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 مة قدِّ المُ  -1

الدَّ   1  –1 تت)DISة (ولیَّ مدرسة دیرة   مع  الحادي عشر  فِّ الصَّ ى  حتَّ   البر�طانيَّ   بع المنهج الوطنيَّ ، 

 یا.لْ رة في المرحلة العُ المتوفِّ IBCP وَ  IBDPة ولیَّ الدَّ خیارات برنامج البكالور�ا 

ب   یولیو. �مكن قبولشهر  سبتمبر إلى  شهر  ة من  راسیَّ نة الدَّ السَّ   متدُّ ت  2  –1 في مدرسة دیرة    الطُّالَّ

 ة). نمیة البشر�َّ توجیهات هیئة المعرفة والتَّ ا مع  ، (تماشیً ر أماكنفي حالة توفُّ   راسيِّ لعام الدِّ خالل اة  ولیَّ الدَّ 

دیرة    3  –1 دَ ة  ولیَّ الدَّ مدرسة  مدرسة  نُ   ،جمْ هي  �طلبات  حِّ رَ ونحن  ب ب  تفاوت  دَّ قَ المُ   الطُّالَّ مة حسب 

و�ذلك قسم    ،المدرسة �كامل طاقتها  نَّ إم، فعلُّ وجود عائق من عوائق التَّ   عند   وسبل تطو�رهم.  قدراتهم،

 .الب �شكل مناسب لضمان دعم احتیاجات الطَّ  ،سیأخذون ذلك �عین االعتبار ،جمْ الدَّ 

 یاسات هدف هذه السِّ   –2

ب   إلىف  عرُّ التَّ یاسات هو  الهدف من هذه السِّ   1  –2 ،  علیم األكاد�ميِّ من التَّ   ذین سیستفیدونَ الَّ   الطُّالَّ

 منها.  ، و�ستفیدونَ ةولیَّ الدَّ أنشطة مدرسة دیرة في  سیسهمونَ ذین فهم الَّ  المدرسة،في وقبولهم 

بتار�خ    رَ شِ ) (نُ DIEPFي (بَ ج في دُ مْ علیم �الدَّ �شروط إطار التَّ المدرسة  في  القبول  تلتزم سیاسات    2  –2 

 ). 2017نوفمبر 

حدة رقم  تَّ ة المُ لدولة اإلمارات العر�یَّ   حاديِّ �أحكام القانون االتِّ المدرسة  في  تلتزم سیاسات القبول    3 –2

 .  عاقینَ المُ شأن حقوق في  2006  لسنة 29

�شأن حما�ة حقوق    2014لسنة    )2رقم (   قانون ال�أحكام  المدرسة  في  تلتزم سیاسات القبول    4  – 2

 . يبَ دُ اإلعاقة في إمارة ي وِ ذَ األشخاص 

حدة تَّ ة المُ لدولة اإلمارات العر�یَّ   نفیذيِّ المجلس التَّ المدرسة �شروط قرار  في  تلتزم سیاسة القبول    5  –2

ة  ؛ والمادَّ 14  رقم  البند   4ة  ة المادَّ (وخاصَّ ي  بَ دُ في إمارة  ة  الخاصَّ بتنظیم المدارس    2017) لسنة  2رقم (

 ). 4 رقم البند  23ة المادَّ و ؛ 19د رقم  ، والبن17 البند رقم و ، 16البند رقم  13
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ب حاق  تِ لْ زمة لتسهیل اِ روط والقواعد والمعاییر الالَّ وضع الشُّ :  14البند    4ة  المادَّ    هم جمْ دَ وَ ي اإلعاقة  وِ ذَ   الطُّالَّ

 . ةالخاصَّ في المدارس 

ب : معاملة  16البند    13ة  المادَّ  أو   الِعْرق،أو    الجنسیَّة،مییز بینهم على أساس  �طر�قة متساو�ة وعدم التَّ   الطُّالَّ

ین،أو    الجنس، االجتماع  الدِّ المستوى  االحتیاجات    ،يِّ أو  ة  الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ أو 

 اإلعاقة.ي وِ ذَ ب الَّ للطُّ 

ب قبول    :17البند    13ة  المادَّ   لبَ والقواعد المعتمدة من قِ   علیميِّ رخیص التَّ اإلعاقة وفًقا لشروط التَّ ي  وِ ذَ   الطُّالَّ

 لة المعمول بها.الصِّ شر�عات ذات والتَّ  ة نمیة البشر�َّ هیئة المعرفة والتَّ 

النَّ 19البند    13ة  المادَّ  لممارسة  المطلو�ة  المستلزمات  توفیر جمیع  التَّ :  األجهزة علیميِّ شاط  ذلك  في  �ما   ،

ة،  ة ضرور�َّ نمیة البشر�َّ ي تراها هیئة المعرفة والتَّ رى التَّ خْ وازم األُ ات واألثاث واللَّ دَّ عِ والمُ 

ب تي �حتاجها مثل المستلزمات الَّ   اإلعاقة.ي وِ ذَ  الطُّالَّ

ة مناسبة  واإلعاقة و�رامج أكاد�میَّ ة  الخاصَّ ي االحتیاجات  وِ : توفیر بیئة صد�قة ومناسبة لذَ 4البند    23ة  المادَّ 

والشُّ  للقواعد  وفًقا  الَّ لهم  تُ روط  والتَّ حدِّ تي  المعرفة  هیئة  البشر�َّ دها  والجهات  نمیة  ة 

 دد. هذا الصَّ ة في ة المعنیَّ الحكومیَّ 

ب �  ب حِّ رَ نُ  عامل:المساواة في التَّ    ُتْحَتَرمُ  .والعقائد   ،ات والخلفیَّ   ،والفئات   ،قیَّةرْ العِ من مختلف المجموعات    الطُّالَّ

وَ  اإلنسان  القانونیَّ   ،اته�َّ رِّ حُ حقوق  والقواعد  االحتیاجات  مع  موازنتها  �جب  ة  ولكن 

حین للقبول على جمیع المرشَّ ُیعامل  م. ساته �َّ رِّ وحقوق اآلخر�ن وحُ   ا المدرسيِّ لمجتمعن

أو  أو إ�مانهم،    ،طائفتهمأو    ،اعتقادهمأو    ،دینهم  ظر عنالنَّ   �صرفقدم المساواة،  

 هم أو والدیهم.م،  ِعرقهأو  ،لونهمأو جنسهم، أو   ،عقیدتهم

ب �طلبات  ة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة   ب حِّ رَ : تُ ةالخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ واالحتیاجات  ج  مْ الدَّ   6  –2 ب �قبل   .الطُّالَّ   الطُّالَّ

) والقانون  2017ا من (اعتبارً ي  بَ دُ المعمول �ه في    علیم العامِّ التَّ   يفج  مْ الدَّ طار  إل  ا قً بْ أصحاب الهمم طِ 

ب �خضع  ).2017( 2رقم  نفیذيِّ وقرار المجلس التَّ ) 2006(لعام  حاديِّ االتِّ  قییم المعمول �ه للتَّ  الطُّالَّ
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ب مع جمیع   التَّ   الطُّالَّ تعدیل  �مكن  ذلك،  ومع  �ُ اآلخر�ن،  األمر.لَّ قییم  لزم  على   ما  القبول  �عتمد  ال 

 .ةدات رسمیَّ دَّ حَ مُ 

ب �ب المدرسة رحِّ تُ   1  –6  –2  .الهممأصحاب  الطُّالَّ

 تلتزم المدرسة �اآلتي:   2  –6  –2

ب أ) قبول   امل  علیم الشَّ إطار التَّ ؛ (معیار  يٍّ في المدرسة غیر مشروط بتقد�م تشخیص طبِّ   الطُّالَّ
 ). 1 –1ي بَ دُ في 

ب حاق  تِ لْ رفض اِ ب)   االحتیاجات  �شأن  على أساس تجر�تهم  ا  لن �كون مستندً �المدرسة    الطُّالَّ
 . )1 –2ي بَ دُ امل في علیم الشَّ إطار التَّ معیار ( فقط واإلعاقةة الخاصَّ ة علیمیَّ التَّ 

ب جـ) حصول   ة القرا�ة وصلة  واإلعاقة على "أولو�َّ ة  الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ   الطُّالَّ
  العامِّ علیم  التَّ   يفج  مْ الدَّ إطار  ن؛ (معیار  عیَّ مُ   سب" للقبول في المدرسة أو برنامج تعلیميٍّ النَّ 

 ). 2 –2ي بَ دُ في 
ب د) تأكید حصول   در�ب د والتَّ واإلعاقة على تعلیم جیِّ ة  الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ   الطُّالَّ

ي بَ دُ امل في  علیم الشَّ إطار التَّ ؛ (معیار  يبَ دُ في جمیع أنحاء    هومراحلعلیم  التَّ في جمیع أنواع  
2–  3.( 

توفیر   في  ة  الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ ب  الَّ للطُّ زم  الالَّ م  عْ الدَّ هـ)  للمشار�ة  واإلعاقة 
التَّ عملیَّ  التَّ في  م  علُّ ة  من خالل  زمالئهم  مع  عالقات  و�ناء  قدراتهم  تطو�ر  فاعالت أثناء 

 علیم العامِّ التَّ   يفج  مْ الدَّ إطار  ؛ (معیار  نِّ م المشتر�ة المناسبة للسِّ علُّ ة في بیئات التَّ االجتماعیَّ 
 ). 4 –2ي بَ دُ 
  .أصحاب الهممب الَّ للطُّ المناسبة  ةراسیَّ الدِّ والخیارات   توفیر الحصول على الموارد والموادِّ و) 

عدیالت ة واإلعاقة واالستقرار والتَّ ة الخاصَّ علیمیَّ االحتیاجات التَّ ي  وِ ذَ ب  الَّ للطُّ م  عْ الدَّ ز) توفیر  
إطار معیار  ؛ (ةعلیمیَّ التَّ زمة لتمكین الحصول على تكافؤ الفرص من الخدمات  الالَّ   ةراسیَّ الدِّ 
 .)5  –2ي بَ دُ امل في علیم الشَّ التَّ 

ب ك) تعز�ز مبدأ المساواة بین   واإلعاقة (معیار إطار ة  الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ   الطُّالَّ
 ).6  –2ي بَ دُ امل في علیم الشَّ التَّ 

حدة، تَّ ة المُ ة �موجب قانون دولة اإلمارات العر�یَّ ة واألخالقیَّ تها القانونیَّ تلتزم المدرسة �مسؤولیَّ   3  –6  –2

 .مینَ تقدِّ حتیاجات المُ ال تلبیةً 
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ب إجراءات القبول في متناول    تاحةإتلتزم المدرسة �  4  –6  –2 ة  الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ   الطُّالَّ

ة  ة خاصَّ إعاقة معروفة أو حاجة تر�و�َّ   بب، �جب أن تكون المدرسة على درا�ة �أيِّ السَّ واإلعاقة. لهذا  

ن من إجراء تعدیالت على  ى تتمكَّ على المشار�ة في إجراءات القبول، حتَّ   الب الطَّ ر على قدرة  ثِّ ؤَ قد تُ 

  ، ومن ثمَّ ةواإلعاقة  الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ   مینَ قدِّ تَ ة الستیعاب المُ إجراءات القبول القیاسیَّ 

 ر مكان له. فُّ وَ حال تَ  يالب �شكل مناسب فالمدرسة من تلبیة احتیاجات الطَّ  نُ كِّ مَ ذلك �ُ  نَّ إف

ب �جب على أولیاء أمور    5  –6  –2 ة واإلعاقة تزو�د المدرسة الخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ   الطُّالَّ

 ض. رْ ، أو قبل قبول العَ سجیلعند التَّ أو بتفاصیل �املة قبل إجراء القبول، 

ب الَّ للطُّ قد�م  ناسب لضمان إتاحة المعلومات و�جراءات التَّ ما هو مُ   ستقوم المدرسة �كلِّ   6  –6  –2

موائمة هذا    دُّ عَ (�ُ   .رورةعند الضَّ ،  راسيِّ ر الدِّ قرَّ على المُ زمة  عدیالت الالَّ التَّ إجراء    ، معأصحاب الهمم

ا بنوع  تبطً رْ لیس مُ هذا اإلجراء  و   ،الً مبدأ الجودة تأتي أوَّ در�س القائمة على  مع طر�قة التَّ   للمنهج  ةأساسیَّ 

 ). لةدَّ عَ المُ  ةراسیَّ الدِّ  في الموادِّ  تقد�م االختبارب اإلعاقة، وال 

 اإلعاقة. ة الخاصَّ ة علیمیَّ التَّ االحتیاجات ي وِ ذَ جى مراجعة سیاسات دمج رْ فاصیل، یُ لمز�د من التَّ 

  



 

 13   من 6 صفحة رقم 
 

 القبول ة أهلیَّ  –3

من  ،  انيالثَّ   فِّ ب الصَّ الَّ ، وطُ لاألوَّ   فِّ ب الصِّ الَّ لطُ ة  ولیَّ الدَّ راسة في مدرسة دیرة  الدِّ   مقاعدُ ز  جَ حْ تُ   1  – 3

)، �عد دفع رسوم طلب االلتحاق، 2ح األولى  (وَ   )،1(ح األولى    علیم األساسيِّ من التَّ الحلقة األولى  

للكشف عن (  ،عب ا یرتكز على اللَّ الب تقییمً �عد تقییم الطَّ   زُ جْ حَ الد  �َّ ؤَ ، و�ُ درهم إماراتيٍّ   500وقیمتها  

 ه وأعضائه). ، وسالمة حواسِّ ةة والحر�یَّ ة واإلدراكیَّ مهاراته المعرفیَّ 

ب   ُ�ْقَبل  2  –3 أحدث �عد مراجعة    ،عشر  انيالثَّ   فِّ إلى الصَّ ل  األوَّ   فِّ الصَّ   فوف، منفي الصُّ   الطُّالَّ

ة وتحدید مقابلة، قییمات اإلضافیَّ ب األمر المز�د من التَّ ور�ما یتطلَّ   ؛فللطِّ عن اصدر    نِ یْ یَّ مدرسِ   نِ �ْ تقر�رَ 

 ة.إذا �انت هناك حاجة إلى معلومات إضافیَّ 

ل  3  – 3 االلتحاق    ، �شأن سنِّ ةنمیة البشر�َّ هیئة المعرفة والتَّ ادرة عن  صَّ لاوجیهات  تَّ ل نحن نعمل وفًقا 

ب   ونهدف إلى وضع   راسة،�الدِّ  ب   اأمَّ   .ای� لهم دراسِ   المناسبة  ةالمرحلة العمر�َّ ضمن    الطُّالَّ   نَ و المنتقل  الطُّالَّ

ل  �التَّ   أولیاء أمورهم  ، فنوصيمختلفة  جس مناهُتدرِّ من مدارس   قبل  شاور،  المدرسة للتَّ واصل مع ُمَسجِّ

 .سجیل عبر اإلنترنت إكمال التَّ 

. ةولیَّ الدَّ في مدرسة دیرة    ،عامل الیوميِّ واصل والتَّ ، ولغة التَّ در�سة هي لغة التَّ غة اإلنجلیز�َّ اللُّ   4  – 3

ب جمیع    یتحدَّثَ أن    هدُفنا غة  على القراءة والكتا�ة �اللُّ   ة �طالقة، وأن �كونوا قادر�نَ اإلنجلیز�َّ غة  �اللُّ   الطُّالَّ

یتناسب مع عمرهم، والمرحلة  ةاإلنجلیز�َّ  دیرة  و   تي یدرسون بها.الَّ   ةراسیَّ الدِّ ، �ما  م  قدِّ تُ ة  ولیَّ الدَّ مدرسة 

ة لهم، ولكن لیس لدینا برامج  ة لغة إضافیَّ اإلنجلیز�َّ   عدُّ ذین تُ الَّ ب  الَّ للطُّ ة  غة اإلنجلیز�َّ ا للُّ ا محدودً دعمً 

عن    نِ یْ یَّ دراسِ   نِ یْ مستو�َ   من  إلى أقلِّ ة،  غة اإلنجلیز�َّ مستواهم، في اللُّ   ینخفض ذین  الَّ ب  الَّ للطُّ فة  كثَّ دعم مُ 

 .ةغة اإلنجلیز�َّ في اللُّ المستوى المفترض لهم، 

ب   تقبل وَ ،  شاملج  مْ هي مدرسة دَ ة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة    5  –3   ، م علُّ التَّ عو�ات  ذین �عانون من ُص الَّ   الطُّالَّ

ب و  أن �فصح أولیاء األمور عن جمیع    روريِّ لذا من الضَّ ؛  ةالخاصَّ ة  علیمیَّ التَّ االحتیاجات  ي  وِ ذَ   الطُّالَّ

المتعلِّ  الفرد�َّ المعلومات  أطفالهم  �احتیاجات  تتمكَّ حتَّ   ،ةقة  دیرة    نى  الدَّ ة  ولیَّ الدَّ مدرسة  توفیر  م  عْ من 
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بتلك االحتیاجات، قد لة  عن المعلومات ذات الصِّ   لب،تقد�م الطَّ ، في وقت  الكشف  لهم. وعدم  المناسب 

 . راسة المحجوزسحب مقعد الدِّ إلى ي یؤدِّ 

 ات واألولو�َّ  قد�مالتَّ ورسوم طلب ة القبول عملیَّ  –4

و�نبغي أن یتوافر في   المناسبة.  ةراسیَّ المرحلة الدِّ المقاعد، �حسب  فر  اتو �حسب  القبول  �كون    1  –4

ب   جمیع تحقون  لتي سیالَّ   ةراسیَّ الدِّ حاق �المرحلة  تِ لْ لین لالتي تجعلهم مؤهَّ بات الَّ روط والمتطلَّ الشُّ   الطُّالَّ

وع  ب المدرسة من حیث النَّ الَّ جمیع طُ على توازن بین اإل�قاء المدرسة  تراعي  . �اإلضافة إلى ذلك،  بها

 اتهم. یَّ وجنس، ة راسیَّ الدِّ  هموقدرات اا و�ناثً ذ�ورً 

رسوم  دفع    ، معموقع المدرسةا، عبر  االلتحاق، وتقد�مه، إلكترونی� طلب  تعبئة  على أولیاء األمور    2  –4

المیالد   األمر تقد�م جمیع المعلومات المطلو�ة مثل االسم وتار�خ   على وليِّ و   درهم).  500(قد�م  التَّ طلب  

 .خاذ قرار القبولمن اتِّ  المدرسة لتمكین ، وذلكلب والوثائق المطلو�ةوتار�خ تقد�م الطَّ 

 .متقدِّ �طلب معلومات وتقییمات لتحدید المرحلة المناسبة للمُ ة ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة  قد تقوم 3  –4

 :اآلتیة ات على أساس األولو�َّ راسة �كون  مقاعد الدِّ إتاحة  4  –4

ب  •  ن. و اإلماراتیُّ  الطُّالَّ

ب اء أشقَّ  •  ن �المدرسة. و أصحاب الهمم الملتحق الطُّالَّ

 شقیق طالب یدرس �الفعل في المدرسة.  •

 ، و�ناتهم.در�س في المدرسةأعضاء هیئة التَّ  أبناء •

 مجموعة الفطیم. ذین �عملون لدى الَّ  فینَ ظَّ وَ أبناء المُ  •

 رى. خْ لبات األُ الطَّ ة �قیَّ  •

وهذا (، من قبول طلب االلتحاق،  امفي غضون سبعة أ�َّ   ،درهم  3000  ، قیمتهتأمینيٍّ   �جب دفع مبلغ

 .ل)األوَّ  يِّ راسضمن مصار�ف الفصل الدِّ  ُ�ْحَتَسب ولكن  المبلغ ال ُ�ْسَتْرَجع،
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الطَّ زاد  إذا   أعاله،من  مة  دَّ قَ المُ لبات  عدد  المذ�ورة  األولى،  الخمس  الدِّ عدد  عن    الفئات   راسةمقاعد 

ب ترتیب  �جري  تاحة؛  المُ  المستوفاة لبات  جمیع الطَّ . و قد�مالتَّ حسب تار�خ  لهم �  يٍّ ، وحجز مقعد دراسِ الطُّالَّ

ضمن    حینَ شَّ رَ لهؤالء المُ   راسةمقاعد الدِّ تاح  تُ   مَّ ثُ   ،نتظاراال في قائمة  باته، توضع  ق ومتطلَّ اتحلْ لشروط اِال 

 لهم. ةیَّ دراسقوائم االنتظار، عند توافر مقاعد 

 االنتظار  ةقائم في الب تسجیل الطَّ  –5

المتعلِّ   1  –5 االستفسارات  إجراء  االستفسار  �مكن  نموذج  عبر  �المدرسة  موقع    اإللكترونيِّ قة  عبر 

صال عبر الموقع  طر�ق طلب معاودة االتِّ صال �المدرسة مباشرة، أو عن  المدرسة، أو عن طر�ق االتِّ 

 .الهاتف�أو  اإللكترونيِّ 

 :اآلتیةسجیل في قائمة االنتظار لدینا، �جب إتمام الخطوات للتَّ  2  –5

 نترنت.سجیل عبر اإل التَّ  •

ف  إلى موظَّ   الكترونی� إسخ  ا عن طر�ق ز�ارة المدرسة أو تحمیل النُّ تقد�م المستندات المطلو�ة إمَّ  •

 سجیل.  التَّ 

صادرة  تقار�ر حدیثة    أيّ ة، �ما في ذلك  ة خاصَّ احتیاجات تعلیمیَّ   تقد�م تفاصیل �املة عن أيِّ  •

علیم  ) وخطط التَّ وغیر ذلك  غة والعالج المهنيِّ طق واللُّ معالجین (مثل عالج النُّ الطباء أو  عن األ

  .قر�رفي حالة استكمال التَّ  ،ر�ويِّ التَّ و  يِّ فس النَّ  خصائيِّ األإلى تقار�ر  �اإلضافة الفرديِّ 

 درهم.  500رسوم لتقد�م الطَّلب قدرها دفع  •
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   المدرسةفي  راسيِّ توافر المقعد الدِّ قبول عرض   –6

وتوافر المقعد  �ك    �مجرد اكتمال القبول الخاّصِ   زمة، الالَّ   المعلومات �ه  خطاب عرض    سیصدر  1  –6

لمدَّ   .راسيِّ الدِّ  المفعول  العرض ساري  �جب  راسيِّ الدِّ المقعد  لتأمین    .امأ�َّ   7ة  یبقى  مبلغ غیر  إیداع  ، 

 راسيِّ الدِّ خصم هذا المبلغ من رسوم الفصل  ، على أن �ُ امأ�َّ   7درهم في غضون    3000�قیمة    مرتجع

 .لوَّ األ

 :اآلتیةا تقد�م المستندات األمر أ�ًض  �جب على وليِّ  2  -6

 .الب الطَّ نسخة من شهادة میالد  •

 حدة. تَّ ة المُ �اإلضافة إلى صفحة اإلقامة في دولة اإلمارات العر�یَّ   الب الطَّ نسخة من جواز سفر   •

 . حدةتَّ ة المُ العر�یَّ األب) وصفحة اإلقامة في دولة اإلمارات    أو  نسخة من جواز سفر الوالد (األمّ  •

 ). ة مطبوعةورقیَّ ة (صور فوتوغرافیَّ فر ة حدیثة �حجم صورة جواز السَّ صور شخصیَّ  •

 الب الطَّ تار�خ مغادرة  و   ،راسيُّ الدِّ   فُّ الصَّ و ،  سجیل: تار�خ التَّ بهاا�قة  شهادة انتقال من المدرسة السَّ  •

ة (ال ینطبق على  صدیق المطلوب من الجهات الحكومیَّ والتَّ   ،وقیعوالتَّ   ،ختم المدرسةو   ،لمدرسةا

، وأورو�ا�ندا،  و بلد غیر أسترالیا،    ادرة من أيِّ شهادات االنتقال الصَّ   ).ةأسیسیَّ سنوات المرحلة التَّ 

المُ و نیوز�لندا،  و  األمر�كیَّ تَّ الوال�ات  واإلمارات  حدة  المُ العر�یَّ ة  �اللُّ حدة  تَّ ة  تكون  أن  غة  �جب 

ة وسفارة دولة اإلمارات  علیم ووزارة الخارجیَّ علیها من وزارة التَّ   اقً صدَّ مُ وَ ة  العر�یَّ ة أو  اإلنجلیز�َّ 

 .ادرة عنها تلك األوراقولة الصَّ الدَّ في حدة تَّ ة المُ العر�یَّ 

 .الب الطَّ تي أخذها الَّ حصینات طعیمات والتَّ فاصیل الكاملة لجمیع التَّ التَّ  •

 .نِ یْ دَ فل والوالِ ة للطِّ ة اإلماراتیَّ �َّ وِ نسخة من الهُ  •

ل المدرسة،جى إبالغ  رْ المستندات، یُ   �عض وجود  في حالة عدم   د لتقد�م  نموذج تعهُّ   وقیع علىلتَّ ل  ُمسجِّ

 ره لد�كم. عند توفُّ تند سْ المُ 

 �ما في ذلك: اإللكترونيِّ سجیل في طلب التَّ   متقدِّ �المُ ة الخاصَّ �جب أن تدرج جمیع المعلومات  3  –6
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وغیر  ة  الخاصَّ ة  یَّ بِّ ة والحاالت الطِّ �الحساسیَّ ق  ن معلومات تتعلَّ تي تتضمَّ الَّ   ةیَّ حِّ نماذج الحالة الصِّ  •

 .على موقعنا منشورة بات تطلَّ ذلك من مُ 

 .وارئ الطَّ لحاالت  ورقم هاتف الوالدین ا ألحدثها،، وفقً صالمعلومات االتِّ  •

 .نِ یْ یَ الماِض  نِ یْ تقار�ر المدرسة للعامَ  •

 ة ولیَّ الدَّ قبول مشروطة في مدرسة دیرة   عروض –7

  نحتاج، قد  في هذه الحالةو .  امشروطً   اا دراسی� مقعدً ة  ولیَّ الدَّ ر مدرسة دیرة  فِّ وَ تُ في �عض األحیان،    1  –7

 :، منهاةالمعلومات اإلضافیَّ �عض 

 قل).(مثل شهادة النَّ  ابنك أو ابنتكتعلیم عن  من الوثائق   امز�دً  •

 إثبات طلب اإلقامة أو وضع إقامتك. •

 . ةعلیمیَّ التَّ  ابنك أو ابنتكة تدعم تحدید احتیاجات تقار�ر مهنیَّ  •

أو توفیر    ، ابنك أو ابنتكم  �توفیر مساعد لدعم تعلُّ نفقتكم،  على    موافقة على تقد�م دعم إضافيٍّ  •

 . ةوسائل عالجیَّ 

هي المدرسة  ة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة   الب لتحدید إذا �انت ر الطَّ ة لمراجعة تطوُّ �مكن تحدید فترة زمنیَّ  •

 .ةالخاصَّ حتیاجاته التلبیة األنسب، واألكثر  

  ،لغاء العرض إفي    �الحقِّ ة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة   إذا �انت المعاییر المشروطة غیر مستوفاة، تحتفظ  2  –7

 عن ترتیبات بدیلة لتعلیم طفله. أن یبحث األمر  يِّ ول إلىلب والطَّ 
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 لبات المرفوضة الطَّ  –8

،  تسجیلهم في المدرسةلن ُ�قبل طلُب  ،  معاییر االلتحاق  األدنى من  توفوا الحدَّ سْ ذین لم �َ الَّ   مونَ المتقدِّ 

ُل المدرسة بذلك.  وسیخطرهم ُمَسجِّ

 تحاق �المدرسة لاال تأكید  –9

، ودفع  لةذات الصِّ ، �جب تقد�م جمیع األوراق  لمدرسة�ا�إلحاق ابنه  العرض  األمر    أن �قبل وليُّ ما  و 

التحاق  رة  قرَّ المُ   ةراسیَّ الدِّ سوم  الرُّ  تار�خ  أيِّ �جوز  ال   .الب الطَّ قبل  دون    تسجیل  المدرسة  في  طالب 

 .رى خْ جمیع الوثائق األُ استكمال و  ،استكمال أوراق نقله

 رى خْ أُ ًة االلتحاق �المدرسة مرَّ  –10

  ُ�جرى بل،  قْ المُ   راسيِّ الدِّ العام    له، في  مقعد دراسيٍّ   المدرسة، وتأمینفي  م  ابنك أو ابنتك   لتأمین قبول

ب تسجیل    العامله في    ضمان وجود مقعد دراسيٍّ ل  عام،  ، من �لِّ انيالثَّ   راسيِّ الدِّ خالل الفصل  ،  الطُّالَّ

ب �جب على جمیع    .التَّالي  راسيِّ الدِّ  ب رة.  قرَّ المُ سوم  دفع الرُّ المدرسة    العائدین إلى   الطُّالَّ غیر   الطُّالَّ

المحلِّ   الملتزمینَ  الحكومة  یدفعوا  الَّ أو    ،ةیَّ بلوائح  لم  المدرسیَّ الرُّ ذین  �كونوا  ،  رةقرَّ المُ ة  سوم    لینَ ؤهَّ مُ لن 

 الي. التَّ  راسيِّ راسة، في العام الدِّ لاللتحاق �المدرسة، وال مواصلة الدِّ 

 .اا إضافی� مبلغً  ُ�َعدُّ ل، وال األوَّ  راسيِّ الدِّ للفصل  رةقرَّ المُ  ةراسیَّ الدِّ سوم هذا المبلغ من الرُّ   ُ�َسوَّى  •

 .اليالتَّ  راسيِّ الدِّ في العام  ،الب المقعد إذا لم �شغل الطَّ ، ال ُتستردُّ سوم الرُّ  •

المبلغ، إذا   �جوز لها أن تستردَّ   ،سجیل�عد دفع رسوم التَّ   �طرأ لها ظرٌف طارئ،تي  العائلة الَّ  •

 المناسب.  لیل�الدَّ ا ، مشفوعً ا بذلكطلبً إلى المدیر مت قدَّ 

 ة نمیة البشر�َّ ح هیئة المعرفة والتَّ لوائ –11

وانتظامه فیها �صفته  راسة  الدِّ إلى    الب الطَّ شرٌط لحضور  تقد�م جمیع الوثائق إلى المدرسة    1  –11

 ا. طالبً 
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إلى ي  �المدرسة، قد یؤدِّ في غضون شهر واحد من تار�خ االلتحاق    ،عدم تقد�م شهادة االنتقال  2  –11

 . ةولیَّ الدَّ مدرسة دیرة  في بنك أو ابنتكص الخصَّ المُ  راسيِّ المقعد الدِّ غاء لْ إِ 

 سوم الرُّ  –12

 . ةولیَّ الدَّ لمدرسة دیرة  ةراسیَّ الدِّ سوم الرُّ  على ةنمیة البشر�َّ هیئة المعرفة والتَّ  وافقت  1  –12

ة لألطفال  لتقد�م خدمات إضافیَّ  ةفي فرض رسوم إضافیَّ   �الحقِّ ة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة   تحتفظ   2  –12

 ة.نمیة البشر�َّ هیئة المعرفة والتَّ  ، و�كون ذلك �عد موافقةذین �حتاجون إلى دعم إضافيٍّ الَّ 

ص خصَّ المُ   راسيِّ المقعد الدِّ في إلغاء    حقُّ الة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة  ل  الب، �ظلُّ الطَّ أمر    يولور مع  اشالتَّ �عد  

 ة. سوم اإلضافیَّ د الرُّ سدِّ ، إذا لم �ُ الب الطَّ 

، ندوق مین الصُّ أو أل  و�جب دفعها للمحاسب   ،راسيِّ ا قبل بدء الفصل الدِّ مً قدَّ سوم مُ دفع الرُّ تُ   3  –12

أو على أقصى تقدیر في الیوم    ،ابقالسَّ   راسيِّ الدِّ ل أن �كون ذلك قبل الیوم األخیر من الفصل  ضَّ فَ و�ُ 

 الجاري. راسيِّ الدِّ ل من الفصل األوَّ 

 ب علیه أن نطلب قد یترتَّ   ،راسيِّ یوًما من بدا�ة الفصل الدِّ   30ة خالل  سوم المدرسیَّ عدم دفع الرُّ   4  –12

   .مأو ابنتك  مابنكعن ترتیبات بدیلة لتعلیم أن تبحثوا منكم 

الرُّ   5  –12 دفع  المدرسیَّ �مكنكم  التَّ سوم  طر�ق  عن  المصرفيِّ ة  بلدك  حو�ل  و�من  تكون  ،  أن  جب 

،  رهم اإلماراتيِّ ذي تستلمه المدرسة �الدِّ الَّ المبلغ  . و يِّ رهم اإلمارات�الدِّ ة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة   حو�الت إلىالتَّ 

  أيِّ الب أن �في �سداد  أمر الطَّ   على وليِّ جب  �املًة. و�   راسيِّ الدِّ رسوم الفصل  لا  �كون مساو�ً �جب أن 

ل منه الحساب، ذي تحوَّ ، من طرف البنك الَّ ةة إضافیَّ رسوم بنكیَّ   أيِّ و .  ، عن هذه المعاملةةرسوم إضافیَّ 

 �قسم الحسا�ات.صال جى االتِّ رْ ، یُ فاصیلمز�د من التَّ . ولحسا�ك ضمن إضافتهاسجري 

 سوم الرُّ اإلعفاء من  –13

 .یلیه من إخوته ومن ،الث فل الثَّ لطِّ ، ل٪20قیمته   منح خصم خاصٌّ �ُ 

 ترك المدرسة إشعار  –14
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  ، بقٍ سْ مُ   إشعارٍ �الب  أمر الطَّ   وليُّ   هارَ طِ خْ �ُ أن  ة  ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة   تطلب ،  اقتضى األمر حیثما    1  –14

 سیترك المدرسة. الب الطَّ  �أنَّ  ،كامل ته فصل دراسيٌّ دَّ مُ 

تي �قضیها  سوم بناًء على الفترة الَّ تحصیل الرُّ �شأن  ة لوائح  نمیة البشر�َّ تصدر هیئة المعرفة والتَّ   2  –14

 .ا �امًال التزامً  بهذه القواعد ة ولیَّ الدَّ مدرسة دیرة  في المدرسة وتلتزم الب الطَّ 

الرُّ   ستمرار فىاالحالة    يف  3  –14 دفع  الحصول على شهادة    للطَّالب   ، ال �حقُّ ةراسیَّ الدِّ سوم  عدم 

 .سومالرُّ  إلى أن ُتدفع هائيِّ النِّ  التَّقر�راالنتقال و 

 .هائيُّ ة مسائل القبول هو القرار النِّ فى �افَّ  قرار المدیر العامِّ  ُ�َعدُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


