ABU DHABI GRAMMAR SCHOOL

أبوظبي جرامر سكول

(CANADA)

)(كندا

ADMISSION POLICY

سياسة القبول

Admissions for Abu Dhabi Grammar School

ٌبدأ القبول فً مدرسة أبوظبً جرامرسكول فً األول

begin on February 1 of each year. One staff

 ٌجري أحد أفراد فرٌق العمل.من فبراٌر من كل عام

member,

Coordinator,

وهو منسق القبول اختبارات تحدٌد المستوى لاللتحاق

conducts entry level assessments from

 وتستند.بالصفوف من الصف األول إلى الثانً عشر

the

Grades 1-12.

Admissions

The tests are based on

outcomes at each grade level and students
are required to complete the assessment for
readiness in the grade in which they would be

االختبارات إلى نتائج كل مستوى صف وٌكون مطلوب
من الطالب إنهاء اختبار تحدٌد المستوى لمعرفة مدى
.استعدادهم للصف الذي قد ٌلحقون به فً سبتمبر

entering in September.


 ال ُتفرض رسوم على أداء اختبار تحدٌد

No fee is charged for sitting for the
assessment



.المستوى

Students who are successful with the
learning assessment are phoned and
parents are asked to come to the school

 تتم مهاتفة الطالب الذٌن ٌجتازون اختبار تحدٌد
المستوى بنجاح وٌُطلب من أولٌاء أمورهم القدوم
.إلى المدرسة لتسجٌلهم فً السنة المقبلة

to register for the following year.


Once accepted a fee of 5% of tuition fees

 ال ٌكون هذا.مصارٌف الدراسة عن كل طفل

refundable and is deducted from the

الرسم قابل لالسترداد وٌُخصم من مصارٌف

tuition fees when registration and

.الدراسة عند التسجٌل والدفع
، ٌستمر التسجٌل حتى ٌكتمل العدد فً الفصل

Registration is held until class numbers
reach capacity, less than 30.

KG2

registration shall not exceed 25.


 ٌُحصّل رسم قدره، فور قبولهم

is collected for each child. This fee is non

payment take place.


 من%5

Prior to admittance a recommendation

. طالب30

على أن ٌكون عدد األطفال أقل من

وفً المرحلة الثانٌة من رٌاض األطفال ال
. طالب25 ٌتجاوز عدد الطالب

form must be obtained from the

 ٌجب الحصول على، قبل القبول فً أي مرحلة

receiving school.

 وٌتحمل،نموذج توصٌة من المدرسة المستقبلٌة

This is the parent’s

.ولً األمر مسؤولٌة الحصول على هذا النموذج

responsibility to provide.


ً تكون األولوٌة للطالب الذٌن لدٌهم أشقاء ف

Priority is given to students who have
siblings in the school. They are invited to

 وتقدم لهم دعوة للتسجٌل فً المدرسة،المدرسة

register prior to general registration.

.قبل إجراء دعوة للتسجٌل العام
االلتحاق بالمرحلة الثانية لرياض األطفال

Entry for Kindergarten 2


Students must turn 5 years old on or

ً سنوات ف5  والبد وأن ٌبلغ الطالب من العمر

before December 31st of the school year

ًأو قبل الواحد والثالثٌن من شهر دٌسمبر ف

during which the student is registered


.السنة التً ٌلتحقون فٌها بالمدرسة

Students will undergo an entry level
interview

and

observation

which

 ٌخضع الطالب إلى مقابلة لتحدٌد مستواهم والقٌام
بمراقبتهم للتأكد من تعرف الطالب الجدد على

introduces new students to teachers and

.المعلمٌن والتعود على المدرسة

familiarizes them with the school.



The teacher makes a recommendation on

 ٌتقدم المدرس بتوصٌة حول مدى استعداد الطالب

readiness level for our Nova Scotia

لمنهج مقاطعة نوفاسكوشا وبعدها ٌُحول إلى

curriculum and then it is passed to the

.منسق القبول

Admissions Coordinator.

القبول للصف األول

Entry for Grade 1


Students are considered Grade 1 if they
have turned six years old on or before
December 31st of the school year during
which the student is registered, for
Schools whose academic year starts in

Students will undergo an entry level

سنوات فً أو قبل ٌوم الواحد والثالثٌن من شهر
دٌسمبر للعام الدراسً أثناء قٌامهم بالتسجٌل
ًوخاصة للمدارس التً ٌبدأ عامهم الدراسً ف
 ٌخضع الطالب إلى مقابلة لتحدٌد مستواهم والقٌام

which

بمراقبتهم للتأكد من تعرف الطالب الجدد على

introduces new students to teachers and

.المعلمٌن والتعود على المدرسة

interview

and

observation

familiarizes them with the school.


 ٌُقبل الطالب فً الصف األول إذا أكملوا

.شهر سبتمبر

September
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 ٌتقدم المدرس بتوصٌة حول مدى استعداد الطالب

The teacher makes a recommendation

لمنهج مقاطعة نوفاسكوشا وبعدها ٌُحول إلى

on readiness level for our Nova Scotia

.منسق القبول

curriculum and then it is passed to the
Admissions Coordinator.

القبول للصفوف من الصف الثاني إلى التاسع

Entry for Grade 2 – 9


Assessments are held by appointment
only.



 ٌُقدم إلى الطالب اختبار لتحدٌد مستوى الصف

Students are administered a school
created grade level assessment based on
the outcomes from the Nova Scotia
Curriculum at the grade level in which
they are presently enrolled.

This

assessment will determine if particular
programming

will

be

needed

for

students.


The Assessment Coordinator corrects the
assessment and makes a decision based
on the student’s strengths in being able
to meet our curriculum outcomes.



Arabic Language, both written and
verbal, is also assessed.



. ٌتم التقٌٌم عن طرٌق المقابلة فقط

Verbal interviews are held with students
to determine level of oral language

تضعه المدرسة بناء على النتائج الصادرة عن
منهج مقاطعة نوفاسكوشا فً هذا المستوى حٌث
.هم مسجلون حالًٌا
 ٌُحدد هذا التقٌٌم إن كان الطالب فً حاجة لنظام
.تعلٌمً خاص
 ٌصحح منسق القبول اختبار تحدٌد المستوى
وٌُتخذ القرار بناء على نقاط قوة الطالب من حٌث
.قدرته على تحقٌق نتائج منهجنا
 كما ٌتم تحدٌد مستوى اللغة العربٌة ومستوى
.الكتابة والتحدث فٌها
 ُتقام المقابالت الشفوٌة مع الطالب لتحدٌد مستوى
.فهم اللغة شفوًٌا والمعلومات العامة
 تكون المكالمات الهاتفٌة بالقبول أو الرفض خالل
. أٌام من اختبار تحدٌد المستوى5

comprehension and general knowledge.


Acceptance or rejection phone calls are
placed within 5 school days of the
assessment.

Grades 10-12 (specific)


Students are required to do an entry
level assessment for entry to high
school.



Students entering Grades 10-12 have an
appointment with the high school VicePrincipal and Guidance Counselor to
determine course selection for the next
year as well as any transfer of credits
from their former schools.

)القبول للصفوف من الصف العاشر إلى الثاني عشر (محدد

 ٌُطلب من الطالب إجراء تحدٌد مستوى للقبول
.بهم فً المدرسة الثانوٌة
 ٌكون الطالب الذٌن ٌلتحقون بالصفوف من
الصف العاشر إلى الثانً عشر على موعد مع
نائب مدٌر المدرسة الثانوٌة ومرشد التوجٌه
لتحدٌد اختٌار الدورة الدراسٌة للسنة المقبلة
وكذلك أي نقل للدرجات الدراسٌة من مدراسهم
.السابقة

ٌ تم قبول الطالب فً الصف العاشر والحادي
عشر فقط من مدارس تدرس المناهج األخرى
فقط،
ٌ تم قبول الطالب فً المراحل من الصف العاشر
إلى الصف الثانً عشر من المدارس التً تدرس
المناهج الكندٌة.

Students are accepted in Grade 10 and



Grade 11 only from other Curriculum
Schools.
Students are accepted in Grades 10-12
from Canadian Curriculum Schools.



