سياسة و إجراءات القبول و التسجيل

تهدف مدرسة رند األهلية إلتاحة الفرص لجميع األطفال الذين تنطبق عليهم معايير قبول المدرسة .
معايير القبول :
يتم تقديم المعلومات الشفوية للوالدين المعنيين  ،ويتم إصدار نماذج القبول قبل إجراءات القبول
 .1القبول في المدرسة يتماشى مع قواعد ولوائح وزارة التعليم.
 .2يجب على الطفل تلبية الحد األدنى من متطلبات اللغة اإلنجليزية.
هنالك لغتان لتواصل و التعلم و التعليم في المدرسة و هي اللغة اإلنجليزية و العربية و التركيز الكلي يكمن
على اللغة العربية.
 .3يمكن لجميع الجنسيات و األعراق االلتحاق بالمدرسة .
 .4يتوجب الخضوع لألختبار األداء للقبول .
يتم إجراء امتحان تفاعلي قبل قبول الطالبات و يعتبر إجتياز هذا اإلختبار من المتطلبات الرئيسية للقبول.
فيتم منح القبول على أساس األداء في امتحان القبول والمقابلة .يعتمد اختبار القبول على منهج الصف
السابق الذي يُطلب منه القبول .يقوم المعلمون بتقييم اختبارات المتقدمين ويتم إبالغ أولياء األمور بالنتائج.
إذا حصل المرشح على  ٪50أو أكثر  ،يقبل  .بينما إذا لم يستطع الحصول على  ، ٪ 50ال يمكن قبوله في
المدرسة.
.5الطالبات ذوي الهمم.
لن تقبل المدرسة الطالبات الذين يعانون من صعوبات تعلم شديدة أو إعاقات جسدية كبيرة حيث انهم على
األغلب لن يستفيدوا من التعليم الذي تقدمه المدرسة .ولكن سوف يقبل أولئك الذين لديهم اختالفات بسيطة
إلى متوسطة.

 .6أولوية القبول إلى :
طالب روضة رند
من لديهم اخ أو اخت في المدرسة.

الوثائق التالية مطلوبة لإلتمام عملية التسجيل :
• نموذج التسجيل المدرسي.
•  6صور شمسية للطالبة.
• نسختين من شهادة الميالد.
• نسختين من اإلقامة لألب أو اإلقامة للطالبة.
• نسختين من جواز السفر للطالبة و ولي األمر.
• نسختين من شهادة التطعيم.
• رسالة من كفيل األب (لغير السعوديين)
• يتم إجراء امتحان القبول في الرياضيات واللغة اإلنجليزية قبل قبول الطالبة.
يجب على مقدم الطلب اجتياز اختبارات تحديد المستوى مع ما ال يقل عن  ٪50في كل من
.1
المواد.
يتم وضع االختبار في ملف الطالبة عند التسجيل.
.2
في ظروف معينة ،عندما يكون مستوى الطالبة اقل بقليل من المستوى المطلوب يقبل الطالبة
.3
بشروط بعد تعهد ولي األمر بتحسين لغته أو مواطن الضعف لديه قبل بدء الدراسة.

