
 

 

 والتسجيل   سياسة القبول
 

 الرؤية

  بالعلم ومزدهراً تطمح مدرسة أركاديا إلى أن تكون مدرسة ابتدائية وثانوية شاملة وذات مستوى عالمي حيث يكون كل طالب سعيدًا وإيجابيًا 

ثري  يعد تنوع الجسم الطالبي جزًءا ال يتجزأ من المدرسة وينعكس في سياسة القبول. تتبع المدرسة المنهج الوطني اإلنجليزي مع منهج م   والمعرفة.

 .والمعنوية واالجتماعية الطالب األكاديميةيوفر احتياجات 

 

البشرية في الصفوف المتاحة وتطبيق قوانين ولوائح هيئة المعرفة والتنمية  الدراسي،يقوم قسم القبول بتسجيل الطفل في أي وقت من العام 

بما في   للطالب،الية من التعقيد لآلباء باإلضافة إلى تجربة ممتعة سلسة وخ والتسجيل عمليةالمدرسة. نهدف إلى أن تكون عملية القبول  وسياسات

 الهمم.ذلك لطلبة أصحاب 

 اإلرشادات  

 سن القبول للتسجيل  

تستخدم مدرسة أركاديا نفس سن القبول   في المنهج الوطني اإلنجليزي وتتبع مجموعة العام الحالي التي أكملها  الدمج،برنامج مع تركيزها على 

يتم   ذلك،ومع  إليها،مجموعة العام الحالي األولوية على العمر فيما يتعلق بفئة السنة التالية التي سيتم ترقيتها  وتأخذ إلى العام المقبل.   الطالب للترقية

سنتابع مجموعة العام السابق للطفل   بعدها،بدًءا من السنة الثالثة وما  لذلك،من استعدادهم لدخول مجموعة العام المقبل.  الطالب للتأكد جميع تقييم 

 .التي تمت دراستها وندعم ذلك بتقييم

 على النحو التالي: ياالمتحان التقييماجتاز أغسطس و 31السن المناسب لالنضمام إلى الصفوف في أو قبل  الطفل اتميجب أن يكون  - أغسطس 31في 

 

 FS1   = أغسطس 31سنوات بحلول  3 •

   FS2   =أغسطس 31سنوات بحلول  4 •

 YR1  =أغسطس  31سنوات بحلول  5 •

 YR2  = أغسطس 31سنوات بحلول  6 •

 

المملكة المتحدة وعدد من دول نصف  تطبيقه في  ويتمالحادي والثالثين من أغسطس هو تاريخ محدد للعمر لدخول الطالب للصف المناسب لعمره 

  إلى صف دراسي أقل من الفئة العمرية المناسبة له بلدخول الطالحالة تقديم طلب  وفيالكرة الشمالي وايضا في دولة االمارات العربية المتحدة. 

يجب على الوالدين إكمال "نموذج تنزيل لسنة دراسية واحدة " من  األمور،والمتفق عليها من قبل المدرسة وأولياء  األسباب األكاديميةلسبب من 

ليست  أغسطس. هذه 31فئة السنة األدنى المرتبطة بقطع  الطالب فيهيئة المعرفة والتنمية البشرية للتأكيد على موافقة الوالدين على أن يدخل 

 ولكنها في بعض األحيان ضرورة متفق عليها بين المدرسة وأولياء األمور. شائعة،ممارسة 

 الوثائق

مشاكل اجتماعية أو   لها الطالب وأيفي ذلك أي إجراءات تأديبية تعرض  بالطالب بماجميع المعلومات ذات الصلة  اإلفصاح عنيتعين على ولي األمر 

 لها.طفل قد تعرض جسدية أو طبية أو نفسية كان ال

 أركاديا.حتى إذا كان طفلك قد بدأ بالفعل تعليمه في  التسجيل،فقد يتم سحب عرض  الصلة،إذا علمنا أنه لم يتم اإلعالن عن المعلومات ذات 

 الوثائق األولية لتقديمها هي: 

 استمارة طلب التسجيل   •

 صورة من جواز سفر الطالب  •

 اإلنجليزية الطالب باللغةمدرسي حصل عليه  أخر تقرير •

 

 



 

 

 

 المستندات التالية:يجب تقديم  الطفل،بمجرد تسجيل 

 نسخة من شهادة الميالد باللغة اإلنجليزية •

 دفتر اللقاحنسخة من  •

 نسخة من بطاقة التأمين الطبي  •

 نسخة من تأشيرة الوالدين والطالب   •

 صورة من الهوية اإلماراتية للوالدين والطالب •

 نسخة من جواز سفر الوالدين  •

 )غرار جواز سفر( والوالدينصورة شخصية للطالب  •

 لة االمارات العربية المتحدةود  مدارس خارج القادمين من االنتقال للطالبشهادة 

 للطالب بدًءاالمدرسة الحالية  الطالب من انتقال لجميع المتحدة شهادةالحكومية لتنظيم عمل المدرس داخل االمارات العربية  اللوائح والقوانينتتطلب 

 له. من السنة الثانية وما بعدها من أجل تسهيل التنسيب الصحيح لقبول الطالب في المرحلة الدراسية المناسبة 

 

تحتاج شهادة التحويل فقط إلى ختم المدرسة وتوقيع  األمريكية،روبا الغربية وأستراليا وكندا والواليات المتحدة للطالب القادمين من المملكة المتحدة وأو

 مدير المدرسة.

 التالي: يجب تصديق شهادة االنتقال على النحو  اعاله،بالنسبة للطالب القادمين من أي دولة أخرى غير الدول المذكورة 

ان يكون اي سفارة أو  الممكنفمن  قنصلية،*قنصلية دولة اإلمارات العربية المتحدة ]إذا لم يكن هناك  ارة الخارجية*وز والتعليم*وزارة التربية  

 الدولة التي يغادرها الطالب. أخرى[ منقنصلية أي دولة عربية 

 

يجب تصديق شهادة التحويل فقط   (،والسعودية بالنسبة للطالب القادمين من أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي )عمان والكويت وقطر والبحرين

 من قبل وزارة التربية والتعليم في ذلك البلد. 

 

وما بعده من أجل تسهيل   بالنسبة للطالب المسجلين في مدارس دبي نحتاج الى شهادة انتقال من المدرسة القادم منها الطالب من الروضة الثانية

 التنسيب

من المرحلة الدراسية للروضة الثانية   للطالب بدًءاتتطلب اللوائح وقوانين هيئة المعرفة والتنمية البشرية شهادة ترك لجميع الطالب من المدرسة الحالية 

 الدراسة. ترك  ةإلصدار شهاد درهًما  120وعادةً ما يتم فرض رسوم من تلك المدرسة بقيمة  غادرها الطالب،يجب أن ي طلب ذلك من المدرسة التي 

 

 مالحظة مهمة حول شهادة التحويل

يمكن الحصول على  ما،شهادة االنتقال " لسبب تسليم “حالة التأخر في  فيو االنتقال.الرجاء العلم أنه ال يمكن لطفلك البدء بالدراسة لحين تقديم شهادة 

لذلك  على تعهد خاص  بعد التوقيعيع لتسوية اوضاعه لتقديم شهادة االنتقال اساب 8موافقة المدير للبدء بالدراسة وعلى غرار ذلك يمنح ولي األمر مهلة 

 أركاديا.التسجيل في  مةأسابيع لتقديمها قبل أن نضطر إلى إزالة أطفالك من قائ 8ذلك يكون لديك  وبعد 

 

 طلبة اصحاب الهمم 

اإلعاقة على أنهم "تالميذ أصحاب الهمم" باعتبارها انعكاسًا لقوة  الطالب ذويتختار مدرسة أركاديا واإلمارات العربية المتحدة عرض سمات 

في المقام األول.قائد متوسط  أووشجاعتهم شخصيتهم ومثابرتهم 



 

 

 

ي طلب تقييم ثاٍن من أجل للحصول على مزيد من  الحاجة قد  وعند  مدرسية القسم دمج أو عضو من اعضاء القيادة  قبل رئيسسيتم إجراء التقييمات من  

حيثما أمكن ذلك. سيتم تقييم جميع   الحالية،بيئته  الطالب فيقد يكون من المناسب زيارة  الحاالت،بعض  فيالطالب. والمعلومات حول احتياجات 

 الوالدين. الدمج وسيتم أيًضا عقد اجتماع مع قد يكون لديهم احتياجات او دعم إضافي من قبل رئيس  الطالب الذين

 

هو  الطالب كمافإننا نحث اآلباء على الدعم من خالل توفير أكبر قدر من المعلومات عن  خاصة،لديهم احتياجات دعم  الطالب الذين يتم تقييمعندما 

سيتم  للطفل.مطلوب، مثل أي تقارير متخصصة أو وثائق من مقدم خدمة متخصص أو أي معلومات رسمية من المدرسة أو المؤسسة التعليمية السابقة 

 القرار على. ويعتمد اجتاز متطلبات القبول  الطالب قد ساعة عمل فيما يتعلق بما إذا كان  48اتخاذ القرار في غضون 

 احتياجاته.على سالمة الطفل والتأكد من أننا نلبي قدرتنا على الحفاظ  •

 إذا كان من الممكن دعم احتياجاته التعليمية وتلبيتها بالكامل من خالل مواردنا الحالية من وجهة نظر المدرسة. •

 المدرسة.إذا كان الطفل سيكون قادًرا على التأقلم والشعور باألمن واألمان في البيئة العامة في  •

 لها.الدراسية المتقدم  ةطفل سينمو ويتقدم ويتعلم في بيئة المدرسة والسنما إذا كان ال •

 

 يلي: تلتزم مدرسة أركاديا بما 

 ال يتم رفض قبول الطالب بناًء على انهم من فئة اصحاب الهمم.  •

 أولوية األشقاء" للقبول. خاصة “الطالب الذين لديهم حاالت  منح االولويةالتأكد من  •

 الذي تم تصنيفهم على انهم من اصحاب الهمم.   الجيد للطالبضمان حصول الطالب على التعليم  •

إلمكاناتهم وبناء عالقات   خالل تطويرسيتم دعم الطالب الذين تم تقييمهم على انهم من فئة اصحاب الهمم للمشاركة في عملية التعلم من  •

 ألعمارهم.تعلم المشتركة المناسبة مع أقرانهم من خالل التفاعل االجتماعي في بيئات ال

بالتعديالت على المناهج المطلوبة لتمكين الوصول العادل إلى الفرص التعليمية  والقيامطلبة اصحاب الهمم على الدعم  ضمان حصول •

 بما في ذلك المشاركة الهادفة في عملية التعلم مع أقرانهم في بيئة التعلم المشتركة.  طالب،األولوية المناسبة لتطوير إمكانات كل  وستعطى

 اصحاب الهمم. واالنصاف لطلبةمدرسة أركاديا تعزز مبدأ العدل   •

 ي.في دب الدامج الشاملأنشأت مدرسة أركاديا العمليات واآلليات المناسبة لمراقبة وضمان االمتثال لمتطلبات إطار سياسة التعليم  •

 

 

فسيتم إبالغ هيئة المعرفة   الطلب،طالب من اصحاب الهمم بناًء على عدم قدرة المدرسة على تلبية احتياجات مقدم  قبول ايإذا رفضت المدرسة 

 لهم. والتنمية البشرية بذلك على الفور عبر القنوات المناسبة الرسمية 

 

 دعم اللغة اإلنجليزية

نحاول قدر اإلمكان أن يتم تقييم الطفل من قبل معلم مساعد )اللغة اإلنجليزية  بها،يتقدمون بلغة إنجليزية قليلة أو غير ناطقين  الطالب الذينفي حالة 

 والد الطفل أو صديقه أو مدرس اللغة اإلنجليزية.  أن يكونكلغة إضافية( ومن الممكن االستعانة بمترجم من الممكن 

اإلنجليزية  فسيقوم المدرس المساعد في تطوير مهارات اللغة  لعمره، لتقييم وتم تسجيله في مجموعة السنة المناسبة إذا كان اجتاز الطالب امتحان ا 

سيعتمد عدد الجلسات المطلوبة على احتياجات الطفل الفردي(. أيًضا بتوجيه معلم الفصل ومساعدي دعم التعلم حول األدوات  احتياجاته ) على  اعتمادًا

 خطة تعليمية فردية للطفل.والبرامج لتطوير 

 

 



 

 

 

 

 الجولة المدرسية 

نوصى بأن يقوم اآلباء بجولة في المدرسة للتأكد من أنها نوع المدرسة والبيئة التي يرغبون في أن يلتحق بها طفلهم. نوصي   األولي،بعد االستفسار 

المناهج   اإلثراء،برامج  المعلم،تأهيل  الفصل،حجم  سعر،ال الموقع،كذلك بأن يقوم اآلباء بتطوير وإعداد قائمة خاصة بهم من "الضروريات" )

 يكون اآلباء على واالستعداد للمرحلة التالية من التسجيل.  أركاديا،في حالة اختيار مدرسة  وسنضمنك ذلكإلخ( عند البحث عن مدرسة.  الدراسية،

 

 التقييم

 يلي:يجب على اآلباء تقديم ما 

 استمارة طلب التسجيل   •

 صورة جواز سفر للطفل •

بالعام األول وما بعده )مفيد أيًضا للحضانة حتى المرحلة الثانية من  السابقة لاللتحاق مدرستهأخر تقرير مدرسي حصل عليه الطالب من  •

 المدرسة(       

درهم إماراتي والتي يجب   500إجراؤه بواسطة مدرس في المدرسة. رسوم امتحان تحديد المستوى  لالمتحان يتمعد  ويمكن للوالدين بعد ذلك حجز م

 وقبل إجراء التقييم. تختلف أيام التقييم واليوم المناسب وسيتم االتفاق على الوقت المحدد مع ولي األمر. االمتحان،دفعها في يوم 

 

 .المتقدمين وتعتمد على التوفر المتوقع لألماكن باستثناء  األشقاء، الحاليين والجدد وأطفال فريق أركاديادعوة لالمتحان  ليست مضمونة لجميع ال

 

 التقييمات من المستوى األول إلى السنة األولى

داخل المدرسة.  مساحة تعليمية مصممة لغرض معين ومناسبة للعمر  وستكون فيدقيقة إلى نصف ساعة  20ستكون هذه التقييمات لمدة تتراوح من 

  الغرفة،ه في هناك العديد من الموارد التعليمية المناسبة للعمر لضمان مشاركة الطفل واهتمامه باللعب على الفور. يفضل المعلم أن يكون الطفل بمفرد 

 فنحن سعداء بحدوث ذلك.  هناك،ولكن إذا كان متوتًرا وخجواًل وأصر على وجود أحد الوالدين 

 

 وبمجرد سوف يالحظ المعلم السلوك والمهارات الحركية الدقيقة والجسيمة وتوازنه والتواصل البصري وتقديم تقرير كامل عن جميع هذه الجوانب. 

مقابل  ومهارات القراءة والكتابة واألرقام. سيتم فحص كل هذه المجاالت  البصري،سيتحدث المعلم معه ويلعب معه، ويالحظ التواصل  الطفل،استرخاء 

ليكون مستعدًا لدخول   المستقبلي،)في حالة نجاح التسجيل( لمعلم الطالب  مهمة، المعلومات األساسيةمستويات نمو الطفل المناسبة للعمر. توفر هذا 

 الدراسية. الطفل إلى المرحلة 

 

 نطلب تدريب األطفال على استخدام المرحاض قبل بدء المدرسة.

 

 

 لثانية للسنة السادسةا من السنة التقييمات للسنوات

أو اختبار عبر اإلنترنت في اللغة اإلنجليزية   للعمردقيقة إلى ساعة واحدة. سيحصل الطالب على ورقة مناسبة  30ستكون هذه التقييمات لمدة 

الحديث مع الطالب مما يساعد على  أطرافسيكون المعلم موجودًا لدعم وتوجيه الطالب أثناء التقييم في الوقت نفسه سيقوم المعلم تبادل  والرياضيات،

 . األكاديميتكوين وصف عن سلوك الطالب وشخصيته فضال عن المستوى 

 

 

 العاشرة  السابعة للسنة من السنة التقييمات للسنوات



 

 

إنه االختبار األكثر استخداًما في المملكة  نطلب منهم إكمال اختبار العقل االستدراكي الثانوية،المدرسة  إلىلاللتحاق بالنسبة للطالب المتقدمين 

 المتحدة لقدرات التفكير ويقيس االستدالل اللفظي وغير اللفظي والكمي والمكاني. 

 

 

 

 

 التقييمات الدولية 

سنًا إحضار كتابهم المفضل  الطالب األصغررنت. نطلب من يعيشون خارج دبي من خالل مكالمة الفيديو عبر اإلنت الطالب الذينيمكن تقييم جميع 

سيطلب المعلم من الطفل قراءة   سنًا، الطالب األكبرومع  عنه،حتى يتمكن المعلم من التواصل معهم حول شيء يستمتعون بالحديث  ولعبتهم المفضلة،

 كتابه المفضل.  فقرة من

 

في اللغة اإلنجليزية والرياضيات سنرسله إلى  لعمل اختبار للطالب مستعدةإذا كانت المدرسة الحالية  فوق،السنة الثانية   وما  للطلبة منبالنسبة 

  او مكتبوإننا نفضل اتباع هذه العملية. عادةً ما يكون معلم الطالب أو قسم القبول أفضل األشخاص الذين يمكن االتصال بهم. سيتلقى المعلم  مدرستهم،

مكتب  ضوئيًا واعادة ارساله إلى  مسحه االمتحانإكمال الطالب االمتحان يتم  وبمجرد القبول في مدرستهم الحالية االختبار من مكتب القبول في أركاديا 

  أركاديا. قبول

 

 قبل االلتحاق بالمدرسة.  مثل نسخة التأشيرة ونسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية وبطاقة التأمين الطبي للطفل الوثائق،يجب تقديم جميع 

 

 

 التقييمنتائج 

ساعة على أبعد تقدير. عادةً  24إلى أولياء األمور في نفس يوم التقييم أو في غضون  "،في شكل "عرض" أو "عدم عرض التقييم،يتم عادةً تقديم نتائج 

 ساعة بعد اكتمال جميع جوانب التقييم.  48ما يتم تقديم نتائج التقييم واالختبار عبر اإلنترنت في غضون 

 

 مقترحة حول الخطوات التالية التي يجب أن يتخذها الطفل. سيتم إعطاء الوالدين أسبابًا واضحة للسبب وخطة عمل  للطفل،في حالة عدم توفير مكان 

 

 

 قبول عرض وتسجيل الطالب

سيكون قسم القبول واضًحا مع أولياء األمور إذا كانت هناك مقاعد   التسجيل،بمجرد أن يتلقى أولياء األمور خطاب عرض من المدرسة ويريدون 

 األمور،إذا كانت مدرسة أركاديا هي المدرسة المفضلة ألولياء  الحال،محدودة متبقية وسيقوم بإرشاد الوالدين حتى ال يفقدوا المقعد المعروض. بطبيعة 

درهم يتم خصمها   4000أولياء األمور التوقيع على خطاب العرض ودفع وديعة قدرها يتعين على  بذلك،فمن المستحسن التسجيل على الفور. للقيام 

يتم حجز المقعد وتجدر اإلشارة إلى أن الوديعة غير قابلة  لإليداع،الحقًا من الرسوم المدرسية بمجرد أن يبدأ الطالب المدرسة. بمجرد استالم المدرسة 

 لالسترداد. 

 

٪ ولجميع متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية )، بما في ذلك  100 البشرية بنسبةتسعى مدرسة أركاديا جاهدة التباع قانون هيئة المعرفة والتنمية 

 أركاديا تتطلب أن جميع الطالب البشرية.ة تسجيل الطالب على النظام الخاص بهيئة المعرفة والتنمي

على جميع أولياء األمور توقيع عقد المدرسة بحلول   ويجبوولي األمر  للطالب / المتحدة،وبطاقة هوية اإلمارات العربية  سارية،لديهم تأشيرة إقامة 

 البشرية. الموعد النهائي المطلوب من هيئة المعرفة والتنمية 

 

 ات المستقبل سنو طالب لمجموعةتسجيل 

مارة ستحجز مدرسة أركاديا مكانًا لطفل في مجموعة السنة المقبلة و  يمكن للوالدين تقديم شهادة ميالد الطفل أو نسخة من جواز السفر ، واست

مستوى و يتم إجراء درهم إماراتي ، وعندها سيتم االحتفاظ بالمقعد للطالب  لحين  انتظار أن يجتاز امتحان تحديد ال 4000التسجيل  ودفع مبلغ  

التقييم ، أو في    بيجتاز الطالدرهم إذا لم  4000ويمكن استرداد مبلغ التقييم عادة في بداية العام الذي من المقرر أن يلتحق فيه الطالب  بالمدرسة  

 غير قابل لالسترداد. -حال  انتقلت األسرة إلى دولة أخرى  أو إمارة أخرى  بشكل دائم ويمكنها تقديم دليل على ذلك وأي سبب آخر 



 

 

 

 د المدرسة. وقها يوافق اآلباء / األوصياء الذين يقبلون األماكن في أركاديا على قبول جميع اإلجراءات والقواعد والسياسات المدرسية التي تفرض

 المدرسة.عن  احتمالية فصلهبما في ذلك الى  الطالب،تؤدي االنتهاكات المؤكدة والمتعمدة لسياسات المدرسة من قبل الطالب إلى فرض عقوبات على 

 

 

 

 

 

 

 تغيير سنة أو تاريخ التسجيل للطالب 

فصل دراسي آخر أو عام دراسي آخر. هذا ممكن في انتظار توفر المقعد وفقط إذا أبلغت  الطالب فيقد تقرر تمديد قبول  متوقعة،نظًرا لظروف غير 

ال ي سمح بأي تغيير آخر في تاريخ القبول  ذلك،وبعد  فقط،باإلضافة إلى أنه ال ي سمح إال بتمديد واحد  للطالب.فريق القبول قبل تاريخ القبول األصلي 

 وستفقد اإليداع الخاص بك. 

 

 

 اسية المنح الدر

٪ من الرسوم المدرسية بمجرد  25فيضمن له دعم  المقبلة،في العام الحالي أو السنوات  FS1 للـ 2202/32إذا التحق الطالب خالل العام الدراسي 

 انضمامه.

 

٪ من الرسوم المدرسية 15فإنه يضمن أن يتم دعم  المقبلة،في العام الحالي أو السنوات  FS2 في 2202/32إذا التحق الطالب خالل العام الدراسي 

 بمجرد انضمامه. 

 

٪ من الرسوم 15خصم فإنه يضمن أنه سيتم منحه  الحالي،في العام  10إلى  7للعام الدراسي من  2202/32إذا التحق الطفل خالل العام الدراسي 

 بما في ذلك 13المدرسية حتى السنة 

 

 .10-7٪ للتميز األكاديمي في الصفوف 50وم حتى نقدم أيًضا منًحا دراسية تدعم الرس

 

 

 إعادة تسجيل طالب موجود 

دة التسجيل بقيمة ال ينتقل الطالب تلقائيًا إلى مجموعة العام التالي. يحق للعائالت الحالية حجز مكان في المدرسة للعام التالي عن طريق سداد دفعة إعا 

تحدده المدرسة. األماكن التي ال تغطيها هذه الدفعة لن يتم ضمان مكان في مجموعة السنوات المحددة لها ولن  درهم إماراتي بحلول التاريخ الذي  2000

 يتم إدراجها في قوائم الفصل للعام التالي.

 

 

 انسحاب طالب موجود

فسيطلبها ولي  ،"شهادة انتقالإلى “مر المدرسة كتابيًا عند سحب طفلهم وإكمال "نموذج االنسحاب". إذا احتاج ولي األ األمر إبالغيجب على ولي 

ويجب على ولي األمر ابراء جميع الذمم المالية    األخرى،إعدادها للعائلة في الوقت المناسب في حالة استكمال جميع إجراءات السحب  األمر وسيتم

 األمنية.  معلقة وإعادة المعرفاتوأي فواتير  المكتبة،بما في ذلك جميع كتب 

 

 

فإن هذا   وبالتالي، المدرسة،في  الطالب وتعليمهفإنك تلتزم بمدة مقعد  الطالب،ولكن عند تسجيل  شهري،يمكن دفع الرسوم المدرسية على أساس 

ينعكس على المبلغ المسترد الذي تحصل عليه في حالة االنسحاب في منتصف الفصل الدراسي. انسحاب الطالب خالل أسبوعين من حضور الفصل  

 .البشرية(حسب قواعد هيئة المعرفة والتنمية )سي الدرا

 



 

 

 يتم تطبيق إجراءات القبول على النحو المبين أعاله بشكل عادل على جميع المرشحين لاللتحاق بمدرسة أركاديا. 

 

 من "إطار سياسة التعليم الشامل في دبي 2وفقًا للمعيار  *

 

 2017تم تنفيذ السياسة: أغسطس 

 2022تاريخ مراجعة السياسة: يوليو 

 2023مسؤولية السياسة: موافقة رئيس مجلس القبول: يوليو 
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