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 الغرض من التفتیش ونطاقھ
یتبع تقریر التفتیش ھذا الجدول الزمني لوزارة التعلیم اإلنجلیزیة للتفتیش على المدارس البریطانیة في 

ي المدرسة. صندوق وأجرى التفتیش مفتشان من صندوق تطویر التعلیم أمضیا أربعة أیام ف. الخارج
تطویر التعلیم ھو ھیئة معتمدة من الحكومة البریطانیة لغرض تفتیش المدارس في الخارج وضمان 

 الجودة من مكتب المعاییر في التعلیم خدمات األطفال ومھاراتھم (أوفستید).
 

قدم مجموعة صندوق تطویر التعلیم ھو واحد من الشركات التعلیمیة الرائدة في العالم غیر الربحیة، وت
 2500من الخدمات التعلیمیة في المملكة المتحدة ودولیا. یعمل لدى صندوق تطویر التعلیم أكثر من 

 موظف في جمیع أنحاء العالم، یعملون جمیعا في مشاریع تتعلق بجودة التعلیم.
 

ولكي تعترف بھ وزارة التعلیم، یجب أن یكون لدى المدرسة البریطانیة في الخارج تقریر تفتیش 
یوضح أن أدائھا یمتثل لجمیع المعاییر المرضیة على األقل. وھذا یعكس المعاییر المطلوبة لمواصلة 

المعاییر  تسجیل مدرسة في إنجلترا. تنشر الوزارة تقاریر التفتیش الخاصة بالمدارس التي تستوفي
التابع  Get Information About Schoolsعلى موقعھا اإللكتروني وتسجلھا على موقع 

 لحكومة المملكة المتحدة. (انظر أدناه)
 

یقدم المفتشون تقریرا عن مدى استیفاء المدارس للمعاییر ذات الصلة للمدارس البریطانیة في الخارج. 
. ویتبع التفتیش من كثب إطار التفتیش على 2017 حیث عملوا على تحدیثھا اعتبارا من سبتمبر

 المدارس المستقلة في إنجلترا، ولكنھ، عند االقتضاء، یأخذ في االعتبار أیضا االمتثال للوائح المحلیة.
 

. وأكدت الوزارة أن "سیاستنا اآلن ھي 2018أصدرت وزارة التعلیم تحدیثا للسیاسة في أكتوبر 
تي یكون فیھا تلبیة معاییر معینة انتھاًكا لقوانین الدولة المضیفة، طالما اعتماد المدارس في البلدان ال

 أن ھناك أدلة تثبت ذلك، وتستوفى جمیع المعاییر األخرى".
 

والتوجیھات. ومع ذلك، المدارس البریطانیة في الخارج اتبع ھذا التفتیش جمیع متطلبات إطار تفتیش 
التعلیم خدمات األطفال ومھاراتھم (أوفستید) أو نشرھا على لن تخضع للمراقبة من مكتب المعاییر في 

 موقع وزارة التعلیم.
 

 المعاییر ھي كما یلي:
 

 جودة التعلیم الذي تقدمھ المدرسة (المناھج الدراسیة والتدریس والتقییم). .1
 التطور الروحي واألخالقي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ. .2
 رفاھیة وصحة وسالمة التالمیذ. .3
 مالءمة المالك والموظفین.مدى  .4
 المباني وأماكن اإلقامة. .5
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 توفیر المعلومات. .6
 الطریقة التي تتعامل بھا المدرسة مع الشكاوى. .7
قیادة وإدارة المدرسة أغراض عملیات تفتیش  .8

 المدارس البریطانیة في الخارج ھي كاآلتي:
 ممساعدة المدارس على تحسین نوعیة وفعالیة تعلیم التالمیذ ورعایة رفاھھ 
  توفیر تقاریر تفتیش صارمة وموثوقة تساعد المدارس على التعرف على نقاط قوتھا واإلشادة

 بھا وتحدید أي نقاط ضعف ومعالجتھا.
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  إعالم أولیاء األمور والجمھور األوسع بجودة المدارس البریطانیة في الخارج من خالل نشر

 التقاریر في المواقع العام.
 

 الدرجات األساسیة للتفتیش
 

 الدرجة الممتازة :1الدرجة 
 الدرجة الجیدة :2الدرجة 
 ُمرضیةٍ الدرجة ال :3الدرجة 
النسب غیر  :4الدرجة 
 المستخدمة في التقریرالكافیة 

أغلبیة واسعة / ساحقة أو تقریبا الكل  90-100٪
 معظمھاأغلبیة كبیرة جدا،  75-90٪
 أغلبیة كبیرة 65-74٪
 أغلبیة 51-64٪
 أقلیة 35-49٪
 أقلیة صغیرة 20-34٪
قلیلة  ،أقلیة صغیرة جدا 4-19٪

تقریبا ال شيء / عدد قلیل  0-3٪
 جدا

 
 معلومات عن المدرسة

تلمیذا. وھي أول مدرسة متخصصة للتالمیذ الذین  61بضم  2019افتتحت مدرسة الكرامة في عام 
عضو في یعانون من حالة طیف التوحد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تقع المدرسة، وھي 
تلمیذا  177مجموعة بریوري أسبریس في منطقة سكنیة بالقرب من وسط مدینة أبوظبي. وتضم اآلن 

سنة. وتدفع حكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة رسوم التالمیذ لاللتحاق  16ال بین سن الثالثة و مسج
عاما فصاعدا، یلتحق الطالب بمعھد الكرامة للتدریب، الذي یقع في نفس الموقع.  18بالمدرسة. من 

ة. وتتألف القیادة المدرسیة جمیع التالمیذ من جنسیة إماراتیة وجمیعھم یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانی
. 2022من المدیر ونائب المدیر ومساعدي المدیرین وكبار المعلمین. ویشغل المدیر منصبھ منذ فبرایر 

جمیع التالمیذ لدیھم خطط تعلیمیة فردیة ویتبعون منھجا وطنیا معدال باللغة اإلنجلیزیة. وتتبع المدرسة 
 عربیة المتوسطة.منھج وزارة التربیة والتعلیم في المواد ال

 
اتبعت المدرسة نھج التعلم عن بعد بما یتماشى مع مدارس اإلمارات العربیة المتحدة وتوجیھات دائرة 
التعلیم والمعرفة. وعلى أساس التناوب، حضر نصف التالمیذ في المدرسة والنصف اآلخر التحق 

دارس والمعلمون على الروتین بالدروس عبر اإلنترنت. وكانت معدالت الحضور مرتفعة. حافظ قادة الم
بما في ذلك التجمع ونسخة عبر اإلنترنت من أنشطة الغرفة الرئیسیة أو المجموعة. نفذ  ،الیومي للتالمیذ
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قادة المدارس جمیع تدابیر الصحة والسالمة الالزمة. كانوا یدعمون األسر عندما یستعد التالمیذ 
حافظ موظفو المدرسة وأولیاء األمور على اتصال  للتطعیمات أو عند قلقھم من تغییر الروتین. حیث

منتظم عن طریق وسائل التواصل االجتماعي واالجتماعات عبر اإلنترنت. أما اآلن، یحضر جمیع 
 التالمیذ في المدرسة للتعلم وجھا لوجھ.

 
 موجز قاعدة األدلة التي استخدمھا فریق التفتیش

التفتیش على المدارس البریطانیة في الخارج. وانتھوا  أجرى اثنین من مفتشي صندوق تطویر التعلیم ھذا
من وثائق التسجیل والمراجعة الذاتیة للمدارس البریطانیة في الخارج في مایو واتفقوا على تواریخ 

أسابیع من تاریخ بدء التفتیش. وكان بإمكان المفتشین  10التفتیش مع المدرسة من خالل إشعار قبل 
 مدرسة قبل التفتیش.الحصول على معلومات عن ال

 
درسا في الفصول الدراسیة. واشترك في رصد جمیع الدروس مفتش وأحد كبار  34أطلع المفتشون 

 الموظفین.
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اجتماعا مع القادة والمعلمین والمعالجین وموظفي الرعایة الصحیة والتوجیھ. والتقى  27وعقدوا 

ومقدمي الرعایة وأعضاء مجلس إدارة المدرسة، بمن فیھم كبیر المفتشون بالتالمیذ وأولیاء األمور 
مسؤولي العملیات في الشرق األوسط. وأیًضا عقدوا اجتماع مع ممثل عن الشركة المالكة للمدرسة، 

 دائرة التعلیم والمعرفة في أبوظبي.
 

جموعة واسعة من فحص المفتشون أنشطة التالمیذ في الكتب والملفات وأنتجت األنشطة رقمیًا. وحللوا م
الوثائق المتصلة بالتقییم والسیاسات والخطط التشغیلیة واالستراتیجیة. وأیًضا فتشوا ترتیبات الحمایة في 

 المدرسة. وأولوا االھتمام آلراء اآلباء والتالمیذ والموظفین.
 

 تقییم المدرسة
 مدرسة الكرامة مدرسة متمیزة وتوفر جودة تعلیم متمیزة للتالمیذ.

وفي المدرسة جمیع معاییر المدارس البریطانیة في الخارج باستثناء تلك التي تمنع من الوفاء حیث تست
بھا بسبب التشریعات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ویرد شرح لھذه المسائل الحقا في التقریر. 

ذه المعاییر غیر وتكون لمتطلبات البلد المضیف األسبقیة، ولذلك ال تحدد أي نقاط عمل فیما یتعلق بھ
 المستوفاة، وال یلزم اتخاذ أي إجراء آخر نتیجة لھذا التفتیش.

 
یتماشى تحصیل التالمیذ عموما مع تحصیل التالمیذ في المدارس المماثلة في المملكة المتحدة. ویحقق 

المواد معظمھم تقدما بارزا من نقاط انطالقھم في اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم وغیرھا من 
 ونحو األھداف الشخصیة المحددة في خطط التعلیم الفردیة الخاصة بھم.

 
حیث تركز المدرسة تركیًزا شدیًدا على مساعدة التالمیذ على التطور كمحاورین واثقین في كل مرحلة 
رئیسیة وفي كل موضوع. ویخطط المعلمون والمعالجون للدروس واألنشطة التي تحفز اھتمام التالمیذ 

ھم بالتواصل وتساعدھم على تطویر نیة للتواصل مع اآلخرین بطرق یمكن فھمھا بھا. كما أنھا ووعی
 شعورھم، على سبیل المثال اإلشارة عند اآلمنتزود التالمیذ بمھارات االتصال الضروریة لتوفر لھم 

 .واستقبالیةبالقلق أو االرتباك. ونتیجة لذلك، یحرز التالمیذ تقدما ممتازا من خالل مھارات تعبیریة 
 

، یتعلم األطفال فھم اإلشارات اإلنجلیزیةفي المراحل التأسیسیة لفترة ما قبل التعلیم المدرسي باللغة 
إحساس بما یتعین علیھم القیام  مثل "االستماع" و "النظر" و "العمل" لمساعدتھم على تطویر ،البصریة

یتعلم التالمیذ األصوات التي تصدرھا الحروف  ،1بھ في كل جزء من الدرس. في المرحلة الرئیسیة 
والبدء في مزجھا معا لقراءة الكلمات. حیث یتعلمون الكتابة من خالل المشاركة في تدریب تقویة 

م الرصاص على نحو جید ویبدأون في ربط عضالت الید إلتقان الكتابة، بحیث یتعلمون الخط بالقل
، یقترح التالمیذ 2الحروف. ویتعلم جمیع الطالب تقریبا كتابة أسمائھم الخاصة. في المرحلة الرئیسیة 

كلماتھم الخاصة عند إعطائھم حرف البدایة. حیث إنھم یبنون المفردات من خالل االستماع إلى 
وینقلون تعلمھم بثقة ووضوح. في المرحلة  ،طالقصص. ویقدمون رسومات حیة حول حمایة المحی

 ،مثل الفن ،، یستخدم التالمیذ مفرداتھم المتنامیة لوصف عملھم في مواضیع أخرى3الرئیسیة 
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، یطور الطالب مھارات التحدث واالستماع 4ویشاركون األفكار مع اآلخرین. أما في المرحلة الرئیسیة 
في المدرسة للزوار. وفي جمیع المراحل الرئیسیة، تدعم بثقة لدرجة أنھم قادرون على إجراء جوالت 

المعلمون القراءة بصوت عال ویراقبوھا على نحو فعال من خالل التوجیھ والتعلیقات الفردیة. ومع ذلك 
توجد أقلیة من التالمیذ ال یطورون مھاراتھم الشفھیة. إال أنھ یقرأ جمیع التالمیذ رموز الصور أو یفكون 

تھم على فھم تسلسل الدرس. وألن معظم معلمي اللغة اإلنجلیزیة من متحدثي اللغة تشفیرھا لمساعد
 اإلنجلیزیة األصلیین، فیضمن ذلك حصول التالمیذ على نماذج نطق وتكوین جملة عالیة الجودة.

 
األرقام ویطرحوھا ویضربوھا بثقة ودقة متزایدتین. في المراحل  یجمع التالمیذ ،الریاضیاتفي 

لفترة ما قبل التعلیم المدرسي، یتعرف األطفال على أسماء األرقام ویعدونھا من خالل اإلشارة التأسیسیة 
من خالل وضع ید المعلم على ید الطفل  ،، تحقق األغلبیة تقدما سریعا1باألصابع. في المرحلة الرئیسیة 

ر رقم رأوه في نطاق. لمساعدتھ في تعلم كتابة األرقام وجمعھا وطرحھا. یمكن لمعظم التالمیذ تسمیة آخ
مفرداتھم اإلنجلیزیة المتنامیة لفھم المفاھیم الریاضیة  2حیث یستخدم التالمیذ في المرحلة الرئیسیة 

للفضاء. ویضع التالمیذ أنفسھم أو األشیاء على نحو صحیح في موضعھا. حیث إنھم یفكرون بطریقة 
یظھر التالمیذ  ،3ا. وفي المرحلة الرئیسیة نقدیة حول ما یتعین علیھم القیام بھ قبل االلتزام بعمل م

 مھارات آمنة في
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العد. حیث تتعلم األقلیة تسمیة األوراق النقدیة وترتیبھا. ویطابق أیًضا معظم التالمیذ الكائنات واألشكال 

أما في المرحلة مع المسافات على نحو صحیح. وترتب األغلبیة من التالمیذ بدقة من األعلى إلى األدنى. 
یؤدي التالمیذ مھام الضرب الطویل ویضعون األرقام بالترتیب الصحیح في المجامیع،  ،4الرئیسیة 

ویظھرون فھما جیدا جدا للطریقة الصحیحة لحل المشكالت. ویستخدمون بثقة مھارات من مواضیع 
ل التفضیالت قبل إنشاء مختلفة لتحسین تعلمھم في الریاضیات، على سبیل المثال استجواب اآلخرین حو

مخطط توضیحي ومخطط إحصائي. ویسھم االستخدام الجید جدا لفرص تكرار التعلم في التقدم المتمیز 
للتالمیذ. یظھر معظم التالمیذ تذكرا قویا لما تعلموه في الدروس السابقة. على سبیل المثال، أظھر 

لمحدودة للغایة، وبكل ثقة، جابوا إجابة من مھارات االتصال الشفوي ا 3التالمیذ في المرحلة األساسیة 
كلمة واحدة على نحو صحیح عند طرح واحد أو اثنتین من تسعة ألنھم تذكروا تقنیات االستبعاد التي 

 تعلموھا في الدرس السابق.
 

لتحسین فھمھم للمفاھیم العلمیة. العلوم ویستفید معظم التالمیذ على نحو جید من خبرات التعلم العملي في 
مصطلحي الساخنة والباردة عند العمل في  1على سبیل المثال، أدرك التالمیذ في المرحلة الرئیسیة 

غرفة تكنولوجیا األغذیة. ویربطون على نحو صحیح الساخن مع الخطر. في جمیع المراحل الرئیسیة، 
ل التأسیسیة لفترة ما یظھر التالمیذ فھما آمنا لكیفیة تصنیف األشیاء المألوفة. یتعرف األطفال في المراح

قبل التعلیم المدرسي على أنواع مختلفة من الطقس وفي لعب األدوار یقلدون اإلجراءات التي قد تُتبع إذا 
الفاكھة على نحو صحیح حسب   2كان الجو عاصفا أو حارا. یصنف التالمیذ في المرحلة الرئیسیة 

فھما  3لدیھم. ویظھر تالمیذ المرحلة الرئیسیة اللون في دروس اللغة العربیة واختیار الفواكھ المفضلة 
جیدا جدا ألنواع الحیوانات المختلفة. ویقولون بثقة أكبر ما إذا كان الحیوان من الزواحف أم ال. في 

، یظھر التالمیذ ذوو المھارات الشفویة المحدودة استخداما ماھرا لتكنولوجیا 4المرحلة الرئیسیة 
ستخدمون السبورة التفاعلیة أو الكمبیوتر المحمول لربط الحیوانات المعلومات واالتصاالت عندما ی

على سبیل المثال الجمال ودرجة الحرارة المرتفعة. وینظم التالمیذ مواردھم الخاصة بنجاح  ،والطقس
ألنھم یفھمون تماما توقعات المعلمین. ویتبعون شرائط التسلسل المعدة في محطات العمل  ،في العلوم

والتي تتضمن معلومات حول ما قد یحتاجون إلیھ إلكمال المھمة. في بعض األحیان ال  ،الخاصة بھم
تتاح للتالمیذ فرصة كافیة لتجربة األشیاء بأنفسھم في العلوم. ونتیجة لذلك، فإنھم في بعض األحیان 

 بدال من تجربة االستكشاف العلمي العملي. ،یتبعون قیادة المعلم
 

من التعلیم  3ا من نقاط انطالقھم في المواد األخرى. في المرحلة الرئیسیة تقدما ملحوظیحرز التالمیذ 
الترتیب، لتسمیع آیة یقرأ التالمیذ كلمات فردیة من القرآن الكریم ویضعونھا بدقة في  ،اإلسالمي

بحماس أدوار قیادیة عندما یقودون جلسات  4یتولى تالمیذ المرحلة  ،قصیرة. في التربیة البدنیة
یاضیة للفصل. ویظھرون مھارات التنسیق البدني بطریقة جیدة جدا. یفحص التالمیذ بدقة تمارین ر

األنماط التي ینتجونھا في الفنون، ألنھم یفھمون الطریقة التي یجب استخدامھا في تجعید الورق 
المطلي بأشكال مختلفة إلنشاء أنماط جدیدة. تتعرف التالمیذ على اآلالت الوتریة في الموسیقى 

 طلقوا علیھا اسم اآلالت عند النظر إلى صور ألنواع مختلفة من اآلالت.وأ
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 ملخص األحكام األخرى لمعاییر المدارس البریطانیة في الخارج:
 أدناه). 1جودة المناھج الدراسیة التي تقدمھا المدرسة متمیزة (انظر المعیار  •
 .أدناه) 1جودة التدریس والتقییم متمیزة عموما (انظر المعیار  •
 أدناه). 2النمو الروحي واألخالقي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ متمیز (انظر المعیار  •
 أدناه). 3رفاھیة التالمیذ وصحتھم وسالمتھم متمیزة (انظر المعیار  •
 أدناه). 4استیفاء معیار مالءمة المالك والموظفین (انظر المعیار  •
 أدناه). 5(انظر المعیار تفي المباني وأماكن اإلقامة بمتطلبات المعیار  •
 أدناه). 6یفي توفیر المعلومات للوالدین بمتطلبات ھذا المعیار (انظر المعیار  •
 أدناه). 7تفي إجراءات المدرسة للتعامل مع الشكاوى بمتطلبات المعیار (انظر المعیار  •

 أدناه). 8قیادة وإدارة المدرسة متمیزة (انظر المعیار  •
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، أثبتت المدرسة أنھا تفي بمعاییر 2022لھذا التفتیش، الذي أجري خالل شھر یونیو ونتیجة 

باستثناء تلك المعاییر التي ال یمكن تحقیقھا قانونیًا في  2017المدارس البریطانیة في الخارج لعام 
ق بنظام دولة اإلمارات العربیة المتحدة. یعد مخصص المدرسة الطالب جیًدا لاللتحاق أو إعادة االلتحا

 المدارس المستقلة في المملكة المتحدة.
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 : جودة التعلیم الذي تقدمھ المدرسة1المعیار 
'. لم تفي المدرسة 2) (د) '2( 2یستوفى المعاییر المتعلقة بنوعیة التعلیم باستثناء المعیار الوارد في الفقرة 

 2010المساواة في المملكة المتحدة لعام بھ بسبب متطلبات البلد المضیف المتعلقة بقانون 
 

 جودة التعلیم والتعلم والتقییم متمیزة. المدرسة تلبي معیار المدارس البریطانیة في الخارج.
 

. تتبع مدرسة الكرامة منھجا بریطانیا تعدلھ على نحو جید استثنائیًا متمیزةجودة المناھج الدراسیة 
تالمیذھا. كما عدلت منھج وزارة التربیة والتعلیم للتربیة اإلسالمیة وشخصي للغایة لتلبیة احتیاجات 

واللغة العربیة والدراسات االجتماعیة. ونتیجة لذلك، فإن التالمیذ مستعدون جیدا جدا للمرحلة التالیة من 
لمعالم تعلیمھم أثناء انتقالھم عبر المدرسة وإلى معھد التدریب. یساھم تعزیز اللغة اإلنجلیزیة ومقارنة ا

الجغرافیة والطقس في بریطانیا مع تلك الموجودة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة في فھم الطالب 
للمملكة المتحدة. ومن غیر المرجح أن یدخل التالمیذ النظام التعلیمي البریطاني في أي مرحلة. ومع ذلك، 

راسي الذي یتبعونھ من كثب مع المناھج فإنھم سیكونون على استعداد تام للقیام بذلك. یتطابق المنھج الد
على سبیل المثال في االھتمام الوثیق جدا  ،المصممة بعنایة والتي شوھدت في مدارس مماثلة في بریطانیا

 بتطویر مھارات العدد والتصنیف المفیدة في جمیع مراحل الریاضیات والعلوم.
 

آلخرین الذین یولون اھتماما خاصا تشجع سیاسات وخطط المناھج الدراسیة على احترام األشخاص ا
لجمیع الخصائص المحمیة المعمول بھا. فعلى سبیل المثال، یركز المنھج تركیزا قویا على التوافق مع 
أشخاص من جنسیات مختلفة من خالل التدریس المباشر ألھمیة الصداقات والعالقات الجیدة جدا بین 

 ن متعددي الجنسیات.التالمیذ والعالقات بینھم وبین مجموعة الموظفی
 

حیث تجمع المدرسة  الفصول الدراسیة على شكل أربع مراحل أو أقسام مع عدد من الفصول الدراسیة 
في كل منھا. عادة ما یكون ھناك ما بین أربعة وتسعة تالمیذ في كل فصل. یوضع التالمیذ في فصل 

الفردیة. تنشي ء المدرسة خرائط  دراسي مع إیالء االعتبار الواجب للعمر والقدرة والسلوك والحاجة
لكل مرحلة وتستخدم في  ،المصممة خصیصا لتلبیة االحتیاجات الفردیة للتالمیذ ،المناھج الدراسیة

التخطیط الطویل والقصیر األجل عالي الجودة وفي التخطیط الیومي. ویروج قادة المدارس  "لمنھج 
لمنح التالمیذ إمكانیة الوصول إلى المناھج  حیث یخطط المعالجون والمعلمون معا من كثب، ،مختلط"

فعلى سبیل المدرسة. الدراسیة وتمكینھم من إحراز تقدم جید استثنائیًا یظھر في معلومات التقییم في 
المثال، یخطط المعالجون والمعلمون لبرامج تساعد التالمیذ على تطویر مھاراتھم الحركیة الدقیقة بحیث 

 تتحسن كتابتھم الیدویة.
 

مرحلة السنوات األولى، یتبع التالمیذ برنامجا جیدا للتعلم یتماشى على نحو وثیق مع أھداف التعلم  في
تُعطى األولویة ألھمیة التواصل الھادف في كل مادة. ویستخدم مناھج  ،المبكر للغة اإلنجلیزیة. منذ البدایة

وما  ،لى ما سیتعلمونھمشتركة في جمیع الدروس، مع مطالبات بصریة واضحة لتنبیھ التالمیذ إ
اعتمادا  ،سیحتاجون إلیھ وكیف سیحققون األھداف. تظھر المطالبات المرئیة في شكل صور أو كلمات
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على احتیاجات التالمیذ. ونتیجة لذلك، یظھر التالمیذ فھما شدیدا لما سیفعلونھ في الدروس ویتبع معظمھم 
 جداولھم الشخصیة بجد.

 
ر الذین یواجھون أشد الصعوبات في التعلم في فصول مختلفة في "األبطال تجمع التالمیذ من جمیع األعما

سنة. یوفر المنھج الدراسي في ھذه المرحلة نھجا تعلیمیا  17إلى  5الصغار". وھم في الفئة العمریة من 
قائما على النشاط جید التخطیط للغایة یغطي أفكار وموضوعات محددة، على سبیل المثال التعلم عن 

ویعد تطویر مھارات الحیاة المفیدة، بما في ذلك التواصل، سمة رئیسیة من سمات تقدیم المناھج  الطقس.
 الدراسیة في ھذا القسم ویدعم تخطیط المعلمین في جمیع المواد.
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 سنة، یشجع التالمیذ على أن 14وفي مرحلة االنتقاالت، حیث یتراوح عمر التالمیذ بین سبع سنوات و 
یصبحوا أكثر استقاللیة وأن یكتشفوا األشیاء بأنفسھم من خالل الحد من مساعدة الكبار. حیث ھناك تركیز 
قوي في جمیع المواد على التنظیم الحسي لمساعدة التالمیذ وھم یتعلمون التسامح واالستجابة بطریقة 

مثل اختیار  ،علیمیا مناسبا للعمرإیجابیة لوجود اآلخرین أو قبول توجیھ المعلمین. یقدم المعلمون نشاطا ت
 األطعمة أو التعبیر عن تفضیل األنشطة الترفیھیة للمساعدة في تطویر االستقاللیة.

 
سنة،  16المناھج الدراسیة في مرحلة المستكشفین، للتالمیذ الذین تتراوح أعمارھم بین ثماني سنوات و 

األكادیمي والمھني الرسمي، بما في ذلك التعلیم تعد التالمیذ جیدًا على نحو استثنائي لمزید من التعلم 
مثل  ،اإلضافي وعالم العمل. ویشمل تخطیط المناھج الدراسیة إقامة صالت جیدة جدا مع المجتمع المحلي

خدمات الدفاع المدني. یحضر أعضاء الخدمة إلى المدرسة للتحدث إلى مجموعات من التالمیذ حول 
میذ أن یبقوا بأمان. إن التركیز على المھارات الوظیفیة واالستقاللیة عملھم في المجتمع وكیف یمكن للتال

على الرغم  ،المناسبة للغایة التي ینظر إلیھا في تخطیط المعلمین یعد التالمیذ لمواصلة التعلیم والتوظیف
 .من أن التوجیھ المھني الرسمي غیر مدرج في التخطیط بسبب االحتیاجات المحددة للتالمیذ في المدرسة

 
قدم المنھج أنشطة إرشادیة الصفیة في الموسیقى والفن أثناء الیوم الدراسي  -19قبل تطبیق قیود كوفید 

وفي نھایتھ. وتخطط المدرسة إلعادة تقدیم برنامجھا لألنشطة الالصفیة في فصل الخریف. ویعرب اآلباء 
 فرصة ممكنة. عن رغبتھم في استئناف المجموعة الكاملة من األنشطة الالصفیة في أقرب

 
 في جمیع أنحاء المدرسة متمیزة.التدریس والتقییم جودة 

 
إن فھم المعلمین الشامل ألفضل الممارسات في تدریس التالمیذ المصابین بالتوحد واضح دائما تقریبا في 
تخطیطھم وتنفیذھم للمنھج الدراسي. في المراحل التأسیسیة لفترة ما قبل التعلیم المدرسي، یبدأ األطفال 

یقدمون دعما جیدا لكل واحد منھم بدایة ممتازة لتعلیمھم. ویعرف جمیع المعلمین أطفالھم جیدا للغایة و
لتعزیز التعلم الواثق واالستمتاع بجمیع األنشطة. حیث یحتفظ المعلمون بمجالت تعلیمیة شاملة یشاركوھا 
مع أولیاء األمور والمعالجین. ویرسم ذلك التقدم الذي یحرزه األطفال في المناھج الدراسیة األساسیة وفي 

ثال، في اللغة اإلنجلیزیة، یقدم المعلمون العدید من األمثلة على األحرف المھارات الحیاتیة. على سبیل الم
األولى من الكلمات ثم یتحدون األطفال للعثور على صور لألشیاء المألوفة التي تبدأ بالحرف. یحسن 
األطفال مھارات التحدث ألنھم یتعلمون صنع مزیج صوتي لتشكیل الكلمات والعبارات القصیرة. ویسجل 

التالمیذ من خالل المراقبة الدقیقة والعمل مع األفراد كل مرحلة من مراحل تطور ون بمھارة المعلم
 والتقاط الصور أو تصویر فیدیو ألعمالھم.

 
في مرحلة االنتقاالت، یشجع المعلمون التالمیذ على إقامة روابط قویة بین الریاضیات والحیاة الیومیة، 

میذ بالمال ومساعدتھم على الربط بین استخدام المال وشراء على سبیل المثال من خالل تعریف التال
یساعد المعلمون التالمیذ على إقامة روابط بین المواد. إنھم  ،العناصر التي یحتاجونھا. في جمیع المراحل

االجتماعیة معا لتوظیف وعي التالمیذ ببیئاتھم من خالل ینسجون بخبرة مواضیع العلوم والدراسات 
في الماء أو في منازلھم.  ،في الصحراء ،في المكان الذي تعیش فیھ الحیوانات المختلفة تحدیھم للتفكیر
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ونتیجة لذلك، یحفز المعلمون التالمیذ على توصیل فھمھم من خالل استدعاء إجابات دقیقة أو تخمینات 
 معقولة حول البیئة الطبیعیة.

 
التكنولوجیات الجدیدة لتحفیز اھتمام التالمیذ. یستفید المعلمون استفادة جیدة جدا من وفي جمیع المراحل، 

یستفید التالمیذ جید جدا من أجھزة الكمبیوتر المحمولة وأجھزة الكمبیوتر لتحسین فھمھم للمواد، على 
سبیل المثال قیم األرقام في الریاضیات. في بعض األحیان، ال یخطط المعلمون لفرص كافیة للتالمیذ 

 اف األشیاء بأنفسھم من خالل االستفسار أو التجربة والخطأ.لتوجیھ تعلمھم من خالل اكتش
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یوفر نھج المدرسة في تتبع وتقییم إنجازات التالمیذ مقابل معاییر المناھج الدراسیة معلومات موثوقة 
تالمیذ داخل للغایة حول مدى جودة أداء كل تلمیذ. وتمكن األنظمة الفعالة قادة المدارس من مقارنة تقدم ال

المدرسة ومع التالمیذ في المدارس المماثلة في إنجلترا. ویساھم المعالجون في تقییم اإلنجاز وقیاسھ عن 
 طریق االختبارات التشخیصیة التي توفر معلومات مقارنة مرتبطة بالعمر.

 
المدرسة. وللحصول یضع قادة المدارس والمعلمون مستویات التحصیل األساسیة لكل تلمیذ عند دخولھم 

 ،على صورة شاملة قدر اإلمكان، یناقش المعلمون نقاط القوة واحتیاجات التعلم مع أولیاء األمور
ویراقبون التالمیذ ویسجلون أنشطتھم منذ البدایة. یقیس المعلمون بعنایة التقدم المحرز مقابل معاییر 

ترات زمنیة قصیرة وأطول. ویستجوب قادة المناھج الدراسیة وأھداف برنامج التعلیم الفردي على مدى ف
المدارس معلومات التقییم بدقة. حیث یستخدم المعلمون مجموعة متنوعة من األسالیب الفعالة للغایة 
للتدخل حیث یكتشفون أن التالمیذ ال یحققون تقدما متوقعا. ویعمل المعلمون والمعالجون معا على نحو 

لتعلیم الفردي، بحیث یستعید التالمیذ المھارات التي ربما تكون قد وثیق للغایة لمراجعة وتنقیح برنامج ا
فقدت أو تغلبت على الحواجز التي تقف في طریق التقدم. فعلى سبیل المثال، اتبع التالمیذ األكبر سنا الذین 

تي اإلغالق برامج صممھا المعالجون والمعلمون وال فترةنھایة كانوا قلقین بشأن العودة إلى المدرسة في 
 شددت على كیفیة تطبیق تدابیر السالمة وأھمیة الحضور إلى المدرسة. ونتیجة لذلك، تحسن حضورھم.

 
، وضعت المدرسة ترتیبات ناجحة للغایة لضمان استمرار التالمیذ في التعلم في 19خالل فترة قیود كوفید 

ومعلموھم. وحرص قادة  المنزل. وشملت ھذه الدورات جلسات تعلیمیة فردیة حضرھا التالمیذ وآباؤھم
المدارس على عقد اجتماعات عبر اإلنترنت أسبوعیا لتشجیع الشعور بالمجتمع المدرسي والمشاركة 
المشتركة. یذكر اآلباء أن أطفالھم كانوا حریصین على االنضمام إلى جمیع األنشطة عبر اإلنترنت في 

 بما في ذلك غناء النشید الوطني في الصباح. ،المنزل
 

 : التطور الروحي واألخالقي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ2المعیار 

تستوفى المعاییر المتعلقة بالتطویر الروحي واألخالقي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ باستثناء المعیار 
'. وال تستوفي ھذه المعاییر بسبب متطلبات البلد المضیف المتعلقة بقانون 6(ب) ' 5الوارد في الفقرة 

 .2010لمساواة في المملكة المتحدة لعام ا
 

 إن التطور الروحي واألخالقي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ متمیز.
 

تھدف المدرسة إلى أن تكون طموحة وإیجابیة وممتعة وودیة وشجاعة ومبتكرة. وتتخلل ھذه التطلعات 
ترام اآلخرین والتسامح معھم. كل جانب من جوانب الحیاة المدرسیة وتشجع الموظفین والتالمیذ على اح

بالنظر إلى المعاییر التي تُكلف بالعمل في إطارھا. وتؤكد أدلة التفتیش،  ،حیث إن المدرسة شاملة تماما
بما في ذلك مالحظات الدروس، والمناقشات مع التالمیذ والموظفین وأولیاء األمور، وفحص خطط 

آلخرین. وھي تولي االعتبار الواجب للخصائص المناھج الدراسیة، أن المدرسة تشجع على احترام ا
المحمیة ولكنھا غیر قادرة على الترویج لھا جمیعا بسبب قوانین دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وتلك 
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المستبعدة ھي الزواج والشراكة المدنیة، وإعادة تحدید نوع الجنس، والجنس والتوجھ الجنسي. لدى 
األخالقي واالجتماعي والثقافي شامل یساعد التالمیذ على العمل معا المدرسة برنامج التطویر الروحي و

بانسجام في بیئة تعلیمیة آمنة وھادئة حیث تقدیر مساھمة كل واحد واإلشادة بھا. یقول التالمیذ إنھم یحبون 
ت التواجد في المدرسة ویتعلمون ھنا أكثر مما تعلموه في المدارس األخرى. وجمیع التالمیذ ھم من عائال

تتبع العقیدة اإلسالمیة. یتعلم التالمیذ عن المعتقدات الدینیة لآلخرین عند االحتفال باالحتفاالت الوطنیة 
مثل عید المیالد ودیوالي. ویشارك التالمیذ األكبر سنا في الصالة الیومیة في المسجد،  ،والدینیة المختلفة

سنا صلوات وآیات من القرآن الكریم في الفصل  برفقة وقیادة المعلمین ومساعدیھم. یتلو التالمیذ األصغر
فعلوا ذلك في تجمعات. یكتسب التالمیذ األكبر سنا رضا ھائال من مھاراتھم  19وقبل فرض قیود كوفید 
 الجیدة في التالوة وبنجاح
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اإلسالمیة، على سبیل المثال ویشاركون في مسابقات التالوة الوطنیة. ویتعلم معظم التالمیذ اتباع اآلداب 
خلع األحذیة عند دخول مسجد المدرسة. وفي الدروس، یربط التالمیذ بین اآلیات القرآنیة وحیاتھم 

 على سبیل المثال النظافة الجیدة. ،الیومیة
 

یعجبون بالصور التي  ،یفخر التالمیذ كثیرا بإنجازاتھم ویحتفلون بإنجازات اآلخرین. على سبیل المثال
ھا اآلخرون في دروس الفنون. حیث یتعلمون كیفیة العمل مع بعضھم البعض في مجموعات یرسم

على سبیل المثال تبادل األفكار حول كیفیة خلط المكونات في دروس تكنولوجیا األغذیة. ونتیجة  ،صغیرة
 فإنھم یكتسبون بسرعة فھما لمناطق نظام ،للتدریس الفعال حول فھم ما یشعرون بھ في وقت معین

یتعلمون كیفیة التنظیم الذاتي عن طریق  ،وھي طریقة لتحدید وإدارة العواطف. على سبیل المثال ،التنظیم
حمل بطاقات الحالة العاطفیة واالنتقال إلى أجزاء أخرى من الغرفة أو إلى أنشطة مختلفة. وقد أدى ذلك 

 إلى انخفاض ملحوظ في حوادث السلوك الصعب في المدرسة بمرور الوقت.
 

بما في ذلك مھارات القیادة ویتعلمون تقدیر أھمیة العمل معا.  ،یطور التالمیذ مھارات اجتماعیة جیدة جدا
وھي تظھر وعیا قویًا بالشواغل البیئیة المحلیة، مثل إعادة التدویر ومصادر الطاقة المختلفة. وھم یقدمون 

وسع نطاقا. حیث شوھدت مھارات القیادة أفكارا مدروسة حول كیفیة العمل معا لحمایة البیئة المحلیة واأل
عندما أظھر التالمیذ  ،2والتعاون في عرض درامي ناجح على نحو خاص نظمھ تالمیذ المرحلة الرئیسیة 

فھما عمیقا للحاجة إلى حمایة المحیطات. ویتعلم التالمیذ عن القیم البریطانیة مثل الدیمقراطیة من خالل 
الب. حیث إنھم ینظرون في آراء اآلخرین ویبلغون قادة المدارس. االنتخابات التي تجرى لمجلس الط

فعلى سبیل المثال، بدأ التالمیذ حملة إلعادة التدویر في المدارس وأنشأوا لوحة إعالنات لمجلس الطالب 
لتبادل أفكارھم مع اآلخرین. وھم یدركون أن أفكارھم واقتراحاتھم قد تم العمل بھا، مثل توفیر األطعمة 

 لفة في وقت الغداء.المخت
 

یكتسب الطالب فھما واضحا جدا لثقافة وتراث دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بما في ذلك المؤسسات 
في تعلم "ھویتي". حیث العامة في البالد مثل خدمات الدفاع المدني، وقادة البالد. ھناك مشاركة قویة 

عرف التالمیذ األكبر سنا على قادة دولة اإلمارات یستمعون إلى النشید الوطني وینضمون إلیھ كل یوم. ویت
العربیة المتحدة ویسمون أسماءھم. حیث یشارك التالمیذ بشغف في االحتفاالت الوطنیة مثل الیوم الوطني 
ویوم العلم ویوم الشھید من خالل ارتداء الزي الوطني والمشاركة في الموسیقى والرقص والتالوة. ویساعد 

 حماس في التخطیط لمثل ھذه األحداث والمشاركة في أنشطة أطفالھم في ھذه األیام.اآلباء والعائالت ب
 

 : رفاه التالمیذ وصحتھم وسالمتھم3المعیار 

 تلبي المدرسة متطلبات ھذا المعیار. وال یزال توفیر الرعایة الصحیة والسالمة للتالمیذ أمرا متمیًزا.
 

بھم ممتازة. یقول اآلباء إن أطفالھم یستقرون بسرعة كبیرة  اإلجراءات المدرسیة لقبول التالمیذ والترحیب
نتیجة للتخطیط الحساس  ،19-عندما ینضمون إلى المدرسة. كان ھذا صحیحا حتى خالل فترة قیود كوفید 

والفردي من الموظفین. وخالل الجائحة، ضمن قادة المدارس دعم رفاه التالمیذ، بما في ذلك صحتھم 
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تصال الیومي عبر اإلنترنت. كما ضمنت تمكین التالمیذ من العودة إلى المدرسة العقلیة، عن طریق اال
بطریقة منظمة تنظیما جیدا بمجرد تخفیف القیود. حیث یصمم المعالجون وموظفو التوجیھ برامج "العودة 
إلى المدرسة" المصممة خصیصا للطالب الذین تم تحدیدھم على أنھم بحاجة إلى مساعدة خاصة 

روتین وشدة الحضور الیومي. توفر المدرسة للتالمیذ إرشادات فعالة للغایة ومخططة بشكل الستئناف 
بما في ذلك مساعدتھم على تطویر فھم لكیفیة التواصل مع  ،فردي حول كیفیة الحفاظ على سالمتھم

م إیجابیون ومتى وكیف یطلبون المساعدة وكیفیة استخدام اإلنترنت بأمان. اآلباء والتالمیذ أنفسھ ،اآلخرین
بنفس القدر بشأن عمل المعلمین لضمان أن تكون عملیات االنتقال داخل المدرسة بین المراحل واألقسام 
سلسة وخالیة من اإلجھاد. ویقدم موظف االتصال األسري في المدرسة الدعم والتوجیھ للتالمیذ. یقول 

ن عدد األشخاص الذین یساعدونھم التالمیذ إن عدد األشخاص الذین یساعدونھم في ھذه المدرسة أكبر م
في المدارس األخرى ألن المعلمین یساعدونھم على تعلم كیفیة طلب المساعدة. حیث یعمل التالمیذ 

 والموظفون في بیئة صحیة وآمنة للغایة.
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ة تقدم ممرضات المدارس نصائح ممتازة للتالمیذ وأسرھم ویضمنون إجراء جمیع الفحوصات الصحی
 الالزمة. وتوجد نظم نموذجیة لتخزین األدویة وتسجیل كیفیة ووقت صرفھا.

 
تجرى جمیع الفحوصات األمنیة الالزمة قبل دخول أي شخص إلى المبنى. وتجرى فحوصات قیاس 
درجة الحرارة على الجمیع. حیث ینظم الدخول إلى مراحل مختلفة عن طریق التصاریح اإللكترونیة. 

لى أنماط الحیاة الصحیة وممارسة الریاضة. وتحافظ المدرسة جیدًا على نظافتھا وھناك تركیز جید ع
والتي یوقعھا الموظفین  ،وحفظھا جیدًا. وھناك تقییمات مكتوبة دقیقة وحدیثة للمخاطر لجمیع األنشطة

نبأ وقادة المدارس. وھناك أیًضا ثقافة لتقییم المخاطر في جمیع أنحاء المدرسة. على سبیل المثال، یت
الموظفون بالنتائج السلوكیة المحتملة ویجرون التعدیالت المناسبة عندما یصبح التالمیذ قلقین أو مرتبكین، 

 باستخدام مناطق أنظمة التنظیم. وتعقد تدریبات الحریق وغیرھا من تدریبات اإلخالء بانتظام.
 

. حیث یذھب جمیع 19ود لقد عمل قادة المدارس بجد لضمان مستویات حضور جیدة بعد فترة قیود قی
 التالمیذ تقریبا اآلن إلى المدرسة كل یوم. ویصل التالمیذ دائما تقریبا في الوقت المحدد في الصباح.

 
وھناك نظم فعالة جدا لصون التالمیذ وحمایتھم. وھناك ستة معلمین مدربین ومعینین للحمایة مع تدریب 

حیث إنھم یدركون تماما واجبات ومسؤولیات الحمایة حدیث لتلبیة المتطلبات البریطانیة واإلماراتیة. 
الخاصة بھم ألنھم على درایة كبیرة بمتطلبات "الحفاظ على سالمة األطفال في التعلیم". ویعتمد قادة 
المدارس نھج "جلسات موجزة لمدة سبع دقائق " حیث تنبیھ الموظفین إلى سیناریوھات نموذجیة. 

صحیحة واإلجراءات الواجب اتباعھا في كل حالة. وتحتوي سیاسات یناقشون وینظرون في االستجابة ال
الحمایة على معلومات مفصلة حول اإلجراءات الواجب اتباعھا والتي یتشاركھا ویفھمھا الموظفین 
وأولیاء األمور. وھناك دورات تدریبیة منتظمة للغایة لتسلیط الضوء على أھمیة الیقظة والحمایة وحمایة 

لك ورش العمل عبر اإلنترنت لآلباء واألمھات. یعالج التدریب بفعالیة االحتیاجات بما في ذ ،الطفل
الخاصة للتالمیذ الذین لدیھم اضطراب طیف التوحد ویتضمن وحدة عبر اإلنترنت للموظفین یجب علیھم 

 إكمالھا في غضون ثالثة أشھر من التعیین.
 

 : مالءمة المالك والموظفین4المعیار 

طلبات ھذا المعیار. وتوجد ضوابط صارمة للتوظیف لجمیع الموظفین. یضم قسم الموارد تلبي المدرسة مت
بما في ذلك  ،البشریة في المدرسة موظفا متخصصا یدیر بدقة السجل المركزي الوحید لجمیع الموظفین

جمیع المحافظین. المالك ھو دائرة التعلیم والمعرفة. وممثلھا موظف في دائرة التعلیم والمعرفة خضع ل
الفحوصات الالزمة. وال توجد وكالة أو موظفي تورید في المدرسة. باإلضافة إلى فحوصات خدمة 
الكشف والحظر البریطانیة، حیث یحتاج جمیع الموظفین والزوار إلى الحصول على تصریح خاص من 

نحاء المدرسة. السلطات المدنیة ومن دائرة التعلیم والمعرفة قبل السماح لھم بالتنقل بحریة في جمیع أ
یشیر التدقیق في السجل المركزي الوحید وعینة من ملفات الموارد البشریة إلى أنھ أجریت جمیع 
الفحوصات الالزمة وأن الموظفین ال یبدأون العمل في المدرسة حتى یستلموا جمیع التصاریح. ویشمل 

 مارات العربیة المتحدة.ذلك التحقق من المؤھالت واللیاقة الطبیة والحق في العمل في دولة اإل
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دوران الموظفین منخفض. ویخضع جمیع الموظفین لفترة اختبار مناسبة، یتوقف طولھا على وظیفتھم. 
وتحدد عقودھم ضرورة اجتیاز فترة االختبار بنجاح قبل تأكید العمل الدائم. حیث خضع الموظفون 

 في المملكة المتحدة.والمحافظون الذین لدیھم مسؤولیات تعیین لتدریب توظیف مناسب 
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 : المباني واإلقامة5المعیار 

 تلبي المدرسة متطلبات معیار المدارس البریطانیة في الخارج ھذا.
 

حیث إن المدرسة مزودة بموارد جیدة على نحو استثنائي. وقد حرص قادة المدارس على أن تحتوي 
الفصول الدراسیة ومناطق العالج والمجاالت الطبیة والغرف والمرافق المتخصصة على أحدث المعدات 

حة دائم التي تعزز مستویات عالیة من التطور األكادیمي والشخصي للتالمیذ. ویوجد أیًضا حمام سبا
العمق، یحضره منقذ مدرب، لتوفیر التمارین الریاضیة والعالج للتالمیذ. وزینت الفصول الدراسیة 
والممرات على نحو حساس بأمثلة على عمل التالمیذ ونصائح حول السالمة. وأیًضا جمیع المناطق 

من معدات اللعب والترفیھ الخارجیة تقریبا مظللة بالكامل بحیث یمكن للتالمیذ االستمتاع بمجموعة واسعة 
مناسبة للعمر  التي یمكن العثور علیھا في فناء "الواحة". الفصول الدراسیة مجھزة تجھیزا جیدا بموارد 

على سبیل المثال محطات العمل الفردیة مع جداول  ،تساعد التالمیذ على تحقیق أقصى قدر من التحصیل
 زمنیة شخصیة إلرشادھم خالل الجدول الزمني.

 
 بما في ذلك الموارد الالزمة التباع أنماط حیاة صحیة. ،یادات مجھزة على نحو مناسب للغایةالع

 
ھناك ترتیبات أمنیة خارجیة وداخلیة جیدة جدا، بما في ذلك المداخل التي تراقب والتغطیة المناسبة 

غیرھا من مشكالت . ھناك أنظمة فعالة للغایة لإلبالغ عن األعطال أو  للكامیرات التلفزیونیة المغلقة
الصیانة. ویتعامل أما موظفو الصیانة المدرسیة أو المقاولون المتخصصون مع المشاكل التي تحدث 
بسرعة. وھناك خطط واضحة جدا لالستجابة للطوارئ، والتي تحتوي على إرشادات حول بروتوكوالت 

لم ومصاعد تسھل الوصول واإلجراءات التي یجب اتخاذھا عند دق ناقوس الخطر. وھناك سال 19-كوفید 
بغض النظر عن اإلعاقة. ھناك ترتیبات مناسبة ألوقات  ،المتساوي إلى جمیع مناطق المبنى للجمیع

الراحة وأوقات الوجبات. تتسم مرافق دورات المیاه والحمام بالحساسیة الحتیاجات التالمیذ المصابین 
صیة واإلشراف. وھناك مرافق حمام باضطراب طیف التوحد وقد اتخذت الترتیبات المناسبة للخصو

 مكیفة لألشخاص الذین یعانون من إعاقة جسدیة.
 

 : توفیر المعلومات لآلباء واألمھات ومقدمي الرعایة وغیرھم6المعیار 

 تلبي المدرسة متطلبات ھذا المعیار للمدارس البریطانیة في الخارج.
 

یسر اآلباء على نحو خاص أن ترسل المعلومات ھناك أنظمة ممتازة لتوفیر المعلومات لآلباء واألمھات. 
إلیھم بطریقتھم المفضل، على سبیل المثال عبر وسائل التواصل االجتماعي أو عبر البرید اإللكتروني. 
ترفق تفاصیل االتصال بمدیري المدارس والمدیر على الموقع اإللكتروني مع مزید من المعلومات حول 

سؤولي العملیات في بریوري أسبریس في المدرسة. كما ترفق كیفیة االتصال بالمحافظین وكبیر م
المعلومات األساسیة ذات الصلة عن المدیر والمحافظین على الموقع. وقد حرص قادة المدارس على 

 ضمان توفر السیاسات والوثائق المھمة، مثل سیاسات الصحة والسالمة، باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.
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طلع المعلمون اآلباء جدیًا على نحو خاص حول ترتیبات توفیر الدروس عبر ، أ19-خالل قیود كوفید 

 اإلنترنت.
 

اآلباء على درایة جیدة باإلنجازات األكادیمیة والشخصیة ألطفالھم. وھم واثقون من أن آرائھم تؤخذ في 
ة، والتي االعتبار عند اتخاذ قرارات ھامة. وھم یقدرون على نحو خاص المعلومات التي تقدمھا المدرس

تساعدھم على تحسین مھارات االتصال لدى أطفالھم وتخفیف مخاوفھم عندما یضطرون إلى التعامل مع 
القضایا الطبیة. وھم یتلقون تقاریر مكتوبة على نحو نھائي وتقاریر أكثر انتظاما إلكترونیًا. یصفونھا بأنھا 

ور الذین أكملوا استطالع التفتیش "مفصلة" و "خالیة من المصطلحات المتخصصة". أظھر أولیاء األم
عبر اإلنترنت دعما ساحقا للمدرسة، خاصة في اإلجابة على األسئلة حول استمتاع أطفالھم بالتواجد في 
المدرسة ومشاعرھم باألمان. ولم تثر أي مسائل داعیة للقلق. حیث تستطلع المدرسة آراء أولیاء األمور 

 لمدرسةبانتظام لجمع وجھات نظرھم حول تطورات ا
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والتقاریر التي تفید بأن الردود الواردة إیجابیة مماثلة للرد على استقصاء التفتیش. وقد عزز قادة المدارس 
مؤخرا الطریقة التي یعملون بھا مع أولیاء األمور من خالل تعیین موظف اتصال متفرغ ألولیاء األمور 

 والممرضات في المدرسة.للعمل مع األخصائي االجتماعي 
 

تساعد المدرسة أولیاء األمور على تحویل مجلس األمھات السابق إلى منتدى لآلباء واألمھات وتعمل على 
 إیجاد طرق یمكن للوالدین من خاللھا المشاركة المباشرة في إدارة المدرسة.

 
 : إجراءات المدرسة للتعامل مع الشكاوى7المعیار 

 ذا المعیار للمدارس البریطانیة في الخارج.تلبي المدرسة متطلبات ھ
 

سیاسة الشكاوى متاحة ألولیاء األمور على الموقع اإللكتروني وتحدث سنویا. وھي تحدد خطوط اتصال 
واضحة مع معلومات حول كیفیة تصعید الشكاوى. وتشدد ھذه السیاسة على سریة العملیة والجداول 

. وتحدد األشخاص المعنیین في كل مرحلة، بما في ذلك دور الزمنیة التي یجب أن تعالج فیھا الشكاوى
فریق المراجعة المستقل إذا لزم األمر. وتحدد ھذه السیاسة واجبات دائرة التعلیم والمعرفة بصفتھا المالك. 
وتحافظ على ملف شكاوى المدرسة على نحو جید للغایة. كانت ھناك شكوتان للمدرسة خالل العام 

د ردت المدرسة على كلیھما على مناسب وحلتھما بطریقة مرضیة في المرحلة الدراسي الحالي. وق
 األولى من خالل المناقشة مع الموظفین الرئیسیین.

 
 : قیادة وإدارة المدرسة8المعیار 

 أستوفي معیار المدارس البریطانیة في الخارج
 

من خالل اھتمامھم الوثیق یتمتع قادة المدارس برؤیة واضحة على نحو ملحوظ یضعونھا موضع التنفیذ 
وترویجھم ألعلى المعاییر وتعزیز عالقات جیدة للغایة في جمیع أنحاء المدرسة ومع أولیاء  ،بالتفاصیل

األمور والمجتمع األوسع. وھناك ھدف واحد شامل: تعزیز اإلنجاز واالستقالل لجمیع التالمیذ. تشارك 
الذین یراجعون الخطة في اجتماعات  ،ك التالمیذالمدرسة خطة تطویرھا مع جمیع الشركاء، بما في ذل

 مجلس المدرسة.
 

وكبیر مسؤولي التشغیل وممثلي الشركة  ،وتأخذ شكل مجلس إدارة ،إدارة المدرسة منظمة على نحو جید
األم والمالك. وال یوجد حالیا محافظین أولیاء األمور. وھناك مجلس استشاري للوالدین. یفھم قادة 

ون وظائفھم ومسؤولیاتھم المنفصلة. وھذا یؤدي إلى ترتیبات عمل ھادفة على جمیع المدارس والمحافظ
المستویات. یضمن المحافظون أن المدرسة تفي بجمیع المتطلبات القانونیة ولدیھا أساس مالي ثابت 
وسیاسات مالیة ومراجعة واضحة. وتخضع ھذه الشركات للمساءلة من دائرة التعلیم والمعرفة عن طریقة 

 لھا.عم
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یتمتع المحافظون بالخبرة والمؤھالت العالیة لالضطالع بدورھم في الرصد ومحاسبة قادة المدارس. وھم 
یستعرضون أداء المدارس في االجتماعات الشھریة، ویحللون البیانات، ویقدمون تقاریر اللجنة، 

 ت التالمیذ.ویجمعون المعلومات عن أداء الموظفین، ویقیمون أثر جمیع الموارد على إنجازا
 

. حیث یكون قادة 2022وعززت المدرسة مؤخًرا فریق قیادتھا بعد وصول المدیر الجدید في فبرایر 
المدارس فرق فعالة للغایة مع قادة على درایة واضحة بشأن أدوارھم ومسؤولیاتھم. تنشر جمیع الموظفین 

یذ. ویضطلع نائب المدیر بنجاح لتعزیز مستویات عالیة من التحصیل األكادیمي والشخصي للتالم
بالمسؤولیة التشغیلیة عن المناھج الدراسیة والتقییم. وھناك رؤساء مساعدون معینون حدیثا ومعلمون 
كبار لضمان توزیع القیادة على نحو مناسب واستجابتھا الحتیاجات التالمیذ. ویمثل فریق القیادة 

 المعالجین. یخطط فریق قیادة المدرسة معًا
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حیث تعمل المدرسة  ،خطط شاملة لمدة عام واحد والتي تنقل طموحھم للمدرسة وتوفر التوجیھ التشغیلي
 من خالل الخطة االستراتیجیة الخمسیة التي وضعھا المحافظون.

 
المدارس یضمنون أن القیادة في المراحل التأسیسیة لفترة ما قبل التعلیم المدرسي فعالة للغایة، ألن قادة 

أھداف التعلم المبكر الضروریة یتم تكییفھا على نحو مناسب للغایة لتلبیة احتیاجات األطفال الصغار الذین 
لدیھم اضطراب طیف التوحد. وھي تركز على نحو خاص على التواصل وتنمیة المھارات الحیاتیة بحیث 

 ع اآلخرین.یتعلم األطفال التعبیر عن أنفسھم والتواصل إیجابیًا م
 

أنظمة التقییم الذاتي فعالة للغایة. یجري قادة المدارس مالحظات منتظمة للدروس، یشار إلیھا باسم 
"مسیرة التعلم". وھي ترصد أداء المعلمین، وال سیما أثر تخطیطھم على تحصیل التالمیذ. تجري 

درسة. یراجع قادة المدارس بما في ذلك فریق قیادة الم ،مراجعة رسمیة وفعالة ألداء جمیع الموظفین
مراجعة شاملة للمعلومات من التقییمات على فترات منتظمة. وھي تكفل تحلیل المعلومات التي تتلقاھا من 
خالل الرصد واالستعراضات بحیث یمكن إجراء التحسینات الالزمة. یعالج قادة المدارس دون تردد أي 

من الموظفین الذین أكملوا استبیان التفتیش إیجابیة  مجاالت ال تلبي التوقعات. وكانت الغالبیة العظمى
 بشأن جمیع جوانب أداء المدرسة بما في ذلك مساھمتھم الخاصة.

 
وتستند خطة تطویر المدارس بقوة إلى التقییم الفعال ألداء المدارس من قادة المدارس. ھناك أنظمة 

لمثال، حدد قادة المدارس التحسینات صارمة لرصد تقدم التلمیذ وجودة التدریس وتأثیره. على سبیل ا
الالزمة لمواءمة خطة التعلم الفردي للتالمیذ مع خطة التعلم الفردي المستخدمة على نحو شائع في 
إنجلترا، بحیث ینظر إلى نھج متعدد التخصصات في التخطیط والمراجعة. وتوجد ترتیبات متقدمة إلدراج 

 ھذا التحسین في خطة السنة الواحدة.

 لسنوات األولىمخصص ا

ویلبي ھذا المخصص المخصص للسنوات األولى احتیاجات األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ثالث 
وخمس سنوات. ومھاراتھم في التحدث والتواصل ھي في مستوى أقل بكثیر مما ھو معتاد بالنسبة لسنھم 

لى المدرسة وعدد قلیل جدا منھم یتحدثون اإلنجلیزیة. حیث تجرى تقییمات مفصلة قبل دخول األطفال إ
على نحو وثیق وبعد فترة وجیزة من البدء. تؤدي نتائج التقییم إلى تطویر خطة التعلم الفردي الذي یتماشى 

أھداف التعلم المبكر للغة اإلنجلیزیة. یتتبع المعلمون والمعالجون تقدم األطفال نحو أھداف مع متطلبات 
ة. یشارك اآلباء كلیًا في كل مرحلة. ونتیجة خطة التعلم الفردي ویجرون المراجعات الالزمة المناسب

 فإن األطفال مستعدون جیدا لالنتقال إلى المرحلة التالیة في تعلیمھم. ،لذلك
 

لدى المعلمین توقعات عالیة جدا ویخططون لألنشطة التي تعزز التواصل وتطویر اللغة والتنمیة 
المعلمون الستخدام الوقت والموارد على نحو الشخصیة واالجتماعیة. سلوك األطفال جید جدا. یخطط 

 ،بحیث یتعلمون الروتین واالستراتیجیات التي تمكنھم من إجراء تعلم جدید. على سبیل المثال ،جید للغایة
یتعلمون اتباع بطاقات التسلسل الرمزیة التي تساعدھم على فھم ما یتعلمونھ اآلن وما سیفعلونھ بعد ذلك 

ألنھم یعرفون ما ھو التالي  ،مثل حمام السباحة ،حاجة إلى االنتقال إلى بیئات جدیدةوالحقا. إنھم یقبلون ال
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في برنامجھم. یصبحون على درایة بالموظفین واألطفال اآلخرین ألنھم یستخدمون الصور الفوتوغرافیة 
 بما في ذلك الزوار. ،لتقدیم الناس

 
نجاز المتمیز. وھناك استراتیجیات ناجحة جدا القیادة القویة والفعالة لمخصص السنوات األولى تعزز اإل

لرصد األداء وتقییمھ. ویشمل ذلك التخطیط المشترك والتقییم الذاتي، بما في ذلك التحلیل الدقیق لكیفیة 
التغلب على الحواجز التي تقف في طریق تقدم األطفال. توجد برامج فعالة للغایة لتعریف األطفال ببیئة 

 ،. بالنسبة للعدید من األطفال19-قعات بشأن عودتھم إلى المدرسة بعد قیود كوفید الفصول الدراسیة والتو
 كان ھذا ھو الفصل الدراسي األول الذي التحقوا من خاللھ
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بالمدرسة. وتوجد ترتیبات جیدة جدا لضمان التشاور مع الوالدین وإبالغھما كلیًا بالتقدم الذي یحرزه 
 طفلھما.

 

 التدریبمعھد 

عاما. حیث  25و  14یوفر معھد الكرامة للتدریب تعلیما مھنیا إضافیا للطالب الذین تتراوح أعمارھم بین 
مع إعاقات التعلم والتواصل المرتبطة بھ. یوجد حالیا ثالثون  ،یعاني جمیع الطالب من حالة طیف التوحد

بناء توفر خطة استراتیجیة واضحة منظمین في خمسة فصول. وھناك خطة تطویر جیدة ال ،طالبا مسجال
ویأتي  ،عاما 16للمنشأة. عادة ما ینتقل الطالب من مدرسة الكرامة إلى معھد الكرامة للتدریب في سن 

طالبا. یقع معھد  64طالب آخرون من مراكز متخصصة أخرى. تبلغ سعة  معھد الكرامة للتدریب 
مما یعزز سھولة الوصول وتبادل خبرات  ،لمدرسةالكرامة للتدریب في بیئة مبنیة لھذا الغرض مجاورة ل

التعلم والعمل في كال المكانین. یقول الطالب وأولیاء أمورھم إنھم مستعدون على نحو مناسب جدا 
 لالنتقال إلى معھد الكرامة للتدریب.

 
ویعمل جمیع الطالب للحصول على جوائز الشبكة الوطنیة للكلیات المفتوحة  في اللغة اإلنجلیزیة 
والریاضیات. یوفر معھد الكرامة للتدریب ورش عمل مجھزة تجھیزا جیدا لمھارات الطھي واأللعاب 
والوسائط والزراعة المائیة واإللكترونیات والطباعة والریاضة. جمیع المرافق مزودة بالموارد الكاملة 

رش العمل التي تؤدي لتقدیم وحدات التعلم وتكرار وتوفیر تجربة عمل واقعیة. یتبع الطالب دورات في و
بما یتماشى مع وحدات محددة من إطار جوائز الشبكة  ،إلى جوائز التوظیف أو مھارات العیش المستقل

أو  Pإما التحصیل على مستوى  ،الوطنیة للكلیات المفتوحة. تحدد نتائج تقییم الطالب عند الدخول
ھم إلكمال مھام ورشة العمل. حالیا، مستوى الدعم الذي یقدم ل ،مستویات نطاق مراقبة الفصل الدراسي

یھدف الغالبیة العظمى من الطالب الحصول على اعتماد جوائز الشبكة الوطنیة للكلیات المفتوحة في اللغة 
اإلنجلیزیة والریاضیات ومھارات العیش المستقل. ویھدف الغالبیة للحصول على االعتماد في مھارات 

 التوظیف.
 

جاح وحدات خبرة العمل بما في ذلك العمل في مقھى معھد الكرامة للتدریب یكمل جمیع الطالب تقریبا بن
 الذي یعمل على أساس تجاري بالشراكة مع شركة وطنیة.

 

 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة

تستوفي مدرسة الكرامة جمیع المعاییر المطلوبة باستثناء تلك التي من شأنھا أن تنتھك قوانین البلد 
 المضیف.

 

 .2010یمكنھا أن تفي تماما بالمعاییر المنصوص علیھا أدناه والتي تتعلق بقانون المساواة في المملكة المتحدة لعام ال 
 

' تشجع على احترام اآلخرین، مع إیالء اھتمام خاص للخصائص المحمیة للسن؛ واالعاقة; 2) (د) '2( 2
ومة؛ والسباق؛ والدین أو المعتقد؛ والجنس وتغییر نوع الجنس؛ والزواج والشراكة المدنیة؛ والحمل واألم

 ؛2010والتوجھ الجنسي على النحو المنصوص علیھ في قانون المساواة لعام 
 

' تشجیع احترام اآلخرین، مع إیالء اھتمام خاص للخصائص المحمیة المنصوص علیھا في قانون 6(ب)'5
 .2010عام 
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 من التحسین ما یمكن أن تفعلھ المدرسة لمزید

 وعلى الرغم من أن المدرسة ال تشترط ذلك، فقد ترغب في النظر في النقاط التالیة من أجل التطور:
 

في بعض األحیان، ال تتاح للتالمیذ فرصة كافیة لتطویر االستقالل في التعلم. ویجب على المعلمین 
بحیث یكتشفون األشیاء بأنفسھم  ،التخطیط لمزید من األنشطة التي تسمح للتالمیذ بتوجیھ تعلمھم الخاص

 عن طریق التجربة والخطأ.
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 جودة التعلیم
 

    ✔ الجودة الشاملة للتعلیم

    ✔ لمجموعة احتیاجات واھتمامات التالمیذمدى تلبیة المناھج الدراسیة واألنشطة األخرى 

    ✔ مدى فعالیة التدریس والتقییم في تلبیة مجموعة كاملة من احتیاجات التالمیذ

    ✔ مدى نجاح التالمیذ في إحراز تقدم في تعلمھم

 

 التطور الروحي واألخالقي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ.
 

    ✔ واألخالقي واالجتماعي والثقافي للتالمیذ.جودة توفیر التطور الروحي 

    ✔ سلوك التالمیذ

 

 رفاه التالمیذ وصحتھم وسالمتھم
 

    ✔ الرفاه العام للتالمیذ وصحتھم وسالمتھم

 

 القیادة واإلدارة 
 

    ✔ الفعالیة العامة للقیادة واإلدارة
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 تفاصیل المدرسة
 

 اسم المدرسة
 مدرسة الكرامة
 نوع المدرسة

 المدرسة التخصصیة لذوي االحتیاجات الخاصة

 تاریخ افتتاح المدرسة
 2019ینایر 

 الفئة العمریة للتالمیذ
 سنة 3-18

 جنس التالمیذ
 مختلطة

العدد الملتحق (التالمیذ الملتحقین بدوام دراسي 
 كامل)
177 

العدد الملتحق (التالمیذ غیر الملتحقین بدوام 
 دراسي كامل)

0 
الرسوم السنویة (التالمیذ الملتحقین على أساس 

 یومي)
 غیر متوفّر

مدرسة عنوان المدرسة 
 الكرامة الروضة

 أبوظبي

 رقم الھاتف
056 2678 356 

 عنوان البرید اإللكتروني
info@alkaramahschool.ae 

 المدرسةمدیر 
 ألیسون ھوب ویست

 المالك
 لجنة دائرة أبوظبي للتعلیم والمعرفة

mailto:info@alkaramahschool.ae
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 ُمسرد المصطلحات

 التقدم الذي یحرزه التلمیذ مع مراعاة ظروفھ الفردیة ونقطة البدایة. -اإلنجاز 
 

المتفق علیھا وإذا اعتبر النظام الذي تقیم المدرسة أو منظمة مماثلة من خاللھ وفقا للمعاییر  -االعتماد 
 تزود بعدد من الشھادات أو یعترف بھا رسمیًا. ،أنھا حققت المعاییر المطلوبة

 
الھیئة المسؤولة عن التوجیھ االستراتیجي وتشغیل وإجراء خدمة االعتماد التي  –االعتماد مجلس 

 یقدمھا صندوق تطویر التعلیم
 

ذ لما یُدرس. إنھا عملیة مستمرة تحدث طوال العام عملیة معرفة مدى جودة تعلم التالمی -التقییم 
 باستخدام مجموعة متنوعة من األشكال ألغراض مختلفة. ،الدراسي

 
مثل نتائج  ،وعادة ما یقاس بالرجوع إلى المعاییر ،المستوى الذي یصل إلیھ التالمیذ -التحصیل 

 االختبار واالمتحان.
 

التفتیش والمعاییر التي حددتھا وزارة التعلیم للمدارس إطار  -تفتیش المدارس البریطانیة في الخارج
 البریطانیة في الخارج الختیار التفتیش علیھا.

 
سابقا صندوق التعلیم، نحن واحدة من شركات التعلیم الرائدة في  -تطویر التعلیم صندوق 

 ولیا.العالم غیر الربحیة التي تقدم مجموعة من الخدمات التعلیمیة في المملكة المتحدة ود
 

الموظفین المقیمین في المكتب الرئیسي لصندوق تطویر التعلیم المسؤولین  –الدعم المركزي فریق 
 عن إدارة الخدمات التعلیمیة المختلفة المقدمة للمدارس الدولیة.

 
زیارة تفتیش المدارس البریاطنیة في الخارج مع زیارة اعتماد  -زیارة مشتركة أو مجمعة 

إلدارة الجودة أو إعادة االعتماد التي أجریت (أو مكتب تفتیش مدارس في دبي) المعیار الدولي 
ویجرى ذلك بالتزامن مع اإلشارة إلى كل من األطر ومجموعات  بناء على طلب المدرسة.

ولكن بعض معاییر  ،المعاییر. بعض المعاییر التي تُفتش المدرسة على أساسھا شائعة
 علق بالطبیعة البریطانیة للمدرسة.المدارس البریطانیة في الخارج تت

 
 فترة ثالث سنوات بین الزیارات التفتیشیة للمدارس البریطانیة في الخارج. -دورة التفتیش 

 
البرامج التعلیمیة أو الدورات الدراسیة التي تدرسھا المدرسة بما في ذلك المواد  -المناھج الدراسیة 

 رامج اإلثراء الالصفیة.وكذلك ب ،واألنشطة داخل وخارج الفصل الدراسي
 

یطلب من ھیئة المعرفة والتنمیة البشریة تفتیش جمیع المدارس الخاصة  -مكتب تفتیش مدارس دبي
في دبي من مكتب تفتیش مدارس دبي یمكن طلب تفتیش مشترك بین مكتب تفتیش مدارس دبي 

ة والتنمیة البشریة والمدارس البریطانیة في الخارج من خالل الشریك االستراتیجي لھیئة المعرف
 لصندوق تطویر التعلیم.

 



 21من 31

 

 

على أي مستوى (على سبیل المثال مدیري المدارس / مدیري المدارس تتضمن القیادة  -القیادة 
وتمكین الموظفین من  ،والمحافظین وأعضاء مجلس اإلدارة وقادة الفرق / المواد) تحدید االتجاه

وتقدیم مثال لآلخرین. وھو ینطوي على مھارات مختلفة من  ،وخلق بیئة مناسبة للتعلم ،العمل بفعالیة
 اإلدارة.



 21من 32

 

 

 
 مكاسب التالمیذ في المعرفة والمھارات والفھم. -التعلم 

 
األعمال العملیة إلدارة مدرسة أو قسم أو جانب من جوانب عمل المدرسة بطریقة فعالة  -اإلدارة 
 ومفیدة.

 
في التعلیم وخدمات األطفال والمھارات ھو اإلدارة الحكومیة غیر الوزاریة مكتب المعاییر  -أوفستید 

لكبیر مفتشي المدارس التابع للمملكة في إنجلترا وھو مسؤول عن عملیات التفتیش على المدارس في 
 إنجلترا.

 
ا المكاسب في التعلم التي تحققت بین نقطتین زمنیتین. یمكن وصف التلمیذ بأنھ حقق تقدم -التقدم 

 غیر كاف أو مرضیا أو جیدا أو متمیزا فیما یتعلق بنقطة انطالقھ.
 

تحدید موظفي المدرسة لنقاط قوتھا وضعفھا عبر الجوانب الرئیسیة  -التقییم الذاتي للمدرسة 
ألدائھا. یركز التقییم الذاتي الفعال على نحو خاص على تأثیر عمل المدرسة على النتائج بالنسبة 

 للتالمیذ.
 

 یرالمعای
 مستویات المعرفة والفھم والمھارات التي یظھرھا التالمیذ والمدرسة في نقطة زمنیة معینة. )1(
 متطلبات التقییم التي تستخدم في التفتیش على المدارس البریطانیة في الخارج. )2(

 
 جمیع األنشطة التي یؤدیھا بھا المعلم والتي تھدف إلى تعزیز تعلم التالمیذ. -التدریس 



 21من 33

 

 

 

یوجد صندوق تطویر التعلیم  ،عاما في تقدیم الخدمات التعلیمیة في جمیع أنحاء العالم 40مع خبرة 
 فقط لتوفیر التعلیم للمنفعة العامة.

 
موظف حول العالم یقومون بتصمیم  2500التعلیم والتعلم ھما جوھر ما نقوم بھ ولدینا أكثر من 

موظفو صندوق تطویر التعلیم اإلصالح التعلیمي والتدریس والتوجیھ وتقدیم الخدمات. یدعم 
مؤسسة خیریة في المملكة المتحدة، فإننا نعمل من  30والبحث والتدریب. بصفتنا واحدة من أفضل 

 أجل األفراد والمجتمعات ومعھم من أجل مساعدتھم على الوصول إلى إمكاناتھم
 

في تقدیم الدعم التعلیمي عالي الجودة وخدمات التفتیش  وقد بنى صندوق تطویر التعلیم سمعة طیبة
للمنظمات الوطنیة مثل أوفستید ووكالة تدریب المعلمین والمدارس في شمال إنجلترا. ھدفنا الرئیسي 
ھو تحسین المدارس من خالل عملیات تفتیش المدارس عالیة الجودة. لدینا قیم قویة ورؤیة واضحة 

لمستوى من شأنھا أن تسھم بشكل مباشر في تحسین جودة التعلیم والتعلم لتقدیم خدمة تفتیش عالمیة ا
 والرعایة لجمیع األطفال والشباب في البیئات والمدارس والكلیات.

 
. ومنذ ذلك 1993قام صندوق تطویر التعلیم ألول مرة بعملیات التفتیش نیابة عن أوفستید في عام 

المدارس وتحسینھا لنصبح واحدة من أوائل مقدمي  الحین طورنا تجربتنا وخبرتنا في مجال تقییم
 خدمات التفتیش الرئیسیین في المملكة المتحدة.

 
یمكنك نسخ كل أو أجزاء من ھذه الوثیقة ألغراض تعلیمیة غیر تجاریة، طالما أنك تعطي تفاصیل 

 عن مصدر وتاریخ النشر وال تغیر المعلومات بأي شكل من األشكال.
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