
 یة الدراس أسئلة متداولة عن التسجیل ونظم القید
 مدرسة أورمیستون االبتدائیة ومدرسة تشابل داونز

في  بنائھمأ، والمجتمع عندما یرغبون في تسجیل "whanauأفراد العائلة "وتحتوي ھذه الوثیقة على إجابات لألسئلة المتداولة للوالدین، 
 إذا كان لدیك المزید من األسئلة، یرجى االتصال بالموظفین في أحد مكاتب وزارة أورمیستون االبتدائیة ومدرسة تشابل داونز.مدرسة 

 سیقوم الموظفون بمساعدتك. التعلیم المدرجة في الصفحة األخیرة من ھذا الكتیب. 

 ما ھي الحقوق التي یتمتع بھا طفلي فیما یتعلق بالتسجیل في المدرسة؟ 

ق لجمیع الطالب المحلیین االلتحاق بإحدى المدارس الحكومیة في الفترة ما بین عید میالدھم الخامس واألول من ینایر بعد عید میالدھم  یح
 التاسع عشر.

 ھل یمكنني تسجیل الطفل في أي مدرسة في أوكالند؟

المدرسة التي لدیھا نظام  و المدرسة على إدارة قوائمھا. تساعد  دراسیة نظم قید معظم المدارس الحكومیة في أوكالند لدیھا  .بالضرورةلیس 
  منطقة مدرسیة رئیسیة، وھي منطقة محددة جغرافیًا حول المدرسة.دراسي تمتلك قید 

 المدرسة.ب االلتحاقالرئیسیة لطالب الذین یعیشون داخل المنطقة ضمن ای

فإذا كان عدد األماكن المتاحة   - ولكن قبول طلباتھم یخضع لألماكن المتاحة لھم یمكن للطالب الذین یعیشون خارج المنطقة التقدم للتسجیل 
  أقل من عدد المتقدمین، فإن قبولھم یخضع لنتائج عملیة التسجیل المسبق التي تسمى االقتراع.

 لھا؟ كیف أعرف ما إذا كانت مدرستي لھا منطقة مدرسیة رئیسیة أو ما ھي المنطقة الرئیسیة للمدرسة التي أتبع

الرئیسیة على خریطة  المنطقة المدرسیةھنا ستتمكن من استعراض . Find a school موجودة على موقع الدراسیة كل نظم القید 
على موقع االنترنت الخاص بكل مدرسة، أو  الدراسیة تتوفر أیًضا معلومات حول نظم القید  المنطقة المحلیة وتستعرض وصفھا المكتوب. 

  من خالل االتصال بالمدرسة للحصول على معلومات.

 لدى بعض المدارس؟ دراسیة لماذا توجد نظم قید

یتم تخطیط منطقة المدرسة الرئیسیة بطریقة تمكن   من إدارة قوائمھا لمنع االكتظاظ في المدرسة. مجلس المدرسةالدراسي یمّكن نظام القید 
كما أنھا تمكن وزارة التعلیم من االستفادة المثلى من شبكة المدارس في المنطقة   كل طالب من االلتحاق بمدرسة مناسبة بشكل معقول.

 المحیطة.

 ؟دراسیةال ما الذي یقولھ التشریع عن نظم القید

 : الدراسیة یجب على نظم القید 

 أال تستبعد، بقدر المستطاع، طالب أكثر من الالزم عند تجنب االكتظاظ المدرسي؛  •
 تمكین الوزارة من االستفادة المثلى من الشبكات القائمة لمدارس الدولة؛ •
 التأكد من أن اختیار المتقدمین لاللتحاق بالمدرسة یتم بطریقة عادلة وشفافة؛ •
 الطالب من االلتحاق بمدرسة مناسبة بشكل معقول؛  تمكین •
 ال تستبعد الطالب المحلیین، بقدر اإلمكان.   •

https://www.educationcounts.govt.nz/find-school
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 والمنطقة؟ الدراسي ما ھو الفرق بین نظام القید

الطالب الذین یعیشون داخل المنطقة المدرسیة ف على منطقة مدرسیة رئیسیة ذات حدود محددة بوضوح. الدراسي یحتوي نظام القید 
من خارج المنطقة وقد یشمل  أولویة االلتحاق شروط علىالدراسي المدرسة.  یتضمن نظام القید ب االلتحاقلھم الحق المطلق في الرئیسیة 

 ثنائیة اللغة.    Te Reo Māoriبرامج برامج خاصة، على سبیل المثال بأیًضا على معاییر االلتحاق 

 ھل سیتمكن أطفالي من االستمرار في الذھاب إلى المدرسة؟ المدرسة.أنا أعیش حالیًا في المنطقة وأوالدي یذھبون إلى 

.  یحق لجمیع  الدراسي لن یتأثر أي طالب مقید حالیًا ویدرس في مدرسة أورمیستون االبتدائیة أو مدرسة تشابل دونز بتغییر نظام القید 
 م، بغض النظر عن المكان الذي یعیشون فیھ حالیًا. الطالب المقیدین (والذین بدأوا في الحضور) االستمرار في الدراسة في مدرستھ 

نعیش حالیًا داخل المنطقة، لكننا لن نعیش بھا عندما   یذھب أطفالي إلى مدرسة تعمل على تغییر حدود منطقتھا المدرسیة الرئیسیة.
  ھل سیتمكن أطفالي من االستمرار في الذھاب إلى المدرسة؟ تتغیر.

 یُسمح للطالب المقیدین حالیًا والذین یعیشون في عنوان أصبح خارج المنطقة باالستمرار في المدرسة.  تتغیر منطقة المنزل،   عندما نعم

ھل سیتمكن إخوة أطفالي من  تغییر المنطقة یعني أننا سنصبح خارج المنطقة. أعیش حالیًا في المنطقة ولدي طفل یذھب إلى المدرسة.
  االلتحاق بالمدرسة؟

في مدرسة أورمیستون االبتدائیة ومدرسة تشابل   الدراسیة نظم القید ستقوم وزارة التعلیم بتنفیذ بند األجداد في التعدیالت المقترحة على 
 داونز.

یحق أیًضا وھذا یعني أنھ في ظروف معینة، قد  .بتغییرات المناطقبالترتیبات االنتقالیة لألسر المتأثرة  الدراسي  یسمح تشریع نظام القید 
 یُعرف ھذا بشكل عام باسم "األجداد". الطالب الحالیین الذین یعیشون في ھذه المنطقة االلتحاق بنفس المدرسة. خوةإل

الطالب الحالیین من االحتفاظ بالحق في االلتحاق بنفس المدرسة عند اعتماد نظام القید الجدید أو تعدیلھ، طالما تم   إخوةیُمِكّن بند األجداد 
  اء معاییر أخرى. استیف

 كیف یعمل برنامج األجداد؟

على یمكن أن یدرج الترتیب االنتقالي (یشار إلیھ غالبًا باسم األجداد) في المناطق الجدیدة أو المعدلة للمساعدة في تقلیل أثر نظم القید  
االلتحاق بنفس المدرسة مثل أخیھم أو أختھم الكبرى، مما یجعل  وھذا یعني أنھ یمكن لألشقاء الصغار  المدرسة.ببالفعل  لتحقةالعائالت الم

ھذا یعني أنھ سیتم التعامل  خارج المنطقة.  اجراءات قبول الطالب من العائالت على یقین بشأن أھلیتھم لاللتحاق، دون الحاجة إلى انتظار
  انوا یعیشون في المنطقة الرئیسیة للمدرسة.مع ھؤالء الطالب على أنھم داخل المنطقة ولھم نفس استحقاق االلتحاق كما لو ك

 یجب استیفاء كال من المعیارین التالیین للطالب الجدید لیكون مؤھالً بموجب بند األجداد لاللتحاق:

، وقت تنفیذ التعدیل، مقیدا بالمدرسة ویعیش داخل منطقة المدرسة الرئیسیة كما كانت قبل التعدیل، أخ/أختأن یكون للطالب  .أ
 ، وقت القید، یسكن داخل منطقة المدرسة الرئیسیة كما كانت قبل التعدیل.لبوالطا . ب

 قد تطلب المدرسة أدلة للتحقق من المعلومات قبل قید طالب جدید بموجب الترتیب االنتقالي. 

 ال ینطبق على: مالحظة: ھذا امتیاز محدد بإحكام شدید.
ألنھم سیكونون مقیدین  الدراسي  القید   مخططبعد اعتماد تعدیل حدود    أطفال الوالدین الذین ینتقلون إلى أي من ھذه العناوین .أ

بالمدرسة؛   داومونبالفعل وی بالدراسة
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 الدراسي.   القید   مخططوأطفال الوالدین الذین یعیشون حالیًا في أحد العناوین والذین ینتقلون من العنوان بعد اعتماد تعدیل حدود   . ب
في العام الذي یلتحق فیھ األخ األصغر، حیث أن نظام األجداد ال   االبتدائیةاألطفال إذا لم یعد الشقیق األكبر یذھب إلى المدرسة   . ت

 ینطبق.
 بموجب بند األجداد؟  أخ/أختمن الذي یعتبر   

 -الطفل "ب" إذا  أخ/أخت، الطفل "أ" ھو الترتیب التشریعيلتحقق ھذا 
 أو والد مشترك؛یجمعھما كان كال الطفلین  .أ

 أحد والدي الطفل "أ" متزوج أو مرتبط بأحد والدي الطفل "ب"؛ أو . ب
 كان أحد والدي الطفل "أ" متزوًجا أو مرتبًطا بأحد والدي الطفل "ب" في الوقت الذي توفي فیھ أحد والدي الطفل "ب"؛ أو . ت
 أو "؛الدي الطفل "بأن أحد والدي الطفل "أ" ھو الشریك الفعلي ألحد و . ث
 ؛ أو إخوةیعیش كال الطفلین في نفس المنزل، واعترافاً بااللتزامات األسریة، یعاملھم البالغون في تلك األسرة كما لو كانوا   . ج
 الطفل "ب".  أخ/أخت، من خالل إشعار كتابي إلى المدرسة، بأن الطفل "أ" یجب أن یعامل على أنھ أمانة الوزارة تأشار . ح

لن نصبح جزءا من أي منطقة   على وجھ التحدید في منطقة المدرسة حتى یتمكن أطفالنا من االلتحاق بھذه المدارس.  اشترینا منزالً لقد 
 فھل یمكن ألوالدي االستمرار في الذھاب إلى المدارس؟ المقترحة، من مناطق المدرستین بعد التغییرات 

 لین للقید بالمدرسة العیش في المنطقة لضمان االلتحاق بالمدرسة.، یجب على الطالب المؤھ۲۰۲۳ینایر  ۱اعتباًرا من 

إذا استمروا في العیش في عنوانھم الحالي بعد إجراء   بالمدرسة سیظل الطالب الحالیون وإخوتھم األصغر سنًا قادرین على االلتحاق
 التغییر. 

 لدیھم أطفال في المدارس حالیًا.  نحن ندرك أن التعدیالت ستغیر مسار العائالت الجدیدة / أولئك الذین لیس

تھدف التغییرات المقترحة إلى الحد من مخاطر   النمو عبر دائرة مدرسیة بأكملھا. مواكبةیعد االقتراح جزًءا من خطة استجابة كبیرة ل
 ھ االلتحاق بھا. یمكنلكل طالب مدرسة مالئمة بشكل معقول وجود توزیع الطالب، وینصب تركیزنا على ضمان  من خالل اعادةاالكتظاظ 

 ھي أفضل طریقة لتجنب االكتظاظ.  دمھا تعتبر سالمة الطالب والمعلمین من أولویاتنا، والتغییرات المقترحة التي نق

 واآلن سأكون في طریقي إلى مجتمع جدید.  المدرسیة أنتم تقومون بتغییر المنطقة

تعتبر سالمة الطالب والمعلمین من  یمكنھ االلتحاق بھا. لكل طالب مدرسة مالئمة بشكل معقول وجود ینصب تركیزنا على ضمان 
 ھي حالیًا أفضل طریقة لتجنب االزدحام.  قدمھا والتغییرات المقدمة التي ن أولویاتنا،

 سنستثمر بشكل كبیر في مدرسة تشابل داونز من خالل فصول دراسیة ومرافق جدیدة لتلبیة النمو.

 داونز، ماذا عن مناطق المدارس األخرى؟  وتشابل مدرسة أورمیستون االبتدائیة المدرسیة لمناطق التقترحون تغییر أنتم 

بمرور الوقت، سیتم مراجعة تقسیم المناطق لجمیع   االقتراح الحالي یعدل مناطق مدرسة تشابل داونز ومدرسة أورمیستون االبتدائیة.
یعتمد التوقیت بشكل أساسي على سرعة إنشاء المشاریع السكنیة والقدرة  سیتم التشاور على التغییرات.المدارس، وحیثما یكون ذلك مناسبًا، 

 االستیعابیة في المدارس.

 فقط في توفیر الفصول الدراسیة؟ نلماذا ال تستمرو 
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اثنان منھا سیكونان مساحات مخصصة لدعم التعلم (تقع في مدرسة   -فصالً دراسیًا   ۱۸االبتدائیة  ستوفر الوزارة لمدرسة أورمیستون
لعام الثالثمن المتوقع افتتاح ھذا المبنى متعدد الطوابق في الفصل الدراسي  طالبًا. ۱۱٥۰ماونت ریتشموند) لزیادة قدرتھا على استیعاب  

۲۰۲۳.  

فصالً دراسیًا إضافیًا   ۱٤تتمثل المرحلة األولى في توفیر  لمستقبلي لموقع مدرسة تشابل داونز.بدأت الوزارة في التخطیط للتطویر ا
في   .۲۰۲٥من المتوقع افتتاح المبنى الجدید في عام   اثنان منھا سیكونان مساحات مخصصة لدعم التعلم. -الستیعاب النمو المستقبلي للقائمة 

  دراسیة إضافیة، فسیتم توفیر خیارات مؤقتة.  الوقت ذاتھ، إذا كانت ھناك حاجة إلى فصول

 .Flatbush مدرسة ابتدائیة جدیدة في فالتبوش األرض إلنشاءخیارات استخدام تدرس الوزارة أیًضا 

عدیل إلى الت الدراسیة القید  ستحتاج نظم نحتاج إلى النظر في كیفیة توزیع النمو الطالبي، وبالتالي  محدودة، لذاالبنیة التحتیة والمواقع 
  لضمان توافق حجم المناطق مع القدرات المثلى للمدارس.

 العلیا؟ والكلیة بتدائیةاال كلیةالوللمستویات المتوسطة  ھل سیؤدي ھذا إلى تغییر المسارات الحالیة

تدرس الوزارة كیف یمكننا إضافة المزید   . اآلنالعلیا كما ھي  والكلیة بتدائیةاال كلیةالوالمتوسطة  المستویاتإلى ستظل المسارات الحالیة 
 العمریة.  فئاتھذه اللمن القدرات مع تقدم النمو السكاني 

 ماذا لو كنت أعیش خارج منطقة المدرسة الرئیسیة؟

في ھذه الحالة، ینبغي على المدرسة  .رئیسیةالقدرة على استقبال الطالب من خارج منطقتھم ال نظام قید قد یكون لدى المدرسة التي لدیھا 
، وإذا كان التقدم لاللتحاقیمكن للطالب من "خارج المنطقة" بعد ذلك  عملیة التقدیم بما في ذلك التواریخ.تفاصیل اإلعالن عن توفر أماكن و

 یتم إجراء اقتراع. عدد المتقدمین أكثر من األماكن المتاحة، فس

 سیتم التصویت على طلبات االلتحاق حسب الترتیب التالي لألولویة: 

 الطالب الذین تم قبولھم لاللتحاق ببرنامج خاص تدیره المدرسة؛  )۱(
 إخوة وأخوات الطالب الحالیین  )۲(
 إخوة وأخوات الطالب السابقین )۳(
 أطفال طالب سابق في المدرسة )٤(
 س اإلدارةأبناء أعضاء مجلس اإلدارة وأبناء مجل )٥(
 جمیع الطالب اآلخرین.  )٦(

 ماذا لو لم أنجح في االقتراع؟ 

 قائمة االنتظار.  ستخبرك المدرسة بمكانك في القائمة.  على سیتم سحب اسمك وسیتم وضعك

 كیف تقومون بتعریف العیش في "منطقة المدرسة الرئیسیة"؟

عند التسجیل، قد تطلب المدرسة إثبات اإلقامة،   .لتحاقالرئیسیة، یمكنك التقدم بطلب االإذا كان مكان إقامتك المعتاد داخل منطقة المدرسة 
إذا وجدت أنك قدمت معلومات خاطئة، قد ترفض المدرسة تسجیل  على سبیل المثال، عقد اإلیجار أو شھادة الملكیة أو فواتیر الخدمات.

 الطالب أو تلغي التسجیل.

 أنھا ال تستطیع تسجیل طفلي؟ماذا أفعل إذا أخبرتني المدرسة  
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اطلب من  إذا لم یكن لدیھا ذلك، فال ینبغي أن ترفض المدرسة أي تسجیل. .دراسي أوالً، تحقق مما إذا كانت المدرسة لدیھا نظام قید 
 التعلیم للحصول على المساعدة. یمكنك بعد ذلك االتصال بأقرب مكتب وزارة  كتابة مع ذكر التفاصیل المتعلقة بذلك. المدرسة تقدیم الرفض 

القید  مخططیمكنك استعراض نسخة من  الرئیسیة. منطقة المدرسة، تحقق لمعرفة ما إذا كنت تعیش في  دراسي نظام قید إذا كان للمدرسة 
   www.schoolzones.co.nzموقع في المدرسة أو عن طریق زیارة   الدراسي

 ة، فستكون ھناك مدرسة أخرى مناسبة بشكل معقول لمنزلك بحیث یمكن لطفلك االلتحاق بھا. إذا كنت ال تعیش في المنطقة الرئیسیة للمدرس

إلى الدراسي لتوجیھ القید تحول دون قید طفلك في مدرسة معینة، فقد تتمكن من تقدیم طلب إلى الوزارة  استثنائیة إذا كانت ھناك ظروف
 . راسيالد  ومع ذلك، نادرا ما توجھ الوزارة القید  مدرسة أخرى.

 ؟ھذه المدارسیتعین علیھ الذھاب إلى  إذا كان طفلي یعیش في منطقة خاصة بھذه المدارس، فھل

 مكان مضمون لطفلك في تلك المدرسة.ھناك ال ولكن یوجد 

 ، فھل ال یزال بإمكاني االلتحاق؟ فقط  شارع واحد ب  إذا كنت أعیش خارج المنطقة

 التلقائي.    الدراسي القید إذا لم تكن في المنطقة، فلن یكون لدیك حق 

 " قادمون للعیش معي؛ ھل یمكنھم االلتحاق بمدرستي المحلیة؟ whānauأحفادي / بنات اخوتي / أبناء اخوتي / أفراد العائلة "

ئیسیة  إذا لم یكن لدى مدرستك المحلیة منطقة رئیسیة، فسیكون بإمكانھم الحضور دون أي مشاكل.  إذا كانت مدرستك المحلیة لھا منطقة ر
ھذا الطفل وأنكما تعیشان بالفعل   واجبًا أساسیًا في رعایةوكنت تعیش داخل تلك المنطقة، فستحتاج إلى تقدیم دلیل للمدرسة على أن لدیك 

 في المنطقة.   

 غیر مقبولة.  إذا كان عنوانك مؤقتًا أو مزیفا، فقد یتم إلغاء تسجیلك أو رفضھ.  المختلقة نلعناوی ا ملحوظة.

أن  على ماذا  اآلن االنتقال إلى عنوان جدید لیس في منطقة تلك المدرسة المعینة. علىإلى مدرسة ذات منطقة رئیسیة؛ یجب  یذھب طفلي
 أفعل؟ 

األمر على ما یرام، ومع   الحاالت، سیكونفي معظم  إذا كنت قد بدأت في المدرسة، فستحتاج إلى إبالغ المدرسة بأنھ یتعین علیك االنتقال.
  .لتحاق بالمدرسةالمدرسة، فقد یقرر مجلس اإلدارة مراجعة االكي تلتحق بذلك، إذا اعتقدت المدرسة أنك استخدمت عنوانًا مؤقتًا  

ن "داخل ھم یعتبرون اآل إذا لم یبدأ طفلك في المدرسة بعد وانتقلت خارج المنطقة، فلن یتم اعتبارھم "داخل المنطقة" لتلك المدرسة.
 المنطقة" في مدرستھم المحلیة الجدیدة.

 Kura Kaupapa أو مدرسة كورا كاوبابا ماوري ، State integrated school دمجةھل یختلف األمر في مدرسة حكومیة م
Māori، أو مدرسة السمات المحددة Designated Character School؟    

إذا كان من المحتمل أن یكون ھناك عدد المتقدمین لاللتحاق بالمدرسة أكثر   الدراسیة نظم القید قد یكون للمدارس من ھذا النوع سلطة تفعیل  
 اقتراع. ب القیام ھذه المدارس على منطقة مدرسة رئیسیة أو فيالدراسیة   لیس من الضروري أن تتضمن نظم القید  من األماكن المتاحة.

على سبیل المثال تعتمد على الدین)، وقد تم دمجھا في نظام الدولة.  ھي مدرسة ذات طابع خاص ( ةدمجالمدرسة الحكومیة الم •
تلبیة احتیاجات الطالب الذین یستوفون  دمجةلھا حد أقصى ال یجوز تجاوزه.  أوالً، یجب على المدرسة الم دمجةكل مدرسة م

من الطالب الذین ال  بسیطدد یمكن للمدرسة تسجیل ع متبقیة، متطلبات الشخصیة الخاصة بالمدرسة.  إذا كان ھناك مساحة  
  یستوفون متطلبات الشخصیة الخاصة.



 أسئلة متداولة 
القید  ونظمالتسجیل  

٦ 

فلسفة تي أھو   وغایاتھا وأھدافھا ھي مدرسة حكومیة یتم التدریس فیھا بلغة الماوري وتعكس أھداف المدرسة كورا كاوبابا ماوري •
 ون أھداف ومقاصد وغایات كورا. على أطفال الوالدین الذین یقبل لتحاقیمكن لمدرسة كورا كاوبابا ماوري قصر اال ماتوا.

.ماوري كاوبابا  وكورا دمجةھي مدرسة حكومیة ذات طابع خاص، ولكنھا تختلف عن المدارس الم  السمات المحددةمدرسة  •
 . وغایاتھا ھذه المدارس تقیید االلتحاق على أطفال الوالدین الذین یقبلون أھداف المدرسة ومقاصدھا تستطیع

 كیف أتواصل مع وزارة التعلیم؟

 اتصل بمكتب وزارة التعلیم المحلي في أوكالند. لدیك سؤال بال إجابة؟ ھل
 network.team@education.govt.nz أو برید الكتروني   ٦۳۲۹٤۰۰ھاتف 
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