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يجب أن يرتدي جميع األطفال الزي المدرسي. يمكنكم شراء هذا الزي جديداً أو 

مستعمالً وتقوم بعض المدارس والمجالس والجمعيات الخيرية بتقديم المساعدة في 

 التكاليف.

في وزارة الداخلية فيحق لطفلك الحصول على  s95إذا كنت تحت بند المساعدة 

متروك أمرهم لتقدير المدرسة  S4وجبات مدرسية مجانية. واألشخاص تحت بند 

 والمجلس المحلي.

توفر المجالس مواصالت مجانية إلى المدرسة لألطفال من ذوي االحتياجات 

ميل عن أٌقرب مدرسة  2التعليمية الخاصة أو الذين يعانون من مشكلة في الحركة واألشخاص الذين يعيشون على بعد أكثر من 

ميل إذا كانوا أكبر من ذلك. إذا كان الطفل يستخدم الحافلة أو القطار للذهاب  3وعلى بعد أكثر من  8مناسبة إذا كانوا تحت سن 

 يقلل من كلفة النقل. 61إلى المدرسة فشراء بطاقة مواصالت لمن هم تحت سن 

سوف يتم تقييم األطفال الذين يعانون من صعوبات في الحركة أو التعلم وتقديم المساعدة لهم في احتياجاتهم التعليمية الخاصة. 

 سوف تقوم المدارس بتنظيم دعم لغة إضافي لألطفال الذين ال يتحدثون اإلنكليزية.

 62و  66لجعل األطفال يركزون أكثر على التعليم والمشاركة في المدرسة بشكل كامل فينصح بأن يحظى األطفال بـما بين 

 ساعات نوم.  9ساعة نوم كل ليلة واألطفال األكبر بـ 

لكل مدرسة برنامجها الخاص وزيها الخاص وخيارها الخاص من المواد والنشاطات. تحقق من الموقع اإللكتروني لمزيد من 

 التفاصيل وحاول دائماً أن تقرأ منشوراتهم لتتأكد من أن طفلك لن يتغيب عن أي يوم أو نشاط خاص.

تشجع المدارس جميع األهل على بناء عالقة معهم لدعم تطور الطفل. يمكنك التكلم مع المدرسين عندما تصطحب طفلك من وإلى 

المدرسة ويجب أن تحضر اجتماع األهل حيث يمكنك مناقشة تطور طفلك مع المدرسين واطرح أي أسئلة وناقش جميع 

 المخاوف. 

 education -parenting/schools-https://www.gov.uk/browse/childcareهناك المزيد من المعلومات على الموقع 

 

سنة( من األهل اصطحاب أطفالهم من وإلى المدرسة. سوف  66سنوات  إلى  5تتوقع المدارس االبتدائية )لألطفال من عمر 

يكون لكل مدرسة سياستها الخاصة حول ما تعتبره يحقق سالمة الطفل عند عدم اصطحابه. يجب أن تعلم المدرسة إذا كان 

 شخص آخر سيصطحب طفلك من المدرسة ألن المدرسة لن تسمح للطفل بالمغادرة مع أحد الغرباء.

وقد يتعارض هذا مع ما يعتبر مقبوالً في بالدك حيث يصبح الطفل مسؤوالً في عمر 

 صغير. ولكن من المهم أن تعلم أن هناك طريقة مختلفة في المملكة المتحدة. 
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 مرحباً بكم في المملكة المتحدة

 التعليم في المملكة المتحدة
قع يمكن أن تجد التفاصيل الكاملة عن جميع القضايا المغطاة في هذا الكتيب على موقع "األبوة في المملكة المتحدة" كمصدر إلكتروني على مو

  www.nemp.org.uk      شراكة الهجرة في الشمال الشرقي على الموقع االلكتروني

يريد جميع األهل أن يكون أطفالهم سالمين وبصحة جيدة وسعداء بفرصهم في المستقبل. 

لكنهم يواجهون تحديات عديدة في بلد جديد حيث هناك قوانين وأنظمة وتوقعات مختلفة 

وبالطبع لغة مختلفة. يقدم هذا الكتيب معلومات هامة عن نظام التعليم في المملكة المتحدة 

لمساعدتك على دعم تعليم ومستقبل طفلك. تم اختيار هذه المعلومات من قبل أشخاص 

قاموا باللجوء في المملكة المتحدة باالعتماد على ما كانوا يرغبون بمعرفته عندما 

 وصلوا.

 التعليم في المملكة المتحدة

في كل فصل أسبوع   –في الخريف والربيع والصيف   –فصول دراسية  3يبدأ العام الدراسي من سبتمبر/أيلول إلى يوليو/تموز بـ 

 مساء. 4صباحاً حتى  9عطلة. تبدأ المدرسة من يوم االثنين حتى يوم الجمعة من الساعة 

ً في الفصل  65سنوات الذهاب إلى المدرسة التحضيرية/الروضة لمدة  4و  3يمكن لألطفال البالغين من العمر  ساعة أسبوعيا

المدرسي مما يساعد على تحضيرهم للمدرسة. والدراسة مجانية. ثم وحسب قانون 

عاماً  61و  5المملكة المتحدة يجب أن يخضع األطفال لتعليم بدوام كامل بين أعمار 

 إلى تعليم أو تدريب. 68وحتى  61ويجب أن يخضع األطفال فوق 

التعليم مجاني في المدرسة حيث يتم تمويل ذلك من قبل الدولة. ومعظمها مدارس 

 مختلطة تدرس الصبيان والبنات معاً.

يطلب من األهل بشكل قانوني ضمان دخول طفلهم إلى المدرسة فهو ليس خياراً. 

التغيب عن المدرسة يعني تخلف الطفل عن التعليم. ويجب على األهل أن يحاولوا أن 

%. ال يجب أن يبقى الطفل في المنزل إال لسبب وجيه 611يحقق الطفل الدوام بنسبة 

وبعد أن تخبر المدرسة. تراقب المدارس الدوام عن كثب وتتخذ المدرسة إجراءاتها في حال تغيب الطفل  –مثل أن يكون مريضاً  –

عن المدرسة من دون إذن أو من دون سبب وجيه. وهذا يتضمن فرض غرامات أو أحكام قضائية ضد 

األهل. لذا فإذا لم يستطع الطفل الذهاب إلى المدرسة أو كان سيتأخر فمن الحتمي أن تتصل بالمدرسة قبل 

ً لشرح السبب. يجب أن تجد الرقم لكي تتصل وتتعلم كيف تقول باللغة اإلنكليزية  8331الساعة  صباحا

"طفلي )اسمه( ال يستطيع الحضور إلى المدرسة اليوم ألنه مريض". ويجب أن يكون أي غياب خارج 

 العطل المدرسية مبرراً من قبل المدرسة.

تقوم جميع المدارس بتدريس المنهاج الرئيسي المحدد من   قبل الحكومة الوطنية. وتقدم كل مدرسة مواد 

 ونشاطات أخرى. يتم تقديم الكتب المدرسية مجاناً من قبل المدرسة.
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 (1)من التحضيري حتى الصف  11إلى  5المدرسة االبتدائية: األعمار من 

يبدأ األطفال المدرسة االبتدائية في العام الدراسي الذي يصبحون فيه في عمر   

حتى  6سنوات. يبدؤون في الصف التحضيري ثم تبدأ الصفوف من الصف  5

والمعروفة بـ   –. يخضع األطفال إلى اختبارات التقييم المعياراية 1الصف 

SAT  –   يمكن استخدام النتائج لوضع األطفال في 1و  2في الصف .

 مجموعات المواد عند انتقالهم إلى المدرسة الثانوية.

سوف يحصل األطفال على واجبات منزلية ويتوقع من األهل مساعدتهم 

لتسليمها في وقتها. أو 

سوف يكون من الصعب على األهل الذين ال يستطيعون التحدث باللغة 

اإلنكليزية جيداً مساعدة أطفالهم لذا يمكنكم سؤال المدرسة إذا كان فيها نادي 

للواجبات أو إذا كان هناك مجموعة مجتمعية محلية تقدم مساعدة في الواجبات. 

من الممكن أن يتسجل األهل في دورات تعليمية مجانية للبالغين في الكلية 

 المحلية في اللغة اإلنكليزية والقراءة والكتابة والحساب.

غالباً ما يطلب المدرسون من األطفال أخذ رسالة إلى األهل تحوي تفاصيل عن 

 الواجبات. يجب التأكد من الطفل ألنه ينسى بسهولة.

 
 (66إلى  7)من الصف  11و  11المدرسة الثانوية: العمر بين 

عندما  66وينتهون بالصف  7في العام الدراسي حيث يبدؤون بالصف  66يبدأ األطفال المدرسة الثانوية عندما تصبح أعمارهم 

ً للطفل لذا يجب على األهل التسجيل في المدارس التي يفضلونها. يمكنك سؤال 61يصبحون في عمر  . ال يتم حجز األماكن آليا

 المدرسة االبتدائية أو طلب مساعدة فريق األقلية العرقية في المجلس المحلي لتقديم الطلب وشرح كيفية اتخاذ القرار.

سيحتاج إلى اختيار المواد التي سيدرسها للشهادة الوطنية العامة المتحانات  64أو  63عندما يكون الطفل بعمر  9في الصف 

. عادة ما 61أو  65عندما يكونون في عمر  66. يخضع الطالب لهذا االمتحان في الصف GCSEالمعروفة بـ   –التعليم الثانوي 

مادة. ويمكن أن تحدد المواد والعالمات المختارة دراستهم المستقبلية ومهنتهم مثل أي كلية من  62و  7يختار األطفال ما بين 

 GCSEالنموذج السادس يطمحون لاللتحاق وأي مواد من المستوى المتقدم ودورات الجامعة يمكنهم االلتحاق بها. تتراوح درجات 

 )الدرجة األقل(. تقدم جميع المدارس الثانوية دليل مهن مستقلة لدعم األطفال على اختيار مستقبلهم. 6)الدرجة األعلى( و 9بين 

ً لألعمار بين  3إلى  2تتزايد الواجبات إلى حوالي  و  64ساعات يوميا

. تحقق ما إذا كانت GCSEلمساعدتهم على التحضير المتحانات  61

المدرسة تدير نادي للواجبات بعد المدرسة ألنه يفيد الطفل في الحصول 

على مصادر التعلم واإلنترنت. إذا فشل الطفل بشكل مستمر بتسليم 

 الواجب فسوف تتواصل المدارس مع األهل لمناقشة تطور األمور.
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   حماية طفلك من التنمر والكره والتعنيف اإللكتروني

شجع طفلك على مشاركة أي مخاوف متعلقة بطريقة تعامل األطفال 

اآلخرين في المدرسة معه. فإذا كان طفل آخر يستهدفهم إليذائهم 
جسدياً أو عاطفياً فهذا يدعى "تنمر". وإذا تم استهدافهم بسبب العرق 

أو الدين فهذا يدعى "كره". وكالهما مؤذي لمصلحة الطفل ويجب أن 

يتوقف ذلك. ال يجب أن تحاول أن تتعامل مع هذا األمر بنفسك بالتوجه 
للطفل أو ألهله. يجب أن تطلب التحدث مع مدرس الصف لوضعه 

بصورة بما يحصل ومناقشة اإلجراءات التي يمكن للمدرسة اتخاذها 

لمنع حصول ذلك مرة أخرى. لجميع المدارس سياسة سلوك وواجب 
رعاية تجاه طفلك. إذا حدث التعنيف مرة أخرى فعليك التحدث مع 

مدير المدرسة. يمكنك أيضاً التحدث مع الشرطة خاصة إذا كان 

التعنيف خطيراً كالعنف أو السرقة أو الترهيب أو االعتداء وجريمة 
ولست مضطراً لذكر اسمك عند التبليغ عن  616الكره. يمكنك االدعاء على جريمة الكره إلى الشرطة مباشرة باالتصال بـ 

جريمة الكره. سوف يكون البالغ سرياً تماماً. لمزيد من النصائج حول كيفية حماية األهل لطفلهم من التنمر يرجى مراجعة 

 الموقع

 bullying/-about-school-s-child-your-contacting-on-school/advice-at-https://www.bullying.co.uk/bullying 

 (11و  11كلية النموذج الســــادس )السنة  

يجب على الطفل أن يلتحق بشكل من أشكال التعليم أو التدريب. يذهب الكثير من األطفال إلى كلية  68و  61بين عمري 

. وهذا االمتحان مطلوب Aالمعروفة بالمستوى   –النموذج السادس للدراسة من أجل االمتحانات الوطنية للمستويات المتقدمة 

وهو أقل ما تطلبه الجامعات. تقام االمتحانات بنهاية  Aمستويات  3للحصول على الدرجة الجامعية. يمتحن معظم الطالب بـ 

هي  Cهي األعلى و  *Aبحيث تكون  Eإلى  *A. تتدرج الدرجات من 63السنة 

عالمة النجاح. ويلتحق الطالب اآلخرين بالكلية للحصول على مؤهالت مهنية 

وطنية وتتضمن التدريب المهني الذي يجمع بين العمل والتدريب القائم على 

ساعة أو أكثر أسبوعياً في العمل أو  21المهارة مع دورة عملية. أو يمكنهم قضاء 

 التطوع أثناء الدراسة أو التدريب الجزئي.

 : الجامعة، تعليم جامعي متطور، التطوع11بعد سن 

الالجئون غير مؤهلين لاللتحاق بنظام القرض الوطني للطالب لذا فإنهم غير 

سنوياً. لكن بعض  £9111قادرين على تحمل نفقات الجامعة والتي تبلغ حوالي 

ً فيمكنك مساعدة طفلك على إيجاد فرص  الجامعات تقدم أماكن "منحة المالذ اآلمن" وألن الالجئين ال يسمح لهم بالعمل أيضا

للتطوع. وهذا يمنحهم شيئاً ذو معنى يقومون به أثناء انتظارهم ويمكنهم الحصول على مراجع شخصية هامة. تحترم الجامعات 

   وأرباب األعمال التطوع كثيراً. يمكن أن يكون الالجئون مؤهلين لدراسة دورات أكاديمية ومهنية في التعليم الجامعي المتقدم.

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/

