
هناك الكثري من املدارس الرائعة يف كارديف، لكن األماكن فيها تكتمل برسعة.

فيام ييل بعض النصائح البسيطة ملساعدتك يف التقدم للحصول عىل مكان باملدرسة.

نصائح ملساعدتك يف التقدم 

للحصول عىل مكان باملدرسة ٧



mylocalschool.gov.wales

ابحث عن املدارس يف منطقتك. انتقل إىل موقعهم بشبكة اإلنرتنت، وراجع نرشتهم اإلعالمية واقرأ 

تقريرEstyn )ملراقبة الجودة واملعايري يف مؤسسات التعليم والتدريب يف ويلز( انتقل إىل: 

استفرس عن إمكانية الزيارة
فقط ألنك سمعت عن مدرسة - ال يعني أنك تعرفها. انظر إىل مواقع املدرسة باإلنرتنت، 

واقرأ التقارير - واسأل عام إذا كان بإمكانك الزيارة.

زرنا ٦ مدارس ألن 

أيب أراد أن يتفقد 

مالعبهم الرياضية!

ابحث واكتشف املزيد  .1

https://mylocalschool.gov.wales/


cardiff.gov.uk/onlinemaps تحقق من املدارس املوجودة يف منطقتك. انتقل إىل

ال ميكنك ضامن الحصول عىل مكان يف أقرب مدرسة لك ولكن البداية منها يعد مكاناً جيداً للبدء. 

تحظى بعض املدارس بقبول كبري، لذلك نتحقق من أن األشخاص يعيشون يف العناوين التي ذكروها 

لنا، حتى تاريخ القبول.

تعرف عىل منطقتك  .2

http://www.cardiff.gov.uk/onlinemaps


نأمل أن تحصل عىل املدرسة التي هي 

اختيارك األول ولكن غالباً ال يكون ذلك 

ممكناً. كل مدرسة لديها أقىص عدد 

ميكن أن تأخذه. فكر يف كل أفضلية 

تختارها بعناية.

مالحظة: تكتمل أماكن املدرسة 
برسعة، لذا ضع كل تفضيالتك 

)اختياراتك املفضلة( للتأكد من متكيننا 

منحك أعىل تفضيالت ممكنة.

يعد تحديد كل اختياراتك املفضلة 

من البداية أمراً مهامً جداً.

حرض قامئة  .3
لقد قمت بتحديد 

جميع املدارس التي 

تناسبني بشكل أفضل



ما مل تعرفنا – فلن نعرف. نريد أن يحصل طفلك عىل أفضل مكان ممكن. ميكنك املساعدة 
بإرسال أي إثبات عند تقديم الطلب.

أخربنا إذا كان طفلك:

لديه أشقاء يف املدرسة	 

لديه أي احتياجات تعليمية إضافية	 

لديه أي احتياجات طبية أو اجتامعية فذلك يعني أنه يحتاج إىل الذهاب إىل مدرسة دون أخرى.	 

عرفنا إذا تغري أي يشء.  

أخربنا بكل يشء  .4



هناك موعد انتهاء للتقديم. نقوم مبراجعة الطلبات التي تأيت 

يف الوقت املحدد أوالً.

٠٦٪ من املدارس يف كارديف متتلئ يف الجولة األوىل.

ال تتأخر
إذا فاتك موعد انتهاء التقديم، فستفوتك الجولة األوىل. ثم 

يتعني عليك تنزيل استامرة وإرسالها. يستغرق ذلك وقتاً أطول 

وقد يفوتك مكان يف املدرسة التي تريدها.

تقدم بالطلب يف الوقت املحدد  .5

تقدمنا يف 

األسبوع األول



cardiff.gov.uk/schooladmissions اذهب إىل:

حاول استخدام نفس عنوان الربيد اإللكرتوين يف كل مرة تتصل 

بنا.

تدير بعض املدارس الدينية أماكن مدارسها الخاصة - لذا 

تحقق من موقعها عىل شبكة اإلنرتنت ملعرفة ما إذا كنت 

بحاجة إىل التقدم إليها مبارشة.

احصل عىل مساعدة
إذا كنت بحاجة للمساعدة، اتصل باملركز:

خط املشورة

١٧٠١٧٨ ٠٢٩٢٠

أو اتصل بنا:

٧٨٠٢٧٨ ٠٢٩٢٠

تقدم بالطلب عرب اإلنرتنت  .6
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https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx


cardiff.gov.uk/schooladmissions

حصلت عىل مدرستي 

املفضلة الثانية والتي 

تعتقد »نانا« أنها األفضل.

عندما تحصل عىل قبول من مدرسة يف كارديف، عليك إخبارنا 

يف أقرب وقت ممكن إذا كنت تريد ذلك. قد ال تحصل عىل 

اختيارك املفضل األول، لكنك ستبقى يف قامئة االنتظار هذه.

رجاًء: أخربنا إذا كنت ال تريد املكان حتى
نتمكن من إعطائه لشخص آخر!

عرفنا ميكنك االستئناف7. 
إذا مل تكن راضياً عن رفض مكان ما، فيمكنك 

تقديم التامس: رابط

ستقوم مجموعة )لجنة( من املتطوعني املستقلني 

بدون أجر لالستامع إىل استئنافك وقرارهم ملزم.

مع الشكر
ميكنك الحصول عىل مزيد من 

املعلومات هنا:

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Appealing-a-decision-about-a-school-place/Pages/default.aspx

