
 

 

 

 سياسة التوزيع 
 

 المنطق 

 

سيتم  جديد،تلتزم المدرسة بضمان أفضل مزيج من الطالب في كل فصل حتى يتمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. عند االنتقال إلى فصل 

 مراعاة؛وضع الطالب في فصولهم الدراسية مع 

 

 مجموعات األقران  •

 االحتياجات السلوكية  •

 احتياجات التعلم المحددة  •

 االجتماعية والعاطفيةاالحتياجات  •

 الشخصيات •

 العمر والنضج •

 الفوج  ديناميت •

 القدرات األكاديمية •

 تاريخ الميالد  •

 اللغات المنطوقة  •

 

 . يلتزم فريق أركاديا برعاية جميع جوانب قدرات كل طالب واحترام الثقة التي يثق بها اآلباء في أن المدرسة ستبذل قصارى جهدها ألطفالهم

 

 األهداف والغايات 

والذي بدوره يعزز الوضوح  الفصل،ف من هذه السياسة هو تزويد جميع أعضاء المجتمع المدرسي بالمعلومات المتعلقة بوضع الطالب في الهد 

 والشفافية واالتساق. 

 

 قوائم الفصول وإجراءات التحضير 

 بداية الفصل الدراسي الثاني.  والتسجيل فيفيجب تقديمها كتابيًا إلى مكتب القبول  محددة،إذا كان لدى الوالدين أي مخاوف  •

يبدأ المسجل اإلجراء من خالل االتصال بمعلمي الفصل  الدراسي،في الفصل الدراسي الثاني من العام  الدراسي،في منتصف الفصل  •

 لتالي. دًءا من العام الدراسي اب الجديدة،إلنشاء القوائم األولية للفصول 

بشأن تخصيص الطالب وفقًا لإلرشادات الواردة في  المتخصصون،بما في ذلك  بهم،التدريس الخاصة  الدراسي فرقيستشير قادة العام  •

 واإلشارة إلى مخاوف الوالدين عند االقتضاء. األساس المنطقي

 قبل ثالثة أسابيع من نهاية العام الدراسي.سيتم االنتهاء من قوائم الفصل النهائية قبل البرنامج االنتقالي الذي يعقد  •

 والتسجيل.يمكن كتابة أي مخاوف أبوية أخرى إلى مكتب القبول   الصفوف،بعد نشر قوائم  •

 لن يتم إدراج أطفال الوالدين المستحقين للرسوم في قوائم الفصل في هذه المرحلة. •

وضع   القرار في بالمدرسة،باالشتراك مع فريق القيادة  مدرسة،ستنظر المدرسة في طلبات محددة ولكنها لن تضمن تنفيذها. سيكون لرؤساء كل 

 األطفال في الفصول الدراسية. 

أخذ تفضيالت الوالدين طفل سريًا ولن تتم مناقشته مع أولياء األمور اآلخرين. ال يمكن السماح ب الدراسي لكلالصف  يعتبر قرار تخصيص

العام الدراسي إلى   الطالب خاللبمجرد نشرها. لدينا الحق في نقل  الفصل الدراسيلمعلمين معينين بعين االعتبار وليس من سياستنا تغيير قوائم 

 فصل دراسي آخر إذا اعتقدنا أن ذلك في مصلحة الطالب.

 

 بناًء على حكمها المهني.  حدة،للمدرسة باتخاذ الخيار األفضل لكل طالب على يتعهد أحد الوالدين  أركاديا، الطالب فيمن خالل تسجيل 
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