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 لقریبة من مكان سكنھ أو مواصلة الدراسة في مدرسة التعلیم األساسي الموحدة.كل طالب لدیھ الحق في الذھاب إلى المدرسة ا
 

 التواریخ المھمة
، بإمكان المدارس تنظیم جلسات استعالمات. نأخذ بعین االعتبار أثناء الجلسات، بخصوص الوضع 15/11/2020 - 26/10

السائد المتعلق بكورونا، بُعد المسافة الضروري وإرشادات النظافة واألمان الساریة المفعول. مواعید الجلسات موجودة على صفحات 
 للمدارس.اإلنترنت 

  
فترة التقدم بالطلب للتعلیم الذي یُرّكز على مادة ُمعینة والتعلیم الثنائي اللغة. یتم التقدم بالطلب للتعلیم  15/12/2020 - 16/11

عن ). تقوم المدرسة بإبالغ أولیاء أمور الطالب Wilmaالذي یُرّكز على مادة ُمعینة والتعلیم الثنائي اللغة من خالل استمارة فیلما (
 االستمارة.

  
 ).Wilmaآخر یوم إلعادة االستمارة من خالل ڤیلما ( 15/12/2020الثالثاء 

  
 اختبارات المالءمة بخصوص التعلیم الذي یُركز على مادة ُمعینة والتعلیم الثنائي اللغة. 17/2/2021 - 14/1

  
 نُرسل بالبرید القرارات بشأن قبول الطالب للدراسة. 19/3/2021األربعاء 

  
 إذا كان ال یرغب بالمكان. 2/4یتوجب على ولي األمر اإلبالغ كتابًیا حتى تاریخ  2/4/2021الجمعة 

  
إذا كان الطالب ال یقبل بالمكان الذي حصل علیھ من خالل اختبار المالءمة/من خالل قبول الطالب الثانوي بخالف ذلك، فیتوجب 

 المكان وكذلك إلى ناظر المدرسة القریبة الخاصة بالطالب.على ولي األمر إبالغ ذلك إلى المدرسة التي قدمت 
  

إذا لم یحصل الطالب على مكان بناًء على اختبار المالءمة / بخالف ذلك، فیتوجب على ولي األمر التواصل مع المدرسة القریبة 
 الخاصة بالطالب.

 
  

التقدم بالطلب للتعلیم الذي یُرّكز على مادة ُمعینة 
 والتعلیم الثنائي اللغة

یُرّكز على مادة ُمعینة بعض المدارس تقدم التعلیم الذي یُرّكز على مادة معینة أو التعلیم الثنائي اللغة. یتم التقدم بالطلب للتعلیم الذي 
 .Wilma (16/11 – 15/12/2020والتعلیم ثنائي اللغة من خالل استمارة فیلما (

  
مة. قبول الطالب في التعلیم الذي یُرّكز على مادة معینة أو في التعلیم ثنائي اللغة یتطلب من المتقدم بالطلب المشاركة في اختبار المالء

. یتم المشاركة في اختبار المالءمة في تلك المدرسة التي طلبھا 17/2/2020 - 14/1خالل الفترة یتم تنظیم اختبارات المالءمة 
مقدم الطلب في المقام األول. من الممكن من خالل نفس االختبار التقدم أیًضا بطلب التعلیم اآلخر المشابھ لھ الذي یُرّكز على مادة 

 معینة أو على التعلیم ثنائي اللغة.

 


