
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نبذة عن نظام التعلیم اإلنجلیزي: المدارس الثانویة 
 

دلیل توجیھي ألولیاء أمور األطفال ممن یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة كلغة  
 )EALإضافیة (

 ما األمور التي یتناولھا الدلیل التوجیھي؟

 معلومات عملیة یمكنھا مساعدتك على الحصول على مكان مدرسة طفلك وفھم نظام تعلیم اللغة اإلنجلیزیة. رد فیما یلي  ي

یوجد في انجلترا أنواع مختلفة من المدارس، بعضھا یضطر فیھ أولیاء األمور إلى دفع رسوم (مثل المدارس المدفوعة  
 األجر/المستقلة/الخاصة). 

  مدارس التي ال تضطر فیھا إلى دفع رسوم لھا في إنجلترا (مثل.  المدارس التابعة للدولة ). یحتوي ھذا الدلیل التوجیھي على ال  
 وتوجد أنواع مختلفة من المدارس التابعة للدولة منھا: 

 تمولھا الحكومة المحلیة  -المدارس الخاضعة لسلطات التعلیم المحلیة  •

الممولة من قِبل الحكومة المركزیة، والتي تكون في كثیر من األحیان جزًءا من       المدارس المجانیة و  األكادیمیات  •
 " Trustصندوق استئماني "

 مرتبطة بدیانة معینة   -المدارس الدینیة   •
 

ویطلق على ذلك بالتعلیم المنزلي (أو  التعلیم المنزلي     یمكنك اختیار تعلیم  طفلك في المنزل إما بنظام الدوام الكامل أو الجزئي.
 https://www.gov.uk/home-education یمكنك معرفة المزید ھنا:  المختار  أو  الدراسة المنزلیة ).  

 
 

https://www.gov.uk/home-education
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 كیف یمكنني العثور على مكان في مدرسة لطفلي؟  .1

)    LAأو  لسلطة المحلیة عاًما، فتواصل مع  المجلس المحلي  لدیك (یُطلق علیھ أیًضا  ا 16إلى   5إذا كان عمر طفلك من 
 إلیجاد مدرسة لطفلك. 

 

 سنة  16إلى  5یجب على المجلس المحلي   العثور على مكان في مدرسة في المنطقة المحلیة إن كان عمر طفلك من  •

 یمكنك الحصول على مزید من    المعلومات بشأن القبول في المدارس على الموقع اإللكتروني الوارد ھنا:  •
https://www.gov.uk/schools-admissions 

 
 ترد فیما یلي بعض األفكار التي یمكنھا مساعدتك في تحدید المدرسة التي ترید التقدیم فیھا: 

 سیتم اإلعالن عن ھذه األمسیات على الموقع اإللكتروني للمدرسة.   ت المفتوحة،زر المدرسة خالل األمسیا •

    یرجى االطالع على أحدث تقریر التفتیش الصادر عن مكتب المعاییر التربویة (أوفستید):  •
https://reports.ofsted.gov.uk 

 تحقق من األداء الشامل للمدرسة:  •
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk / 

 تحدث إلى العدید من أولیاء األمور اآلخرین لمعرفة آرائھم بشأن المدرسة  •

 ادخل على الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة  •

أدناه لمزید من   5ة للتعلیم الثانوي باللغة األم (انظر القسم تعرف على المدارس التي تسجل الطالب في امتحانات الشھادة العام •
 المعلومات) 

 
 عند التوصل إلى المدارس التي تثیر إعجابك، تذكر أن تجري ما یلي: 

 ملء استمارة التقدیم إلكترونیًا، وكتابة بعض المدارس التي تفضلھا  •

التابع للمجلس المحلي لدیك حیث یمكن أن تكون عملیة التقدم بطلب إلى  طلب المساعدة من الفریق المعني بالقبول في المدارس  •
 المدرسة معقدة 

 أطلب من مسؤولي المجلس إن كان یوجد أشخاص آخرون أو مجموعات مجتمعیة أو مترجمون فوریون یمكنھم مساعدتك •
 

 ما العمر الذي سیبدأ طفلي فیھ المدرسة الثانویة؟ . 2

تبدأ المدرسة الثانویة في    یبدأ األطفال في إنجلترا المدرسة الثانویة في شھر سبتمبر التالي مباشرة لعید میالدھم الحادي عشر.
 االبتدائیة) وتنتھي في السنة الحادیة عشرة. السنة السابعة (تكون السنوات من األولى إلى السادسة في المدرسة 

 أسبوًعا تقریبًا. 13وعادةً ما تُقسم إلى ثالث فصول، تبلغ كل منھا  دائًما ما تبدأ السنة الدراسیة في سبتمبر وتنتھي في یولیو عادةً.

ومع ذلك،    عاًما بحلول نھایة أغسطس. 16یمكن للشباب ترك المدرسة یوم الجمعة األخیر من شھر یونیو إذا كانوا سیبلغون من العمر 
 عاًما ملتحقین بتعلیم أو تدریب أو تدریب مھني.  18و 16یجب أن یكون الشباب الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

 

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
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 كیف یمكنني معرفة الفصول والعطالت الخاصة بالمدرسة؟.  3

 الدراسي والعطلة في جمیع أنحاء إنجلترا. تختلف مواعید الفصل  
 

ومع ذلك، عادةً ما تكون العطالت المدرسیة في نھایة دیسمبر وبدایة ینایر (عید المیالد المجید ورأس السنة الجدیدة)؛  
باإلضافة إلى ذلك، ستحصل معظم المدارس على عطلة نصف فصل    ومارس/أبریل (حسب موعد عید الفصح) وأغسطس.

 ستنشر كل مدرسة تقویمھا المدرسي الخاص بھا مع توضیح العطالت علیھ.   فصل من الفصول الثالثة. في منتصف كل

كل سنة حین سیحضر المعلمون تدریب  ) IN SErvice Trainingأیام تدریب أثناء الخدمة (  5لدى العدید من المدارس 
وستبلغ المدارس أولیاء األمور بموعد أیام التدریب    مة.ال یذھب الطالب إلى المدارس في أیام التدریب أثناء الخد    واجتماعات.

 أثناء الخدمة كل سنة. 

  لمعرفة التواریخ المحددة للفصول والعطالت أو اطلع على ھذا الموقع اإللكتروني:      إلى المدرسة تحدث 
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates 

 

 ما الذي یمكنني توقعھ من المدرسة؟ . 4

باإلضافة إلى ذلك،   معظم المدارس نشرة مدرسیة خاصة بھا، وھي كتیب یقدم معلومات مھمة عن المدرسة.تنشر 
اطلب من المدرسة تقدیم المساعدة   سیتضمن الموقع اإللكتروني للمدرسة أحدث المعلومات واألخبار حول المدرسة.

 في ترجمة المعلومات إذا احتجت إلى ذلك. 

 سیتاح لطفلك ما یلي: 
 

أیام انتقالیة؛ ستتاح لطالب السنة السادسة الفرصة لقضاء یوم أو یومین في مدرستھم الثانویة   •
 الجدیدة للتعرف على طبیعة األمور 

وقد یشمل    برنامج تعریفي لمساعدة طفلك على البدء بشكل جید في مسیرتھ في المدرسة الجدیدة. •
د أو المنطقة، أو كان یبدأ المدرسة في  ذلك ترتیبات خاصة إذا كان طفلك قد وصل مؤخًرا إلى البل 

 وقت مختلف من السنة (أي لیس في سبتمبر). 
وعادةً ما یكون لكل   طالبًا، من نفس العمر عادةً.  30مقعد في صف دراسي یتكون من حوالي  •

 صف دراسي معلمھ الخاص. 
 وسیتم تدریس كل درس من قِبل متخصص في المادة.   جدول زمني منتظم للدروس. •
ویرجى االطالع على المعلومات الواردة أدناه لمعرفة المزید من   -على منھج كامل الحصول  •

 المعلومات 
 نھج شامل حیث یتم التعامل مع جمیع األطفال بطریقة عادلة  •
 واجب منزلي منتظم مرتبط بالمنھج  •

 

http://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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 ماذا سیفعل طفلي في المدرسة؟ 

 وقد تشمل ھذه:   سیتمكن طفلك من المشاركة في األنشطة والرحالت المدرسیة وغیرھا من الفعالیات.

 اطلب من مدرستك الحصول على مزید من المعلومات.   التجمعات وفرص التعبد الجماعي. •

وال تكون ھذه األنشطة    الریاضة والموسیقى والدراما.األنشطة والنوادي الخارجة عن المنھج، مثل  •
وقد توجد رسوم بسیطة لبعض    والنوادي إلزامیة وقد تُعقد في وقت الغداء أو بعد   انتھاء المدرسة،

 األندیة. 

عادةً ما تكون ھذه الرحالت بمقابل     الرحالت المدرسیة إلى األماكن المرتبطة بالمنھج المدرسي. •
ویتم تنظیم   ما یكون بإمكان المدارس تقدیم المساعدة في ذلك عند الضرورة. مالي، ولكن غالبًا  

تكون بعض    الرحالت المدرسیة بعنایة من قِبل المعلمین بحیث یكون األطفال في أمان دائًما. 
الرحالت جزًءا إلزامیًا من دورة خاصة بالشھادة العامة للتعلیم الثانوي، على سبیل المثال لدورة  

 اصة بالشھادة العامة للتعلیم الثانوي، یحتاج الطالب إلى مشاھدة مسرحیة في المسرح. الدراما الخ

 اإلنتاجات المدرسیة بما في ذلك عروض الدراما والحفالت الموسیقیة  •

الفعالیات االجتماعیة وفعالیات جمع التبرعات مثل األیام الریاضیة والمعارض الصیفیة والخاصة بعید   •
تحدث إلى مدرستك إذا كنت مھتًما بالمشاركة بشكل أكبر   والحفالت الراقصة والمسابقات.المیالد المجید 

في مدرسة طفلك، على سبیل المثال التطوع أو االضطالع بدور في الھیئة اإلداریة بصفتك ولي أمر،  
 حیث یمكنك دعم فریق القیادة في الحرص على أن تكون المدرسة فعالة قدر اإلمكان. 

لمزید من    یة ھي فرصة للشباب، في السنة العاشرة عادةً، لقضاء أسبوع في مكان عمل.الخبرة العمل •
 المعلومات، انظر قسم الوظائف الوارد أدناه. 

 
 كیفیة معرفة ما یحدث في المدرسة؟ 

 سیستخدم مسؤولو المدارس طرق مختلفة للتواصل بما في ذلك:   ستتواصل مدرستك معك بانتظام.

تحقق من التقویم   اإللكتروني للمدرسة: ستنشر المدارس المعلومات على موقعھا اإللكتروني.الموقع  •
المدرسي لمعرفة التواریخ المھمة مثل العطالت وأیام تدریب المعلمین (التدریب أثناء الخدمة)  

 وأمسیات أولیاء األمور. 

ویمكن استخدام تطبیقات  ) Twitter  اإلشعارات: الرسائل النصیة، وسائل التواصل االجتماعي (مثل: •
 لسداد مدفوعات الوجبات المدرسیة والرحالت  parentmailمثل 

یمكنك العثور   على معلومات حول الواجبات  ): Go4Schools  األنظمة عبر اإلنترنت (مثل: •
 المنزلیة والتقییمات والسلوك 

متاح لدیك إمكانیة الوصول إلى  رسائل البرید اإللكتروني والخطابات : أخبر المدرسة إذا لم یكن  •
  رسائل البرید اإللكتروني

 أمسیات أولیاء األمور  والتقاریر: سوف تتیح ھذه لك معرفة المزید حول التقدم الذي یحرزه طفلك  •

على   • المھمة،  المعلومات  لمشاركة  االجتماعات  المدارس  ستستخدم  المعلومات:  وأمسیات  االجتماعات 
التي ستُدرس في الشھادة العامة للتعلیم الثانوي. یمكن أن تكون ھذه فرصة  سبیل المثال اختیار المواد  

 مفیدة  لطرح األسئلة. 

التواصل المباشر: یمكنك االتصال بالمدرسة عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني، أو الترتیب لالجتماع   •
 مع المعلم إذا كان ذلك مناسبًا 
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 مني المدرسة؟ما الذي تتوقعھ . 5

 بصفتك ولي أمر، سیكون من المتوقع منك ما یلي: 
 

االتصال   إرسال طفلك إلى المدرسة یومیًا وفي الوقت المحدد، ما لم یكن مریًضا أو لدیھم موعد محدد أو عطلة دینیة، •
 بالمدرسة مسبقًا إلخبارھم عن سبب تغیب طفلك إن استطعت. 

إن قررت أن تمنح طفلك عطلة خالل فترة الدراسة،    المدرسة إّال في العطالت المحددة فقط.ال تمنع طفلك من الذھاب إلى  •
    تواصل مع مسؤولي المدرسة   لمعرفة   المزید أو الدخول إلى الموقع اإللكتروني التالي:   قد تضطر إلى   دفع غرامة.

https://www.gov.uk/school-attendance-absence 

وستبذل المدرسة قصارى    أخبر مسؤولي المدرسة عن أي أحداث أو ظروف مھمة یمر بھا طفلك أو عائلتك. •
 مساعدة. جھدھا لتقدیم الدعم إلیك إذا كنت بحاجة إلى 

 ومن المھم أن تخبر المدرسة في حالة تغیر ھذه المعلومات.   تقدیم معلومات مثل التفاصیل الطبیة وبیانات االتصال. •

 إكمال نماذج الموافقة لتوضیح ما إذا كان یُسمح لطفلك بالذھاب في الرحالت المدرسیة، التقاط صور لھ وما إلى ذلك.  •

على  معلومات حول سیاسات المدرسة  العثور   یمكنك  تخدام المالئم لإلنترنت.دعم سیاسات المدرسة، مثل السلوك واالس •
سیكون لدى طفلك حساب برید   وسیتم إخبارك أنت وطفلك بالمكافآت والعقوبات. على الموقع اإللكتروني للمدرسة.

 ئم. إلكتروني خاص بالمدرسة وسیتاح لھ الوصول إلى اإلنترنت الذي یجب أن یستخدمھ بأمان وبشكل مال

 . ھنا لمزید من األفكار حول كیفیة دعم طفلك في عملیة تعلمھ، انظر  مساعدة طفلك في أداء واجباتھ المنزلیة. •
 

 من المسؤولون في المدرسة؟  .6

اطلع على نشرة المدرسة أو الموقع اإللكتروني للمدرسة لرؤیة صور وأسماء أعضاء ھیئة التدریس؛ وفي بعض األحیان یتم عرض  
 ھذه البیانات في مدخل المدرسة أیًضا. 

 یدخل في نطاق ذلك ما یلي: وقد  اسأل مسؤولي المدرسة عن الموظفین الذین سیتعاملون مع طفلك،
 

على سبیل المثال: مدیر المدرسة ونائبھ   -كبار القادة  •
 ومساعده 

 على سبیل المثال: موظفو االستقبال في المدرسة  -الموظفون   بالمكاتب  •

على سبیل المثال: معلم الفصل   -أعضاء ھیئة التدریس  •
 ومساعد المعلم 

السنة، معلم الصف  قادة  على سبیل المثال:  -الطاقم الرعاوي  •
 الدراسي، موجھ عملیة التعلم 

معلمو اللغة اإلنجلیزیة كلغة    على سبیل المثال: -طاقم المتخصصون  •
منسق االحتیاجات التعلیمیة الخاصة واإلعاقات  )، EALإضافیة (

)SENDCo ،() المعلم الرئیسي المسؤول عن الحمایة المعینDSL ( 
 

https://www.gov.uk/school-attendance-absence
https://www.gov.uk/school-attendance-absence
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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. من المسؤولین عن المدرسة؟6  

 

 ما الذي یتم تدریسھ وإجراء اختبارات بشـأنھ في المدرسة؟. 7
 

الوطنیة في مایو ویونیو من السنة الحادیة عشرة. وسیُجري معظم  عادةً ما یُجري الطالب االمتحانات 
 ). GCSEالطالب امتحانات الشھادة العامة للتعلیم   الثانوي ( 

 
یُرجى االطالع على الجدول أدناه   لمعرفة المرحلة والطور ومجموعة السنة المدرسیة  التي سیكون  

 والتقییمات/االختبارات/االمتحانات التي سیجریھا: طفلك فیھا 
 

مجموعة   الطور  المرحلة 
السنة 

ل 
 

الفئة 
 العمریة 

التقییمات/االختبارات
 االمتحانات/

 المواد الدراسیة التي تتم دراستھا 

 
ویة
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اطلب من   اإلعالمیة اإلبداعیة.  الوسائط

 القائمة الكاملة.  مدرستك الحصول على

 
 https://www.gov.uk/national-curriculumیمكنك العثور على مزید من المعلومات التفصیلیة على الموقع اإللكتروني  

 
 دراسیة؟ ھل سیُجري طفلي امتحانات في كل مادة 

  ولن یُجروا امتحان في كل مادة. عادةً ما یُجري األطفال االمتحانات الوطنیة (امتحانات الشھادة العامة للتعلیم الثانوي) في نھایة السنة الحادیة عشرة،
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 عادةً المتحانات في   خمسة مواد أخرى. 

اختیار المواد   في نھایة الطور األساسي الثالث (السنة الثامنة أو التاسعة) األساسي الثالث (السنة الثامنة أو التاسعة) سوف تساعد المدرسة طفلك على 
وقد یشمل ذلك مواد الشھادة العامة للتعلیم الثانوي (مثل الجغرافیا أو التصمیم   یة.األخرى التي سیواصل دراستھا من أجل   امتحاناتھ النھائ
 مثل دراسات األعمال والریاضة). ) ( BTECوالتكنولوجیا) أو مواد مجلس تعلیم األعمال والتكنولوجیا (

 

http://www.gov.uk/national-curriculum
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 ماذا سیحتاج طفلي؟ . 8

ستقدم   الزي المدرسي الكامل: تتوقع معظم المدارس الثانویة في إنجلترا أن یرتدي األطفال زیًا مدرسیًا. •
اسأل عما إذا كان بإمكان المدرسة أن    مدرسة طفلك  قائمة بالزي الواجب ارتدائھ وتخبرك بأماكن شرائھ.

 التكالیف إذا لم یكن لدیك موارد مالیة كافیة. تقدم الدعم بخصوص  

 تقدم معظم المدارس كتابًا كل سنة لمساعدة الطالب على تنظیم أمورھم.  منظم. •

 حقیبة، وحافظة بھا أقالم حبر، وما إلى ذلك.  •

 آلة حاسبة وغیرھا من أدوات الریاضیات  •

ب حیث قد یشمل ذلك المالبس  ستخبرك المدرسة بما ھو مطلو طقم كامل للتربیة البدنیة عند الحاجة. •
 الریاضیة التي تحمل شعار المدرسة. 

العدید من المدارس لدیھا نظام دفع بدون تالمس؛ سیتمكن موظفو   ا  لمكتب     الغداء أو المال لشراء الطعام. •
)    FSM(الحصول كذلك على   وجبات مدرسیة مجانیة لبعض األطفال  یمكن    من المساعدة في تنظیم ھذا.  

مزایا     معینة؛     اكتشف المزید من مدرستك أو من  تحصل على كانت األسرة إذا  
 https://www.gov.uk/apply-free-school-meals الرابط

  تصریح سفر أو نقود سفر إذا كان طفلك یذھب إلى المدرسة بالحافلة أو الترام أو القطار. •
 یمكن لبعض األطفال الذین یعیشون على بعد أكثر من میلین من المدرسة الحصول على تصریح مجاني بركوب  

  Find out if you are entitled to a free bus pass by going to  الحافلة.
https://www.gov.uk/help-home-school-transport .   سیتم منح بعض األطفال الذین ال 

 ة في الحركة أو بسبب حاجة تعلیمیة خاصة مواصالت  یستطیعون الذھاب إلى المدرسة سیًرا على األقدام بسبب مشكل
 تعرف على المزید من المعلومات على الرابط     مجانیة إلى المدرسة، غالبًا تكون في سیارة أجرة.

https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen 
ال تسمح بعض المدارس بالھواتف المحمولة وقد     اسأل مدرستك عن سیاسة الھاتف المحمول الخاصة بھا.. •

 تصادر ھا إذا حاول الطالب استخدامھا في المدرسة. 
 

  تقوم بعض المدارس أیًضا بترتیب إجراء الطالب المتحانات الشھادة العامة للتعلیم الثانوي   بلغتھم األولى، على الرغم من عدم توفر كل 
واللغات العربیة والصینیة واألردیة والغوجاراتیة واإلیطالیة ھي بعض اللغات التي تتوفر بھا امتحانات الشھادة العامة للتعلیم   اللغات. 

 اطلب من مدرستك إذا كنت ترغب في إجراء ھذا األمر من أجل طفلك. ثانوي.ال

تحدث    فمن المھم اختیار المواد الدراسیة التي تثیر اھتمامھ والتي ستكون مفیدة لمستقبلھ.  تحدث إلى طفلك عن اھتماماتھ وخططھ المستقبلیة،
 متاًحا. إلى مدرستك عن خیارات طفلك وعن الدعم الذي سیكون  

 

https://www.gov.uk/help-home-school-transport
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 كیف یمكنني مساعدة  طفلي على التعلم؟  . 10 

 . النشرة توجد العدید من األفكار حول كیفیة مساعدة طفلك على التعلم في ھذه 

 ما الدعم اإلضافي المتاح للطالب الذین یحتاجون إلیھ؟ .9

الدعم الرعاوي: یوجد في جمیع المدارس فریق من األشخاص الذین سوف یساعدون األطفال الذین یعانون من أي مشاكل، على سبیل   •
قائد السنة إذا كان طفلك یعاني من أي مشاكل  أخبر مدرس الصف أو   المثال، مع الصداقات أو مشاكل الصحة العقلیة أو الشعور بالقلق.

 أو مخاوف. 

یوجد في جمیع المدارس مسؤول حمایة رئیسي معین سوف یدعم طفلك إذا كانت ھناك أي مخاوف جدیة بشأن سالمتھ داخل المدرسة   •
 أو خارجھا. 

 یحدث ھذا عادة في الفصل مع طالب آخرین.  ة.دعم اللغة اإلنجلیزیة: ستقدم معظم المدارس الدعم في تطویر اللغة اإلنجلیزیة عند الحاج  •

أخبر المدرسة إذا كنت تعتقد أن طفلك یحتاج إلى دعم في عملیة    دعم التعلم: ستوفر جمیع المدارس دعًما إضافیًا للتعلم عند الحاجة. •
  یقدم أفضل دعم لھ.بطفلك، ویقیم احتیاجاتھ و) SENDCoسوف یلتقي منسق االحتیاجات التعلیمیة الخاصة واإلعاقات (  تعلمھ.

یوجد دلیل   سیخبرونك إذا كان لطفلك أي احتیاجات وقد یُطلب منك الذھاب إلى المدرسة للتحدث عن كیفیة مساعدة المدرسة لطفلك.
 مفید ألولیاء األمور ومقدمي الرعایة ھنا:  

https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers 

آخرین مثل األطباء ووكاالت الالجئین والمتخصصین التربویین  الوكاالت الخارجیة: تعمل المدارس بشكل وثیق مع أخصائیین مھنیین  •
 ستخبرك المدرسة بأي دعم إضافي یحتاجھ طفلك.   لدعم األطفال الذین یحتاجون إلى مساعدة إضافیة.

  یتم استخدام ھذه األموال لمساعدة  أقساط الطالب: تحصل جمیع المدارس على تمویل إضافي لدعم الطالب المحرومین اقتصادیًا. •
 الطالب على األداء الجید في المدرسة والمشاركة الكاملة في الحیاة المدرسیة. 

الدعم المالي: یمكن للمدارس المساعدة في بعض التكالیف، على سبیل المثال، الزي المدرسي والرحالت المدرسیة والمعدات وما إلى   •
 أخبر المدرسة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أي نفقات.  ذلك.

ما یریدون القیام بھ  المھنیة ومواصلة التعلیم: جمیع المدارس لدیھا مستشار مھن سوف یساعد طفلك في بدء التفكیر حول المشورة  •
 سوف یساعدون طفلك على:  عند ترك المدرسة.

 امنة أو التاسعة. اختیار المواد الدراسیة التي سنُدرس في الشھادة العامة للتعلیم الثانوي. یتم اختیار الخیارات في نھایة السنة الث 

 .اطلب من مدرستك الحصول على مزید من    ال تقدم كل المدارس خبرات عملیة. البحث عن مكان مناسب للخبرات العملیة
 المعلومات. 

  .من المتوقع أن یظل الشباب في مرحلة التعلیم أو   العثور على معلومات حول الكلیات والدورات لما بعد السنة الحادیة عشرة
یمكنك العثورعلى مزیٍد من المعلومات في:   عاًما. 18التدریب حتى یبلغوا 

https://www.gov.uk/browse/education/find-course 
 

https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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http://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers
http://www.gov.uk/browse/education/find-course
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