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اضية  مدرسة بارنت االفتر

 
ي المملكة المتحدة 16التعليم بعد 

 
 ف
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اضية     مدرسة بارنت االفتر

 مقدمة
ي المملكة المتحدة! 

 مرحًبا بكم ف 

يهدف هذا الكتيب إىل تزويدك بمعلومات حول كيفية الوصول إىل التعليم والتعلم وإعطائك فكرة عن المسارات المختلفة 

ي يمكنك اتباعها. 
 الت 

ء.  ي
ي بعض األحيان ونأمل أن يسهل هذا الدليل فهم كيفية عمل كل ش 

ء ف  ي
ا بعض الش 

ً
  قد يبدو نظام التعليم هنا معقد

 

 المحتويات 
رتب اإلرشا

ُ
ي األقسام السبعة التالية: ت

 دات ف 

 

نظرة عامة عىل نظام التعليم. 1

16مثال عىل مسار التعليم لما بعد . 2

ي تعليمك. 3
البالغون الرئيسيون المشاركون ف 

ي الكلية. 4
الفرص ف 

21/22تقويم العام الدراشي . 5

ي للكلية. 6
مثال الجدول الزمت 

روابط واتصاالت مفيدة. 7
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 نظرة عامة عىل نظام التعليم . 1

 مرحبا! 
لك.  ي إحدى الكليات المحلية القريبة إىل من  

تبدأ دورات الكلية بشكل   عند وصولك إىل هذا البلد، سيتم دعمك للتسجيل ف 

ي يوليو. 
ي سبتمنر وتنتهي ف 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى أو    عام ف  ي ستدرسها هي اللغة اإلنجلن  
اللغة )  ESOLالدورة األوىل الت 

ية كلغة ثانية(باختصار.  ي بعض األحيان  )ESOLتعد دورات    اإلنجلن  
ية كلغة ثانية( أكنر مرونة، لذا يمكنك البدء ف  اللغة اإلنجلن  

ي يناير. ب
 عد سبتمنر عىل سبيل المثال ف 

 

ية والرياضيات.  ي اللغة اإلنجلن  
ي مهاراتك ف 

ي كليتك المحلية، سيتم تقييمك ف 
ا عىل مستواك    عندما تقوم بالتسجيل ف 

ً
اعتماد

ي مستوى واحد من 
ية والرياضيات، سيتم وضعك ف  ي اللغة اإلنجلن  

ية كلغة ثانية()ESOLمستويات من  4ف  ي   . اللغة اإلنجلن  
ف 

ية )االستماع والتحدث والقراءة والكتابة( والرياضيات وتكنولوجيا   ية كلغة ثانية، ستدرس اللغة اإلنجلن   دورة اللغة اإلنجلن  

ا.   المعلومات واالتصاالت )تكنولوجيا معلومات الكمبيوتر(. 
ً
ي العمل أو أنشطة أخرى أيض

ة ف  ي بعض األحيان خنر
   كما ستنجز ف 

الرئيشي من الجزء  االنتقال من )ESOLدورة    يتمثل  للطالب  أنها مرنة حيث يمكن  ي حقيقة 
ف  ثانية(  ية كلغة  اإلنجلن   اللغة 

الدخول  -  1اإلدخال   )سبتمنر    2<  واحد  دراشي  عام  خياًرا.   يوليو(.   - خالل  هذا  يكون  لن  العادية  الدورات  ي 
بالنسبة   ف 

ية كلغة ثانية( لالرتقاء إىل المستويات األعىل خالل العام يعتمد عىل مشاركة الطالب ومستوى  )ESOLلطالب اللغة اإلنجلن  

   العمل المنجز. 

ية كلغة ثانية(، قد تتمكن بعد ذلك من بدء دورة مهنية أو عامة عىل سبيل  )ESOLمن دخول  3بعد المستوى   اللغة اإلنجلن  

كيبات الكهربائية وال . المثال الن   سباكة ودراسات اإلعالم والبناء وغن  ذلك الكثن 

ي تريدها! 
 تختلف الدورات المعروضة من كلية إىل أخرى وستكون قادًرا عىل اختيار الدورة الت 

ية كلغة ثانية()ESOLيمكنك كذلك القيام بمستوى ية كلغة ثانية والذي    1اللغة اإلنجلن   ي اللغة اإلنجلن  
وهو أعىل مستوى ف 

ا لدراسة دورة مهنية. سيجهزك أكنر ل
ً
 تكون مستعد

ي 
الدورة األوىل الت 

ة ستدرسها هي اللغ
ية  اإلنجلن  

ات للمتحدثي   بلغ
اللغة )ESOLأخرى أو

ية كلغة ث انية اإلنجلن  
.باختصار(
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اضية     مدرسة بارنت االفتر

ي  
بداية  )ESOLف  ثانية(  ية كلغة  اإلنجلن   اختيار  3اللغة  ي 

ف  التالية ويساعدك  بالخطوات  / معلم كليتك  ، سينصحك مدرس 

ي تريدها. 
   الدورة التدريبية الت 

ية كلغة ثانية( )ESOLبعد انتهاء   اللغة اإلنجلت  

عند  )ESOLبعد   ثانية(  ية كلغة  اإلنجلن   واللغة اللغة  الرياضيات  دراسة  ي 
ف  ستستمر  العادية،   / المهنية  الدورات  دراسة 

ية.     اإلنجلن  

 سيتقدم هذا بالطريقة التالية: 

  

  

  

 

الحصول عىل   ية حواىلي  )GCSEيستغرق 
اإلنجلن   واللغة  الرياضيات  ي 

ف  الثانوي(  للتعليم  العامة  من    6-5الشهادة  سنوات 

  العمل. 

ي دراسة    2و    1بعد الحصول عىل مؤهل المهارات الوظيفية للمستوى  
ا التفكن  ف 

ً
ية والرياضيات ، يمكنك أيض ي اللغة اإلنجلن  

ف 

 . ي
ي نفس ا تدريب مهت 

  لوقت. وُيعد ذلك مؤهل ستعمل وتدرس فيه ف 

 خطة التعليم الشخصية( )PEPاجتماعات

ي مسار التعليم الخاص بك. 
عقد اجتماعات خطة    عندما تصل إىل الرعاية، سيعقد اجتماع خطة التعليم الشخصي لدعمك ف 

ُ
ت

ي الكلية ومنحك فرصة لطرح    3التعليم الشخصية هذه  
مرات كل عام دراشي وتهدف إىل التأكد من أنك تقوم بعمل جيد ف 

ي الكلية. 
   األسئلة والتفكن  فيما إذا كنت بحاجة إىل المزيد من الدعم وإعطاء أفكارك حول كيفية الدراسة ف 

 

 

 

 

ية والرياضيات 1المهارات الوظيفية المستوى   اللغة اإلنجلن  

ية والرياضيات 2المهارات الوظيفية المستوى   اللغة اإلنجلن  

GCSE( )ية والرياضيات   -الشهادة العامة للتعليم الثانوي  اللغة اإلنجلن  
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اضية     مدرسة بارنت االفتر

 16مثال عىل مسار التعليم لما بعد . 2
 انظر أدناه مثال عىل المسار التعليمي الذي قد تستمر فيه: 

 

ية كلغة ثانية( )ESOLبداية ما قبل   مهارات الرياضيات الوظيفية قبل الدخول  اللغة اإلنجلت  

 ESOL(  مستوى) ية كلغة ثانية اللغة اإلنجلت  
 1دخول 

 

مستوى دخول المهارات الوظيفية   
 1للرياضيات 

ESOL(  مستوى )ية كلغة ثانية اللغة اإلنجلت  
 2دخول 

مهارات الرياضيات الوظيفية قبل الدخول    
2 
 

ية كلغة ثانية   3مستوى دخول اللغة اإلنجلت  
 

مستوى دخول المهارات الوظيفية   
 3للرياضيات 

ية كلغة ثانية     1مستوى اللغة اإلنجلت  
 )اختياري( 

 1مستوى المهارات الوظيفية للرياضيات   

 
 
 

ي / الدورة العامة 1المستوى  
ية الوظيفية والرياضيات المستوى   المهن   2+  1اللغة اإلنجلت  

ي / الدورة العامة 2المستوى  
ية والرياضيات  -الشهادة العامة للتعليم الثانوي  المهن   اللغة اإلنجلت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

ي متوسط 
 تدريب مهن 

ي / الدورة  3المستوى  
المهن 
 العامة

 الجامعة
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ي تعليمك3
 
 .البالغون الرئيسيون المشاركون ف

ي تعليمك: 
ي دعمك ف 

 هناك العديد من البالغي   الذين يشاركون ف 

 

ي االجتماعي / المستشار الشخصي 
 دور األخصائ 

ي سلطة محلية / قسم محىلي يسم الخدمات االجتماعية. 
ي االجتماعي هو الشخص الذي يعمل ف 

ي التأكد    األخصائ 
يتمثل دورهم ف 

ا عندما ال يكون لديهم مكان للعيش فيه   18من أن األطفال )أي شخص أقل من  
ً
ي المملكة المتحدة( يتم االعتناء بهم جيد

عاًما ف 

أو   موجودين  غن   أمورهم  بهم. وأولياء  االعتناء  يمكنهم      ال 

ي االجتماعي الخاص بك اجتماعات خطة التعليم الشخصي )اجتماعات الخطة التعليمية للطالب(  
تب األخصائ  مرات خالل    3سن 

يعمل   العام الدراشي مع الكلية / المدرسة للتأكد من أن تعليمك يسن  عىل ما يرام وأن لديك الفرصة إلثارة أي مخاوف أو قضايا. 

ي الخدمات االجتماعية ويدعمك بعد سن المس 
ا ف 
ً
   . 18تشار الشخصي أيض

  مقدم الرعاية الخاص بك
 . ي   مقدم الرعاية هو الشخص الذي تعيش معه عىل أساس يومي

ي رعايتك اليومية جنًبا إىل جنب مع األخصائ 
سوف يدعمونك ف 

إذا كانت    واألطباء والمدرسة / الكلية وما إىل ذلك.  االجتماعي الخاص بك، عىل سبيل المثال، يأخذك إىل المواعيد مع المحامي   

لديك أي أسئلة فورية حول التعليم، فيمكنك أن تسأل مقدم الرعاية الذي يمكنه مساعدتك أو الحصول عىل معلومات من  

   متخصصي   آخرين. 

 دور المدرس / المعلم
ي الكلية. 

ية كلغة ثانية يومًيا ف  سيكون المدرس / المعلم   المدرس / المعلم هو الشخص الذي سيعطيك دروس اللغة اإلنجلن  

ية   ي الكلية وسيساعدك عىل اجتياز اختباراتك والتقدم عنر مستويات اللغة اإلنجلن  
هو الشخص البالغ الرئيشي الذي تراه ف 

   كلغة ثانية. 

المعلم/ المدرس 
ي اجتماعي 

/ أخصائ 
مستشار شخصي 

مقدم الرعاية 
الخاص بك

مدرس معي   
مدرسة بارنت 

اضية االفن 
!أنت
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 دور المدرس المعي   
ي  يتمث

ي تعزيز اإلنجاز التعليمي لجميع األطفال الذين يتم االعتناء بهم )أنت( الموجودين ف 
ل دور المدرس المعي   ف 

كما أنهم مسؤولون عن التأكد من تلبية احتياجاتك التعليمية وأنك تتلق  الدعم لبذل قصارى جهدك    مدرستهم / كليتهم. 

ي المدرسة أو الكلية. 
: يجب عىل ا    وأن صوتك مسموع ف   لمدرس المعي  

  

  

  

  

  

  

اضية  دور مدرسة بارنت االفتر

اضية.  ي المدرسة االفن 
ي الحالة ف 

جنًبا إىل جنب مع حضور اجتماعات خطة التعليم الشخصية    سوف تحصل عىل دعم أخصائ 
: والدعوة لك فيما يتعلق بالتعليم،  ي الحالة بما يىلي

 سيقوم أخصائ 

  

  

  

   

 

 

 

 تعزيز ثقافة التوقعات العالية والتطلعات لألطفال الذين يتم االعتناء بهم 

ي الكلية
ا ف 
ً
 التأكد من أن لديك صوت

ي كليتهم / مدرستهم 
 ضمان توفن  جودة عالية ودعم لجميع األطفال ممن يتم االعتناء بهم ف 

 تأكد من إعطاء األولوية الحتياجات األطفال الذين يتم االعتناء بهم

 الترصف كمصدر للنصائح والتوجيه للشباب والموظفي   

ي الكلية / المدرسة 
 عقد اجتماعات خطة التعليمة الشخصية )خطة تعليم الطالب( لتتبع مستوى أدائك ف 

ي التعليم
 التأكد من أن كليتك / مدرستك تفهم كيفية مساعدتك عىل إحراز تقدم وتحقيق أهدافك ف 

ية اإلضافية  ا مساعدة إضافية لدعمك عىل سبيل المثال فصول اللغة اإلنجلن  
ً
 تنظيم أحيان

 تقديم المشورة واإلرشاد حول دراساتك وخططك المستقبلية 

ل ي المن  
نت ف  ي التعلم عنر اإلنن 

 توفن  جهاز كمبيوتر محمول لدعمك ف 
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ي الكلية . 4
 
 الفرص ف

ي الكلية لتتمكن من الوصول إليها. 
 فيما يىلي بعض منهم:  هناك الكثن  من الفرص ف 

  
 

  
 

ي الكلية عادة فرق رياضية يمكنك االنضمام إليها وصالة رياضية   -الرياضة 
يوجد ف 

 الستخدامها! 
 
 
 
 
 

 
 
  

ي الكليات حيث يمكنك استعارة الكتب لقراءتها من أجل    -المكتبة  
توجد دائًما مكتبات ف 
ي الدراسة! 

 المتعة أو للمساعدة ف 
 
 
 
 
 
 

ي األسبوع(    30تقدم كل كلية تقريًبا منحة للطالب )حواىلي    -منحة 
لينًيا ف  جنيًها إسن 

 يحتاج الطالب إىل حضور ومواضبة الستالمها!   للطالب. 
ي تلقيه ولكن  

ي البداية ف 
 حساًبا مرصفًيا، لذا قد تكون هناك مشاكل ف 

ً
وهذا يتطلب عادة
 ما يتم حلها. 

ً
 عادة

 
 
 
 
 

ي المستقبل، فإن كل كلية لديها  إذا لم   -نصيحة مهنية 
ا مما يجب عليك فعله ف 

ً
تكن متأكد

ي التخطيط. 
ي لمساعدتك ف 

ي توجيه مهت 
   أخصائ 
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 . تقويم العام الدراسي 5
ي المملكة المتحدة

 
 العام الدراسي ف

ي المملكة المتحدة من سبتمنر إىل يوليو. 
وخالل العام، ستحصل عىل   يمتد العام األكاديمي حيث يتم التعلم والتعليم بشكل عام ف 

ي أوقات مختلفة: 
ات راحة وعطالت ف   فن 

ي العام(   2021فصل الخريف  
 
ة التعلم األوىل ف  )فتر

 التواري    خ  2021فصل الخريف 

 أكتوبر 22الجمعة   -سبتمنر  1األربعاء  الفصل األول )بداية المدرسة( 

 أكتوبر 29الجمعة  -أكتوبر  25االثني    نصف الفصل )عطلة!( 

ي 
 ديسمنر   17الجمعة  - نوفمنر   1االثني    الفصل الثائ 

 يناير  3االثني     -ديسمنر  20االثني    عطلة مدرسية 

 2022فصل الربيع  

 التواري    خ  2022فصل الربيع  

اير  11الجمعة  -يناير  4الثالثاء   الفصل األول   فنر

اير  14االثني    نصف الفصل )عطلة!(  اير 18الجمعة   -فنر  فنر

ي 
اير  21االثني    الفصل الثائ   أبريل  1الجمعة   -فنر

 أبريل(   18- 15أبريل )عطلة عيد الفصح   18االثني    -أبريل   4االثني    عطلة مدرسية 

ي  
ي العام!( 2022الفصل الصيف 

 
ة تعلم ف  )آخر فتر

ي  
 التواري    خ  2022الفصل الصيف 

ي   27الجمعة   -أبريل   19الثالثاء   الفصل األول 
ي عيد العمال ف 

 مايو(   2مايو )عطلة البنوك ف 

ي    3الجمعة  -مايو   30اإلثني    نصف الفصل )عطلة!( 
يونيو باإلضافة إىل    2يونيو )عطلة الربيع البنكية ستأخذ ف 

ي 
 يونيو(    3عطلة مرصفية إضافية ف 

ي 
 يوليو   22الجمعة  - يونيو   6االثني    الفصل الثائ 

  سبتمنر   1يوليو إىل الخميس    25من االثني    عطلة مدرسية 
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ي للكلية6
 . مثال الجدول الزمن 

ي للكلية يوضح كيف سيتم تحديد أيام التعلم الخاصة بك. 
ي الصورة أدناه مثال عىل جدول زمت 

ستطلب منك معظم الكليات    ف 
ي األسبوع: 

 الدراسة لمدة أربعة أيام ف 
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 . روابط مفيدة 7

 اتصاالت مفيدة 
اضية  مدرسة بارنت االفن 

Barnet.virtualschool@barnet.gov.uk  
0208  4534 359  
 

ء بارينت( ي  بوابة المواطني   الجدد )خدمات الجر
 (ukncgateway.org.بوابة المواطني   الجدد ) - بوابة المواطني   الجدد 

info@ncgateway.org.uk 
07983437425 
 

 مجلس الالجئي   
https://www.refugeecouncil.org.uk 
info@refugeecounci.org.uk 
02073466700 
 
 

 روابط مفيدة للتعلم والمعلومات 
https://elt.oup.com/student/headway/?cc=gb&selLanguage=en  

Headway English Online -  .مبتدئ إلى موارد متقدمة بما في ذلك القواعد والمفردات واللغة اإلنجليزية اليومية واالختبارات 
 
https://www.britishcouncil.org/school-resources/find 

تبار مجاني للغة اإلنجليزية للمساعدة في العثور على المستويات. مواد االستماع والقراءة وقسم القواعد  دورة عبر اإلنترنت مع اخ

 . EALلمن لديهم  UMCوالمفردات. جيد بشكل خاص لـ 
 
https://www.perfect-english-grammar.com 

 دورات مثالية لقواعد اللغة اإلنجليزية في قواعد اللغة اإلنجليزية تغطي جميع الجوانب.  
 
https://www.gamestolearnenglish.com 

هذا موقع مجاني للطالب لتعلم اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت. هناك مجموعة مختارة من األلعاب التي يمكن للطالب استخدامها  

 علم اللغة اإلنجليزية بطريقة ممتعة. لممارسة ت
 

 س اللغة اإلنجليزية المجانية لالجئين | محادثة عبر الحدود درو
يربط برنامج "محادثة عبر الحدود" طالبي اللجوء والالجئين بمعلمين متطوعين للحصول على دروس محادثة باللغة اإلنجليزية 

 ثقة في التحدث باللغة اإلنجليزية. فردية مجانية على اإلنترنت. هذا يربط الحدود من خالل التواصل البشري بينما يساعد في بناء ال
 

ي البقاء 
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