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  1   النسخة:

 الموقع االلكتروني   المنهاج:

 مقدمة -1

. األكةةةةةاديمي والتميةةةةةز النزاهةةةةةةب يتمتةةةةةع مجتمةةةةةع رعايةةةةةة هةةةةةي العالميةةةةةة األمريكيةةةةةة المدرسةةةةةة مهمةةةةةة 1-1
. المنطقةةةةةةةة فةةةةةةةي رائةةةةةةةدةمةةةةةةةن المةةةةةةةدار  ال ركيةةةةةةةةياألمالعالميةةةةةةةة  المدرسةةةةةةةة تصةةةةةةةب  أن هةةةةةةةي رؤيتنةةةةةةةا

 طالةةةةةةة  كةةةةةةة  يصةةةةةةةب  أن نريةةةةةةةدو  طمةةةةةةةو ين  نكةةةةةةةون نأل نيالتةةةةةةةوجيهي نيالمبةةةةةةةدأ نيهةةةةةةةذتسةةةةةةةاعدنا 
 !بالفع  وهما ع ممكنة نسخة أفض 

 ا  ودوليةةةةةةة ا  أمريكيةةةةةةة ا  منهجةةةةةةة( المدرسةةةةةةةة العالميةةةةةةةة األميركيةةةةةةةة) ركيةةةةةةةةيالعالميةةةةةةةة األم المدرسةةةةةةةة تةةةةةةةوفر 1-2
لتعلةةةةةي   تعليمةةةةةي كإطةةةةار IB االبتدائيةةةةةة السةةةةةنوا  برنةةةةام  االبتدائيةةةةةة المدرسةةةةةة فةةةةينسةةةةةتخد  . ا  قويةةةة

 الفرصةةةةةةة 10 إلةةةةةة  6 مةةةةةةن الصةةةةةةفو  فةةةةةةييةةةةةةت  تةةةةةةوفر للطةةةةةة   . المعةةةةةةايير األساسةةةةةةية المو ةةةةةةدة
 مةةةةةةةةةع المتوافقةةةةةةةةة التدريبيةةةةةةةةةة الةةةةةةةةدورا  عةةةةةةةةرو  مةةةةةةةةةن متنوعةةةةةةةةة مجموعةةةةةةةةةة الستكشةةةةةةةةا ال زمةةةةةةةةة 

 برنةةةةةةةام  اختيةةةةةةةار للطةةةةةةة   يمكةةةةةةةن ،12 و 11 الصةةةةةةةفو  فةةةةةةةيو . المعةةةةةةةايير األساسةةةةةةةية المو ةةةةةةةدة



 الةةةةةةدورا  إلةةةةةة  باإلضةةةةةةافة للكليةةةةةةة المتقةةةةةةد  المسةةةةةةتو  ت ديةةةةةةد دورا  مةةةةةةن مجموعةةةةةةة أو IB دبلةةةةةةو 
 .المو دة األساسية

 التعلةةةةةي  معةةةةاييرالمدرسةةةةة العالميةةةةةة األميركيةةةةة  تسةةةةتخد  ،المو ةةةةدة األساسةةةةةيةالةةةةدورا   جميةةةةع فةةةةي 1-3
 .(AERO) األمريكي

يمكةةةةةةن . السةةةةةةنة الرابعةةةةةةة تخةةةةةةرج خطةةةةةةة تطةةةةةةوير فةةةةةةي الطةةةةةة   يبةةةةةةدأ الثةةةةةةامن، الصةةةةةة  مةةةةةةن بدايةةةةةةة 1-4
 دراسةةةةةت  يعتزمةةةةةون مةةةةا علةةةةة  بنةةةةةا    للتخةةةةرج مختلفةةةةةة طةةةةر  استكشةةةةةا  العمليةةةةةة هةةةةذ  فةةةةةيللطةةةة   

 .عا  ك  مراجعتها ويت  للتعدي  قابلة الخطة هذ . الجامعة في

 فةةةةي الجةةةةدد الطةةةة   قبةةةةو  يمكةةةةنو . يوليةةةةوشةةةةهر  إلةةةة  سةةةةبتمبرشةةةةهر  مةةةةن الدراسةةةةية السةةةةنة تمتةةةةد 1-5
 إرشةةةةادا  سةةةة  )فةةةةي  ةةةةا  تةةةةوفر األمةةةةاكن  الدراسةةةةي العةةةةا  خةةةة  المدرسةةةةة العالميةةةةة األميركيةةةةة 

 .(هيئة المعرفة والتنمية

 األطفةةةةةا  جميةةةةةعير ةةةةة  بقيةةةةةا  . عائلةةةةةة أو طفةةةةة  أي ضةةةةةدالمدرسةةةةةة العالميةةةةةة األميركيةةةةةة  تميةةةةةز ال 1-6
 أو الجنسةةةةةةةية عةةةةةةةن النظةةةةةةةر بغةةةةةةة  المدرسةةةةةةةة العالميةةةةةةةة األميركيةةةةةةةة إلةةةةةةة التسةةةةةةةجي   طلةةةةةةة  تقةةةةةةةدي ب

 .بالفع  شاملة دولية أمريكية مدرسة هي المدرسة العالمية األميركية. الدين أو العر 

 هدف هذه السياسة -2

 ،األكةةةةةاديمي التعلةةةةي  مةةةةةن سيسةةةةتفيدون الةةةةةذين األطفةةةةا  وقبةةةةو  ت ديةةةةةدالةةةة   السياسةةةةةة هةةةةذ  هةةةةد ت 2-1
المدرسةةةةةةة العالميةةةةةةة  مجتمةةةةةةع نشةةةةةةاط وعةةةةةةرو  روح مةةةةةةن ويسةةةةةةتفيدون يسةةةةةةاهمون سةةةةةةو  والةةةةةةذين

 .األميركية

 المت ةةةةةدة العربيةةةةةة اإلمةةةةةارا  لدولةةةةةة االت ةةةةةادي القةةةةةانون بأ كةةةةةا  بالمدرسةةةةةة القبةةةةةو  سياسةةةةةة تلتةةةةةز  2-2
 .من أص ا  الهم  األشخاص  قو  بشأن 2006 لعا  29 رق 



  قةةةةو   مايةةةةة بشةةةةأن 2014 لعةةةةا  2 رقةةةة  دبةةةةي قةةةةانون بأ كةةةةا  بالمدرسةةةةة القبةةةةو  سياسةةةةة تلتةةةةز  2-3
 .دبي إمارة في اإلعاقة ذوي األشخاص

 العربيةةةةةةةة اإلمةةةةةةةارا  لدولةةةةةةةة التنفيةةةةةةةذي المجلةةةةةةة  قةةةةةةةرار بشةةةةةةةروط بالمدرسةةةةةةةة القبةةةةةةةو  سياسةةةةةةةة تلتةةةةةةةز  2-4
 :دبي إمارة في الخاصة المدار  تنظي بخصوص  2017 لسنة( 2) رق  المت دة

لتسةةةةةهي  تسةةةةةجي  ودمةةةةة  الطةةةةة    ال زمةةةةةةوضةةةةةع الشةةةةةروط والقواعةةةةةد والمعةةةةةايير  :14البناااااد  4المااااااد  
 من ذوي اإلعاقة في المدار  الخاصة.

 علةةةةةة  ب قهةةةةةة  التمييةةةةةةز عةةةةةةد مةةةةةةع  منصةةةةةةفة معاملةةةةةةة طةةةةةة  جميةةةةةةع ال عاملةةةةةةة: م16البنااااااد  13الماااااااد  
 الخاصةةةةةةةةة اال تياجةةةةةةةةا  أو االجتماعيةةةةةةةةة الطبقةةةةةةةةة أو الةةةةةةةةدين أو الجةةةةةةةةن  أو العةةةةةةةةر  أو الجنسةةةةةةةةية أسةةةةةةةةا 
 .اإلعاقة ذوي للط  

 والقواعةةةةةد التربةةةةةوي التةةةةةرخيص لشةةةةةروطوفقةةةةةا   اإلعاقةةةةةة ذويممةةةةةن  الطةةةةة   قبةةةةةو : 17البناااااد  13المااااااد  
 .الصلة ذا  والقواعد البشرية والتنمية المعرفة هيئة اعتمدتها التي

 ذلةةةةة  فةةةةةي بمةةةةةا التعليمةةةةةي النشةةةةةاطب للقيةةةةةا  المطلوبةةةةةة المسةةةةةتلزما  جميةةةةةع تةةةةةوفير: 19البناااااد  13المااااااد  
 ضةةةةةرورية البشةةةةةرية والتنميةةةةةة المعرفةةةةةة هيئةةةةةةتعتبرهةةةةةا  التةةةةةي األخةةةةةر  واللةةةةةواز  واألثةةةةةا  والمعةةةةةدا  األجهةةةةةزة

 الةةةةةذين للطةةةةة   1: 1 الةةةةةدع  هةةةةةذا يشةةةةةم  ال) اإلعاقةةةةةة يذو  الطةةةةة   ي تاجهةةةةةا التةةةةةي المسةةةةةتلزما  مثةةةةة 
 (.نهاي تاجو 

 للقواعةةةةد ا  وفقةةةة اإلعاقةةةةة ذوي للطةةةة   م ئمةةةةة أكاديميةةةةة وبةةةةرام  وديةةةةة بيئةةةةة تةةةةوفير :4البنااااد  23الماااااد  
هةةةةةةةذا  فةةةةةةةي المعنيةةةةةةةة ال كوميةةةةةةةة والجهةةةةةةةا  البشةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةة المعرفةةةةةةةة هيئةةةةةةةة ت ةةةةةةةددها التةةةةةةةي والشةةةةةةةروط
  الخصوص

 والخلفيةةةةا  العرقيةةةةة المجموعةةةةا كافةةةةة  مةةةةن األطفةةةةا باسةةةةتقبا   نر ةةةة : المعاملااااة فاااا  المساااااوا  2-5
بنةةةةا  علةةةة   م ميةةةةة تكةةةةون أن يجةةةة  والتةةةةي و رياتةةةة  اإلنسةةةةان  قةةةةو  ا تةةةةرا . المختلفةةةةة والعقائةةةةد



 سةةةةةةةةيت . و ريةةةةةةةةاته  اآلخةةةةةةةةرين و قةةةةةةةةو  المدرسةةةةةةةةي لمجتمعنةةةةةةةةا القانونيةةةةةةةةة والقواعةةةةةةةةد اال تياجةةةةةةةةا 
ديةةةةةن  أو ديةةةةةنه  عةةةةن ظةةةةةرالن بغةةةةة  المسةةةةاواة قةةةةةد  علةةةة  للقبةةةةةو  المرشةةةةة ين جميةةةةع مةةةةةع التعامةةةة 
 أصةةةةةةةةله  أو لةةةةةةةةونه  أو عةةةةةةةةرقه  أومةةةةةةةةذهبه   أو عقيةةةةةةةةدته  أو طةةةةةةةةائفته  أو معتقةةةةةةةةده  أو والةةةةةةةةديه 
 .العرقي

 اإلدماج واالحتياجات التعليمية الخاصة 2-6

 تر   المدرسة العالمية األميركية بالط   من أص ا  الهم  وتلتز  بما يلي: 2-6-1

التأكةةةةةةةد بةةةةةةةأن قبةةةةةةةو  التسةةةةةةةجي  فةةةةةةةي المدرسةةةةةةةة  يةةةةةةةر مشةةةةةةةروط بتقةةةةةةةدي  تشةةةةةةةخيص طبةةةةةةةي )معيةةةةةةةار  أ(
DIEPF 1.1). 

)معيةةةةةار  ألنهةةةةة  مةةةةةن ذوي اال تياجةةةةا  الخاصةةةةةةضةةةةمان عةةةةةد  رفةةةةة  قبةةةةو  الطةةةةة   بنةةةةةا  فقةةةةط   (
DIEPF 2.1.) 

 فةةةةةي للقبةةةةةو " األخةةةةةوة أولويةةةةةة" علةةةةة  مةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةا  الخاصةةةةةة الطةةةةة    صةةةةةو  ضةةةةةمان ج(
 .(DIEPF 2.2 معيار)  ددم تعليمي برنام  أو مدرسة

 فةةةةةةي ينجيةةةةةدوتةةةةةةدري   تعلةةةةةي  علةةةةةة  مةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةةا  الخاصةةةةةة الطةةةةةة   صةةةةةو   ضةةةةةمان د(
 .(DIEPF 2.3 معيار) دبي أن ا  جميع في التعلي  ومرا   أنواع جميع

 عمليةةةةةةة فةةةةةةي للمشةةةةةةاركةودعهةةةةةة   مةةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةةا  الخاصةةةةةةة الطةةةةةة  تشةةةةةةجيع  مةةةةةةن التأكةةةةةةد ه(
 خةةةةةةةة   مةةةةةةةةن أقةةةةةةةةرانه  مةةةةةةةةع ع قةةةةةةةةا  وبنةةةةةةةةا  الذاتيةةةةةةةةة قةةةةةةةةدراته  بتطةةةةةةةةوير قيةةةةةةةةامه  أثنةةةةةةةةا  الةةةةةةةةتعل 

 DIEPF معيةةةار)العمر  سةةة  المناسةةةبة المشةةةتركة الةةةتعل  بيئةةةا  فةةةي االجتماعيةةةة التفةةةاع  
2.4). 



 للطةةةةةة   المناسةةةةةةبة الدراسةةةةةةية والخيةةةةةةارا  المةةةةةةواردالمخصصةةةةةةا  و  تةةةةةةوفير إلةةةةةة  الوصةةةةةةو  تةةةةةةوفير و(
 الهم .أص ا   من

 الدراسةةةةةية والتعةةةةةدي   الةةةةةدع علةةةةة  مةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةا  الخاصةةةةةة  الطةةةةة    صةةةةةو  ضةةةةةمان ز(
 .(DIEPF 2.5 معيار) التعليمية الفرص إل  العاد  الوصو  لتمكين ال زمة

 مةةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةةا  الخاصةةةةةةة لطةةةةةة  التعامةةةةةة  بعةةةةةةد  بةةةةةةين ا مبةةةةةةدأ تعةةةةةةزز أنهةةةةةةا مةةةةةةن التأكةةةةةةد ح(
 .(DIEPF 2.6 معيار)

تت مةةةةةةة  المدرسةةةةةةةة مسةةةةةةةؤولياتها القانونيةةةةةةةة واألخ قيةةةةةةةة بموجةةةةةةة  القةةةةةةةانون اإلمةةةةةةةاراتي مةةةةةةةن أجةةةةةةة   2-6-2
 تلبية جميع ا تياجا  المتقدمين. 

 لوالدينافصاح إمسؤوليات 

. مةةةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةةةا  الخاصةةةةةةةة الطةةةةةةة  الةةةةةةة   القبةةةةةةةو  إجةةةةةةةرا ا  بتةةةةةةةوفير المدرسةةةةةةةة تلتةةةةةةةز  2-6-3
  اجةةةةةة أو معروفةةةةةة إعاقةةةةةة ةبأيةةةةةمعرفةةةةةة  علةةةةة  تكةةةةةون أن المدرسةةةةةة علةةةةة  يجةةةةة  السةةةةةب ، لهةةةةةذاو  
 القبةةةةةةةو  إجةةةةةةةرا ا  فةةةةةةةي المشةةةةةةةاركةاألطفةةةةةةةا  فةةةةةةةي /الطف  قةةةةةةةدرة علةةةةةةة  تةةةةةةةؤثر قةةةةةةةد خاصةةةةةةةة ماديةةةةةةةة 
 تلبةةةةةةةةةةي أن المدرسةةةةةةةةةةة   يمكةةةةةةةةةةنوأنةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةةةةةةا  الخاصةةةةةةةةةة المتقةةةةةةةةةةدمين السةةةةةةةةةتيعا  
 في  ا  توفر المكان للقبو . مناس  بشك  الطال  ا تياجا  

 كاملةةةةةة بتفاصةةةةةي  المدرسةةةةةة تزويةةةةةدمةةةةةن ذوي اال تياجةةةةةا  الخاصةةةةةة  الطفةةةةة أوليةةةةةا   علةةةةة  يجةةةةة  2-6-4
 .بتوفر المكان الخاص العر  قبو  قب  ذل  بعد أو التسجي  عند القبو  إجرا  قب  

جةةةةةرا ا  المعلومةةةةةا  وصةةةةةو  لضةةةةةمان معقةةةةةو  هةةةةةو مةةةةةا كةةةةة  المدرسةةةةةة سةةةةةو  تقةةةةةد  2-6-5  التقةةةةةدي  وا 
جةةةةةرا  اال تياجةةةةةا  الخاصةةةةةةمةةةةةن ذوي  لمرشةةةةة ينالةةةةة  ا  . الضةةةةةرورة  سةةةةة عليهةةةةةا  التعةةةةةدي   وا 
 للطالةةةة  أكبةةةةر بخةةةةط يةةةة امت ان ورقةةةةة تقةةةةدي  علةةةة  قةةةةادرة المدرسةةةةة تكةةةةون قةةةةد المثةةةةا ، سةةةةبي  علةةةة  
 .الذين يعانون من ضع  النظر 



لل صةةةةةةو  علةةةةةة  المزيةةةةةةد مةةةةةةن التفاصةةةةةةي ، يرجةةةةةة  االطةةةةةة ع علةةةةةة  سياسةةةةةةة اإلدمةةةةةةاج لةةةةةةذوي اال تياجةةةةةةا  
 المدار .الخاصة في 

 األهلية -3

الطلةةةةة   اسةةةةةت   عنةةةةةد المدرسةةةةةة العالميةةةةةة األميركيةةةةةة فةةةةةي المبكةةةةةرة للسةةةةةنوا  مةةةةةاكنعةةةةةر  األ يةةةةةت  3-1
 بعةةةةةةد تأكيةةةةةةدها ويةةةةةةت  2ومر لةةةةةةة ال ضةةةةةةانة  1مر لةةةةةةة قبةةةةةة  ال ضةةةةةةانة، مر لةةةةةةة ال ضةةةةةةانة  إلةةةةةة 
 .اللع  عل  قائ  تقيي  إجرا 

 للطفةةةة   األخيةةةةر المدرسةةةةة تقريةةةةر مراجعةةةةة بعةةةةد 11الةةةة   1الصةةةةفو  مةةةةن  فةةةةي القبةةةةو  تأكيةةةةد يةةةةت  3-2
)تقيةةةةةةةةةةةي   WIDA تقيةةةةةةةةةةةي و  (CAT4 أو MAP مثةةةةةةةةةةة ) المو ةةةةةةةةةةةدة االختبةةةةةةةةةةةارا  نتةةةةةةةةةةةائ  أ ةةةةةةةةةةةد و 

 يشةةةةةةةم  قةةةةةةةد. اإلنجليزيةةةةةةةاللغةةةةةةةة  بغيةةةةةةةر للمت ةةةةةةدثينوتصةةةةةةمي  التعلةةةةةةةي  علةةةةةة  المسةةةةةةةتو  العةةةةةةةالمي( 
 اإلضةةةةةةةةةافية المعلومةةةةةةةةةا  كانةةةةةةةةة  إذا مقابلةةةةةةةةةة أو/و اإلضةةةةةةةةةافية التقييمةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةن المزيةةةةةةةةةد القبةةةةةةةةةو 
 .مطلوبة

 ،هيئةةةةةةة المعرفةةةةةةة والتنميةةةةةةة البشةةةةةةرية فةةةةةةيالعمريةةةةةةة  التسةةةةةةجي  إرشةةةةةةادا بنةةةةةةا  علةةةةةة   نعمةةةةةة  ن ةةةةةةن 3-3
 الةةةةةةذين ألطفةةةةةةا ل ُينصةةةةةة . لهةةةةةة  المناسةةةةةةبة العمةةةةةةر مجموعةةةةةةة فةةةةةةي األطفةةةةةةا  وضةةةةةةع إلةةةةةة  ونهةةةةةةد 
التسةةةةةجي  فةةةةةي  ؤو مسةةةةةمةةةةةع  باالتصةةةةةا  مختلفةةةةةة دراسةةةةةية منةةةةةاه تطبةةةةة   المةةةةةدار  مةةةةةن ينتقلةةةةةون

 عبةةةةةةةر التسةةةةةةةجي  كما سةةةةةةةتا قبةةةةةةة  مناسةةةةةةة  وضةةةةةةةع بشةةةةةةةأن المشةةةةةةةورة علةةةةةةة  لل صةةةةةةةو  مدرسةةةةةةةته 
 .اإلنترن 

. المدرسةةةةةةة العالميةةةةةةةة األميركيةةةةةةةة فةةةةةةةي اليةةةةةةةومي والتشةةةةةةغي  التةةةةةةةدري  لغةةةةةةةة هةةةةةةي اإلنجليزيةةةةةةةة اللغةةةةةةة 3-4
تامةةةةةةة، وامةةةةةةت    بط قةةةةةةة اإلنجليزيةةةةةةة باللغةةةةةةة نةةةةةةاطقين الطةةةةةة   جميةةةةةةع يصةةةةةةب  أن إلةةةةةة  نهةةةةةةد 
 اللغةةةةة عةةةة تةةةةوفر المدرسةةةةة العالميةةةةة األميركيةةةةة د. اإلنجليزيةةةةة باللغةةةةة والكتابةةةةة القةةةةرا ة علةةةة  القةةةةدرة

 اسةةةةةتيعا  يمكننةةةةةا عةةةةةا  بشةةةةةك . اإلنجليزيةةةةةة اللغةةةةةة ليسةةةةة  األ  لغةةةةةته  الةةةةةذين للطةةةةة   اإلنجليزيةةةةةة
 .التشغيلية اإلنجليزية اللغة في دراسيين مستويين  دود في ه  الذين الط  



 صةةةةعوبا  مةةةةن يعةةةةانون الةةةةذين األطفةةةةا  تقبةةةة  شةةةةاملة مدرسةةةةة هةةةةيالمدرسةةةةة العالميةةةةة األميركيةةةةة  3-5
 أوليةةةةةةةةا  يكشةةةةةةةة  أن الضةةةةةةةةروري مةةةةةةةةنلةةةةةةةةذل  ف. الخاصةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةة اال تياجةةةةةةةةا فةةةةةةةةي و  الةةةةةةةةتعل 
 قةةةةادرون أننةةةةا مةةةةن للتأكةةةةد الفرديةةةةة أطفةةةةاله  با تياجةةةةا  المتعلقةةةةة المعلومةةةةا  جميةةةةع عةةةةن األمةةةةور
الهامةةةةةة  المعلومةةةةةا  جميةةةةةع عةةةةةن الكشةةةةة  عةةةةةد  يةةةةةؤدي قةةةةةد. لهةةةةة  المناسةةةةة  الةةةةةدع  تةةةةةوفير علةةةةة 

 .المكان المخصص له  س   إل  الطل  تقدي عند  بأطفاله 
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يجةةةةة  تخضةةةةةع عمليةةةةةا  التسةةةةةجي  والقبةةةةةو  لتةةةةةوفر األمةةةةةاكن فةةةةةي المجموعةةةةةة العمريةةةةةة المناسةةةةةبة.  4-1
 المدرسةةةةةةةةة تت مةةةةةةةة  ذلةةةةةةةة ، إلةةةةةةةة  باإلضةةةةةةةةافة. األهليةةةةةةةةة متطلبةةةةةةةةا  تلبيةةةةةةةةة األطفةةةةةةةةا  جميةةةةةةةةععلةةةةةةةة  

والجنسةةةةةةةيا   األكاديميةةةةةةةة والقةةةةةةةدرا  الجنسةةةةةةةين بةةةةةةةين التةةةةةةةوازن علةةةةةةة  ال فةةةةةةةاظ ضةةةةةةةمان مسةةةةةةةؤولية
 .للط  

االلكترونةةةةةةةي  موقةةةةةةةعال خةةةةةةة   مةةةةةةةن اإلنترنةةةةةةة  عبةةةةةةةر طلةةةةةةة  تقةةةةةةةدي  األمةةةةةةةور أوليةةةةةةةا  علةةةةةةة  يجةةةةةةة  4-2
درهةةةةة  إمةةةةةاراتي. وإلتمةةةةةا  طلةةةةةبه ، يجةةةةة   500ويجةةةةة  علةةةةةيه  دفةةةةةع رسةةةةة  طلةةةةة  بقيمةةةةةة  لمدرسةةةةةةل

وتةةةةةواريخ الةةةةةوالدة وسةةةةةنة  األسةةةةةما علةةةةة  أوليةةةةةا  األمةةةةةور تقةةةةةدي  جميةةةةةع المعلومةةةةةا  المطلوبةةةةةة مثةةةةة  
لميةةةةةةةةةة األميركيةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن اتخةةةةةةةةةاذ قةةةةةةةةةرار الطلةةةةةةةةة  والمسةةةةةةةةةتندا  المطلوبةةةةةةةةةة لتمكةةةةةةةةةين المدرسةةةةةةةةةة العا

 متابعةةةةةةةة مةةةةةةةن المدرسةةةةةةةة تةةةةةةةتمكن أن قبةةةةةةة  عناصةةةةةةةر الطلةةةةةةة  جميةةةةةةةع إكمةةةةةةةا  يجةةةةةةة و  التسةةةةةةةجي .
 .الطل 

 المناسةةةةةةة  المكةةةةةةةان لت ديةةةةةةةد والتقييمةةةةةةةا  الف ةةةةةةةصالمدرسةةةةةةةة العالميةةةةةةةة األميركيةةةةةةةة إجةةةةةةةرا   تتةةةةةةةول  4-3
 .الطل  لمقد 

 المناسةةةةةة  التقيةةةةةةي تمةةةةةةا  إ الطةةةةةة   مةةةةةةن ُيطلةةةةةة  قةةةةةةد المدرسةةةةةةة، إلةةةةةة  السةةةةةةل  االنتقةةةةةةا  لضةةةةةةمان 4-4
 :التالية األولوية أسا  عل  األماكن تقد و . للعمر



 الط   اإلماراتيين -

 الطل  المسج  مسبقا  في المدرسة  أخوة -

 ابن/أبن  أي عضو من الموظفين في المدرسة -

 أطفا  الموظفين الذين يعملون مع شركة الفطي  -

 جميع الطلبا  األخر  -

يةةةةةةت  درهةةةةةة  ) يةةةةةةر قابةةةةةة  ل سةةةةةةترداد، ولكةةةةةةن  3,000مبلةةةةةة  ودفةةةةةةع تةةةةةةأمين لهةةةةةةا بيجةةةةةة  قبةةةةةةو  العةةةةةةرو  
 األو ( خ   سبعة أيا .الدراسي من رسو  الفص  خصم  

 الطةةةةة   ترتيةةةةة  سةةةةةيت  وفرة،المتةةةةة األمةةةةةاكن عةةةةةدد يتجةةةةةاوز الخمةةةةة  الفئةةةةةا  مةةةةةن الطلبةةةةةا  عةةةةةدد كةةةةةان إذا
 قائمةةةةةةة فةةةةةةي المكتملةةةةةةة الطلبةةةةةةا  جميةةةةةةع وضةةةةةةع سةةةةةةيت . التقةةةةةةدي  تةةةةةةاريخ ترتيةةةةةة  سةةةةةة   مكةةةةةةانال وعةةةةةةر 
 .األعداد تسم  عندما المرش ين لهؤال  األماكن تقدي  يت  ث  انتظار
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تةةةةةةي وال اإلنترنةةةةةة  عبةةةةةةر مةةةةةةن خةةةةةة   االسةةةةةةتمارة بالمدرسةةةةةةة المتعلقةةةةةةة االستفسةةةةةةارا تقةةةةةةدي   يمكةةةةةةن 5-1
 أو مباشةةةةةةرة بالمدرسةةةةةةة االتصةةةةةةا  طريةةةةةة  عةةةةةةن أو المدرسةةةةةةة موقةةةةةةع عبةةةةةةر اإليهةةةةةة الوصةةةةةةو  يمكةةةةةةن 
 .الهات  أو/و اإللكتروني الموقع عبر االتصا  معاودة طل  طري  عن 

 :التالية الخطوا  جميع إتما  يج  االنتظار، قائمة في للتسجي  5-2

 اإلنترن  عبر التسجي إتما  طل    ●



 مةةةةةةنمصةةةةةةورة  نسةةةةةةخ إرسةةةةةةا  أو المدرسةةةةةةة زيةةةةةةارة طريةةةةةة  عةةةةةةن إمةةةةةةا المطلوبةةةةةةة المسةةةةةةتندا  تقةةةةةةدي   ●
 عبةةةةةةةةر مصةةةةةةةةورة نسةةةةةةةةخ ت ميةةةةةةةة  أومسةةةةةةةةؤو  التسةةةةةةةةجي   إلةةةةةةةة  اإللكترونةةةةةةةةي بالبريةةةةةةةةد المسةةةةةةةةتندا 

 .اإلنترن 

 مةةةةن ال ديثةةةةة التقةةةةارير ذلةةةة  فةةةةي بمةةةةا خاصةةةةة تعليميةةةةة ا تياجةةةةا  أي عةةةةن كاملةةةةة تفاصةةةةي   يقةةةةدت  ●
 وخطةةةةةةط( ذلةةةةةة و يةةةةةةر  المهنةةةةةةي والعةةةةةة ج واللغةةةةةةة النطةةةةةة  عةةةةةة ج مثةةةةةة ) معةةةةةةالجين أو أطبةةةةةةا  أي

  الةةةةةةة فةةةةةةي التربةةةةةةوي الةةةةةةنف  علةةةةةة  أخصةةةةةةائي تقةةةةةةارير إلةةةةةة  باإلضةةةةةةافة( IEPs) الفةةةةةةردي التعلةةةةةةي 
 .إتما  الطل 

 دره . 500سداد رس  الطل  بقيمة  ●
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 بةةةةةة  الخةةةةةةاص القبةةةةةةو  اكتمةةةةةةا االنضةةةةةةما  بعةةةةةةد  معلومةةةةةةا  مةةةةةةع القبةةةةةةو  عةةةةةةر  إصةةةةةةدار سةةةةةةيت  5-4
 دفةةةةةةع يجةةةةةة  المكةةةةةةان لتةةةةةةأمينو . أيةةةةةةا  7 لمةةةةةةدة المفعةةةةةةو  سةةةةةةاري العةةةةةةر  يبقةةةةةة . تةةةةةةوفر المكةةةةةةانو 

، و يةةةةةة  أيةةةةةةا  سةةةةةةبعة  ضةةةةةةون فةةةةةةي درهةةةةةة  3,000 بقيمةةةةةةة ل سةةةةةةترداد قابةةةةةة   يةةةةةةر مبلةةةةةة  تةةةةةةأمين
 .المبل  هذاقيمة ب األو  الدراسي الفص  رسو  تخفي  سيت 

 يج  عل  أوليا  األمور تقدي  المستندا  التالية: 5-5

 صورة من شهادة مي د الطف  ●

 صورة من جواز سفر الطف  ●

 صورة من تأشيرة إقامة الطف  في اإلمارا  العربية المت دة ●

 صورة من بطاقة الهوية اإلماراتية للطف  ●



 صورة من جواز سفر الوالدين ●

 صورة من تأشيرة اإلقامة للوالدين في اإلمارا  العربية المت دة ●

 للوالدينصورة من بطاقة الهوية اإلماراتية  ●

 شخصية للوالدينصورة  ●

 صور شخصية للطال  6 ●

  11ال   1لبطاقا  التقرير للص  من سنتين متتاليتين  ●

 سج  كش  الع ما  لجميع السنوا  في المدرسة الثانوية ●

 مةةةةدار  فةةةةيينتقةةةة   الطالةةةة  كةةةةان إذا البشةةةةرية والتنميةةةةة المعرفةةةةة هيئةةةةة مةةةةن صةةةةادرة نقةةةة  شةةةةهادة ●
 (1تطب  عل  مر لة قب  ال ضانة ومر لة ال ضانة )ال  دبي داخ 

 تةةةةةةاريخ ،العةةةةةةا المكةةةةةةان  وضةةةةةةع ،التسةةةةةةجي  تةةةةةةاريخ: تشةةةةةةم  األجانةةةةةة  الطةةةةةة   مةةةةةةن نقةةةةةة شةةةةةةهادة  ●
 الهيئةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةن المطلةةةةةةةةةو  والتصةةةةةةةةةدي  التوقيةةةةةةةةةع ،المدرسةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةت  ،للمدرسةةةةةةةةةة الطفةةةةةةةةة  مغةةةةةةةةةادرة
 (.1مر لة قب  ال ضانة ومر لة ال ضانة  عل  ينطب  ال) ال كومية

شةةةةةةةهادة نقةةةةةةة  للطةةةةةةة   مةةةةةةةن مةةةةةةةدار  خةةةةةةةارج الدولةةةةةةةة باسةةةةةةةتثنا  اسةةةةةةةتراليا وكنةةةةةةةدا وأوربةةةةةةةا الغربيةةةةةةةة  ●
ونيوزيلنةةةةةةةةدا والواليةةةةةةةةا  المت ةةةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةةة، يجةةةةةةةةة  أن تكةةةةةةةةون باللغةةةةةةةةةة االنكليزيةةةةةةةةة أو العربيةةةةةةةةةة 

 ومصدقة من وزارة التعلي  ووزارة الخارجية وسفارة اإلمارا .

 للطف  تفاصي  شاملة لجميع واللقا ا  والتطعيما  ●

 يج  استكما  جميع المعلوما  اإلضافية الخاصة بالط   خ   عملية التسجي : 5-6



 بال ساسةةةةةةية تتعلةةةةةة  معلومةةةةةةا  تتضةةةةةةمن التةةةةةةي الطبيةةةةةةة الصةةةةةة ة نمةةةةةةاذج االطةةةةةة ع علةةةةةة  يمكةةةةةةن ●
 .االلكتروني موقعنا عل  و ير ذل  الخاصة الطبية وال اال 
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 فةةةةةةيو . المدرسةةةةةةة العالميةةةةةةة األميركيةةةةةةة فةةةةةةي المشةةةةةةروط القبةةةةةةو  تقةةةةةةدي  األ يةةةةةةان بعةةةةةة  يسةةةةةةيت  فةةةةةة 6-1
 :ذل  في بما اإلضافية المعلوما  بع  إل   اجة هنا  ستكون ال الة، هذ 

 بطاقا  التقرير األخيرة ●

 مدرسة الطف  )مثا  شهادة النق (المستندا  اإلضافية  و   ●

 طل  اإلقامة عل   الة اإلقامة أو دلي وضع  ●

  تعل  لطفلالتقارير مهنية لدع  ت ديد ا تياجا   ●

فتةةةةرة مراجعةةةةة سةةةةيت  خ لهةةةةا مراجعةةةةة مسةةةةتو  تقةةةةد  الطالةةةة  لت ديةةةةد مةةةةا إذا كانةةةة  قةةةةد يةةةةت  تقةةةةدي   ●
 لتلبية ا تياجاته  الخاصة. مناسبة ر االمدأكثر المدرسة العالمية األميركية هي 

د  تلبيةةةةةة المعيةةةةةار المشةةةةةروط، ت ةةةةةتفظ المدرسةةةةةة العالميةةةةةة األميركيةةةةةة ب ةةةةة  سةةةةة   فةةةةةي  ةةةةةا  عةةةةة 6-2
 المكان من الطال .

 المتقدمين المرفوضين -7

 وضةةةةعتها التةةةةي التعليميةةةةة المعةةةةايير مةةةةن األدنةةةة  ال ةةةةد يسةةةةتوفوا لةةةة  الةةةةذين لمتقةةةةدموناال يةةةةت  مةةةةن   7-1
 .التسجي مسؤو   من برسالة إع م  وسيت  المدرسة في مكان المدرسة

 التسجيل تأكيد  -8



 الدراسةةةةية الرسةةةةو  ودفةةةةع ال زمةةةةة األورا  جميةةةةع تقةةةةدي  يجةةةة  القبةةةةو ، خطةةةةا ل الوالةةةةد توقيةةةةع بعةةةةد 8-1
 المدرسةةةةةةة فةةةةةةي طالةةةةةة  أي تسةةةةةةجي  ينبغةةةةةةي ال. للمدرسةةةةةةة الطفةةةةةة  انضةةةةةةما  تةةةةةةاريخ قبةةةةةة  المطبقةةةةةةة

 .األخر  الوثائ  وجميع نقله  أورا  استكما  دون
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 رسةةةةو  إلطةةةةار اوفقةةةة الرسةةةةو  دفةةةةعيجةةةة   المقبةةةة ، الدراسةةةةي للعةةةةا  مكةةةةانال صةةةةو  علةةةة   لتةةةةأمين 
 ال. خةةةةة   الفصةةةةة  الدراسةةةةةي الثةةةةةاني العائةةةةةدين الطةةةةة   لجميةةةةةعهيئةةةةةة المعرفةةةةةة والتنميةةةةةة البشةةةةةرية 

 إعةةةةةةادة رسةةةةةةو  يةةةةةةدفعون ال الةةةةةةذين للطةةةةةة   ا  مقعةةةةةةدتضةةةةةةمن المدرسةةةةةةة العالميةةةةةةة األميركيةةةةةةة تةةةةةةوفير 
مةةةةةةن  الطفةةةةةة  هةةةةةةذا كةةةةةةان لةةةةةةو  تةةةةةة فةةةةةةي المدرسةةةةةةة  طفلهمةةةةةةا مقعةةةةةةد الوالةةةةةةدانقةةةةةةد يفقةةةةةةد . التسةةةةةةجي 

 إعةةةةةةادة إجرا ا يلتزمةةةةةةوا بةةةةةة  المدرسةةةةةةة العالميةةةةةةة األميركيةةةةةةة فةةةةةةي  ةةةةةةا  لةةةةةة فةةةةةةيالطةةةةةة   القةةةةةةديمين 
وال ةةةةةةةةد . طالةةةةةةة  100 ا   اليةةةةةةةة وا ةةةةةةةدةعمريةةةةةةةة  مجموعةةةةةةةةة ألي األمةةةةةةةاكن عةةةةةةةةدد يبلةةةةةةة . التسةةةةةةةجي 
 .75 السنة مجموعا األقص  ل

لةةةةةة  يةةةةةةدفعوا الرسةةةةةةو   الةةةةةةذين أو الم ليةةةةةةة ال كومةةةةةةة بلةةةةةةوائ  يلتزمةةةةةةون ال الةةةةةةذين الطةةةةةة   يكةةةةةةون ال 
 .القاد  الدراسي العا  في المدرسة في واالستمرار التسجي  إلعادة مؤهلين المدرسة

 رسةةةةةو يعتبةةةةةر  وال ،األو  للصةةةةة  الدراسةةةةةية الرسةةةةةو  مقابةةةةة  التسةةةةةجي  إعةةةةةادة مبلةةةةة  تعةةةةةدي  يمكةةةةةن ●
 .ةإضافي

 اوفقةةةةةةة فقةةةةةةةط االسةةةةةةةترداد يةةةةةةةت و . المقعةةةةةةةد الطالةةةةةةة  يشةةةةةةةغ  لةةةةةةة  إذا ل سةةةةةةةترداد قابةةةةةةة   يةةةةةةةر الرسةةةةةةة   ●
 .هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلرشادا 

 السةةةةةةترداد مؤهلةةةةةةة التسةةةةةةجي  إعةةةةةةادة رسةةةةةةو  دفةةةةةةع بعةةةةةةد ظروفهةةةةةةا تغيةةةةةةر  التةةةةةةي األسةةةةةةرة تكةةةةةةون قةةةةةةد  ●
 .األعما /المالية الشؤون مدير إل  المناسبة األدلة تقدي  مع الطل  تقدي  ت  إذا األموا 
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 .كطال  الطف   ضور قب  المدرسة إل  الوثائ  جميع تقدي  يج  10-1

 سةةةةة   إلةةةةة  االنضةةةةةما  تةةةةةاريخ مةةةةةن وا ةةةةةد شةةةةةهر  ضةةةةةون فةةةةةي نقةةةةة  شةةةةةهادة تقةةةةةدي  عةةةةةد  يةةةةةؤدي 10-2
 .المدرسة العالمية األميركية في طفل  مكان

 الرسوم -11

 وافق  هيئة المعرفة والتنمية البشرية عل  هيك  رسو  المدرسة العالمية األميركية.  11-1

 اإلضةةةةةافية الخةةةةةدما  علةةةةة  إضةةةةةافية رسةةةةةو  فةةةةةر ل بةةةةةال   المدرسةةةةةة العالميةةةةةة األميركيةةةةةة ت ةةةةةتفظ 11-2
 أوال   المدرسةةةةةة العالميةةةةةة األميركيةةةةةة تسةةةةةع  سةةةةةو . إضةةةةةافي دعةةةةة  إلةةةةة  ي تةةةةةاجون الةةةةةذين لألطفةةةةةا 
 ذلةةةةة  بعةةةةةدو  ال ةةةةةاال  هةةةةةذ  مثةةةةة  فةةةةةيهيئةةةةةة المعرفةةةةةة والتنميةةةةةة البشةةةةةرية  موافقةةةةةة علةةةةة  لل صةةةةةو 

 الةةةةةةةةدع  بالتزامةةةةةةةةا  الوفةةةةةةةةا أوليةةةةةةةةا  األمةةةةةةةةور  رفةةةةةةةة  إذا. األمةةةةةةةةور أوليةةةةةةةةا  مةةةةةةةةع التشةةةةةةةةاور سةةةةةةةةيت 
 .الطف  مكان س   في بال   المدرسة العالمية األميركية ت تفظ ،اإلضافية

 أمين/الم اسةةةةة  إلةةةةة  أو اإلنترنةةةةة  عبةةةةةر دفعهةةةةةا ويمكةةةةةن مقةةةةةدما   وا ةةةةةدة لفتةةةةةرة الرسةةةةةو  دفةةةةةع يةةةةةت  11-3
 الفصةةةةةة  بدايةةةةةة مةةةةةن ايومةةةةة 30  ضةةةةةون فةةةةةي المدرسةةةةةية الرسةةةةةو  دفةةةةةع عةةةةةد  يةةةةةؤديو . الصةةةةةندو 
 .لطفل  بديلة ترتيبا  عن الب   طل  إل  الدراسي

أو عةةةةن  المدرسةةةةة فةةةةيأو نقةةةةدا   الخصةةةة بطاقةةةةة /االئتمان بطاقةةةةة طريةةةة  عةةةةن الرسةةةةو  دفةةةةع يمكنةةةة  11-4
المصةةةةرفية الةةةة  المدرسةةةةة العالميةةةةة  الت ةةةةوي  يسةةةةت   دفةةةةع . مصةةةةرفي ت ويةةةة أو  شةةةةي طريةةةة  

 البنةةةةة  مةةةةةن إضةةةةةافية رسةةةةةو  أي إضةةةةةافة يمكةةةةةن(. درهةةةةة  إمةةةةةاراتي) اإلمةةةةةاراتي بالةةةةةدره األميركيةةةةةة 
. التفاصةةةةةي  مةةةةةن لمزيةةةةةد ال سةةةةةابا  بقسةةةةة  االتصةةةةةا  يرجةةةةة .  سةةةةةاب  إلةةةةة  معةةةةة  تتعامةةةةة  الةةةةةذي
  يةةةةةر الشةةةةةي   الةةةةةة فةةةةةي إمةةةةةاراتي درهةةةةة  250 بقيمةةةةةة رسةةةةةو  ت صةةةةةي  سةةةةةيت  أنةةةةة العلةةةةة  ب يرجةةةةة 
 .المدفوع
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 % عل  الطف  الثال  والرابع وأكثر20خص   12-1

 تطبيةةةة  الوالةةةةدين أل ةةةةد يمكةةةةن ال آخةةةةر، بمعنةةةة . طفةةةة  لكةةةة  فقةةةةط وا ةةةةد رسةةةة  امتيةةةةاز تطبيةةةة  يةةةةت  12-2
 .ويةاألول الدراسية لمن ةا خص ليكون و  لألخوة خص 

 إشعار المغادر  -13

 لمةةةةةةدةالمدرسةةةةةةة العالميةةةةةةة األميركيةةةةةةة بإشةةةةةةعار فصةةةةةة   إعةةةةةة ن يجةةةةةة   يةةةةةة  يكةةةةةةون ذلةةةةةة  ممكنةةةةةةا ، 13-1
 .يغادرسو  الطف  بأنفص  كام  

 التةةةةةةةي الفتةةةةةةةرة علةةةةةةة  بنةةةةةةةا    الرسةةةةةةةو  ت صةةةةةةةي  لةةةةةةةوائ  البشةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةة المعرفةةةةةةةة هيئةةةةةةةة تصةةةةةةةدر 13-2
 .بالكام  اللوائ  بهذ المدرسة العالمية األميركية  وتلتز  المدرسة في الطف  يقضيها

 تقاااارير أي أو نقااال شاااةاد  علاااى الحصاااول لألطفاااال يحااا  ال ،فااا  حاااال عااادم دفااا  الرساااوم 13-3
 .الرسوم دف  يتم حتى أخرى مدرسية

 .القبو  مسائ  جميع في نهائي المدير قرار
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