باللغة األولى باإلضافة إلى التحدث بها.

 ساعدهم على القراءة و الكتابة باللغة اإلنجليزية.تاألولى و اللغة اإلنجليزية، و بالتالي س

  المدرسية؟ الواجباتو الدراسية عمالاأل في طفلي مساعدة يمكنني كيف. 02

دما في أعماله الدراسية. و إذا حافظ األطفال على  لغتهم األولى بشكل فعال عن هساعدتسوف  ،على تنمية لغته األولىن تشجيعك لطفلك إ

. كما أن هناك أدلة على أن توقفالفكري دون  نموهملغتهم األولى أثناء تعلمهم، فأنه بإمكانهم مواصلة  نستخدموييتعلمون اللغة االنجليزية و 

 من أكثر يتكلمون الذين لألشخاص العمل فرص من الكثير أيضا هناك زيد من مرونة تفكير األطفال.تأن  امعرفة أكثر من لغة واحدة يمكنه

 .واحدة لغة

     النصوص التي سيتم قراءتها في الفصل.  معرفةطفلك  ياالنجليزية جيدا، أطلب من مدرس باللغة تقرأإذا كنت تستطيع أن تتحدث و 

  سيكون من المفيد جدا إذا كنت تستطيع قراءة ومناقشة النصوص مع طفلك باللغة األولى قبل أن يتم قراءتها في الفصل.و

فكرة مع طفلك باللغة األولى بعد أن يكون قد تعلم عن هذا الموضوع أو هذه الفكرة في المدرسة،  /كما سيكون من المفيد مناقشة أي موضوع 

 .األكاديميةأو  وهذا من شأنه مساعدتهم على تنمية، و مراجعة و تعزيز فهمهم و على تنمية اللغة اإلنجليزية التقليدية

سيكون من المفيد إذا  بالمواضيع التي سيتم دراستها. المتعلقةلرئيسية بعض الكلمات ا أن يعطوككما يمكنك أيضا الطلب من مدرسي طفلك 

 قاموسال استعمال خالل قمت بمناقشة معاني هذه الكلمات باللغة األولى مع طفلك. و يمكنك أن تساعد الطفل على البحث عن هذه الكلمات من

بإمكانك أن تساعد طفلك على االحتفاظ بكتاب للمفردات يحتوي على مفردات رئيسية للمواد الدراسية أو . معناها لمعرفة ترجمةلل جوجلأو 

باللغة األولى، و/أو  شرحها خطيا كتابة الكلمات باللغة االنكليزية مع ترجمة هذه الكلمات إلى اللغة األولى )و/أو بإمكانهمو المواضيع. 

 صورة(.بال

 ما طفلك نم معرفةال. هذه سجلت حيث مخطط أو مذكرات توفر المدارس معظم. منزلية واجبات األطفال تعطي المدارس جميع تقريبا

 .حقا مفيدا يكون واجباته بأداء مقا قد أنه من والتأكد له أعطيت التي المنزلية الواجبات

  ؟مدى تقدم أطفالنا في دراستهم أعرف أن يمكنني. كيف 01

، و تخصص هذه األمور ولياءأل اجتماعاتتعقد جميع المدارس . رسمي غير بشكل األهل مع في الغالب ونيتحدث معلمون المدرسة االبتدائية

لمدرسة لمقابلة المعلمين و لمناقشة مدى التقدم الذي يحرزه أطفالهم في جميع المواد الدراسية. تقوم المدارس عموما ا الى لكي يأتون لألهل

أنها لفكرة جيدة  .اإللكترونية مواقعهامن غيرها بأكثر  تستعينو لكن البعض منها  ، جتماعاتيتعلق بهذه اال باالتصال باآلباء عبر رسالة فيما

 أن يتم مراجعة مواقعها اإللكترونية من وقت آلخر للبقاء على اتصال بما يحدث.

هاتفيا بالمدرسة من أجل تحديد موعد، ألنه من  لاتصاالالمدرسة، و من المستحسن لعمل ذلك، من   باجتماعالطلب  ألهلو قد يرغب ا

  خالل اليوم الدراسي. ألهلالتحدث مع االصعب في الغالب على المعلمين 

من خالل المنهج  مختلفة يقاس تقدم األطفال على مستويات. االختبارات ونتائج المدرسية التقارير من المعلومات على الحصول أيضا ويمكنك

  الدراسي.

 

 

 

 

.هذه التوقعاتل للوصول أطول وقتاأو سوف يستغرق منهم  الوطني هجالمنتوقعات العديد من األطفال  يتجاوزون   

 نهاية المرحلة الرئيسية سن األطفال المتوقعالمستوى 

 5المرحلة الرئيسية  سنوات 7 2"ساتسس" مستوى 

 2المرحلة الرئيسية  سنة 55 4"ساتسس" مستوى 

 3المرحلة الرئيسية  سنة 54 1مستوى 
1 GCSEs  بمعدلA*-C  

 يشمل اإلنجليزي و الرياضيات
 4المرحلة الرئيسية  سنة 51



كيف يمكننا المشاركة أكثر فيما يتعلق بمدارس أطفالنا؟. 01  

  للمساعدة في شراء  لتبرعاتالذين يديرون أنشطة لجمع ا األهاليمجموعات من  عبارة عن وهي "رابطة اآلباء والمعلمين"االنضمام إلى

 للمدرسة. موارد إضافية 

 إلى المدرسة للمساعدة في تقديم الدعم لألطفال فيما يتعلق بالقراءة أو  ايأتو أن ، وأن يبدوا رغبتهم ليكونوا متطوعين ألهالييمكن ل

 .مكتب السجالت الجنائية بعد موافقة مدير المدرسة و خضوعهم لمراجعة و ذلك الزيارات الخارجية أو غيرها من األنشطة

 أو تعيينهم في  ألهاليإبداء رغبتهم للمشاركة في مجلس إدارة المدرسة. وبإمكان انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ا ألهاليبإمكان ل

كن وكعضو مجلس إدارة المدرسة، يمكنك أن تحدث فرقا حقيقيا و ذلك بمساعدة مدرستك على أن توفر أفضل تعليم مم  بعض األحيان.

  لكل تلميذ من تالميذها.

و االستجابة  ألهالياالتي تساعد مجلس اإلدارة لمعرفة وجهات نظر  لألهاليلدى بعض المدارس مجالس 

 يها.االنضمام إليمكنك  لها.

و المعلمين التي تعقد  األهاليو يمكن أيضا المشاركة في الحياة المدرسية و ذلك بحضور اجتماعات 

.التي تجرى في المدارس على مدار السنة المناسبات المدرسيةبانتظام، و بحضور العديد من   

  

 

 

 

 

 

 

  

 


