
 التسجيل يف الصف األول
 

  من اجلريدة الرمسية،   561/2004من القانون رقم  3فقرة  36للطفل لنصوص املادة  اإللزامي املدرسي إنطالق التعليمخيضع

، إن مل  عامه السادس من العمرإعتبارا من العام الدراسي الذي يلي اتريخ بلوغ الطفل   –قانون التعليم بصيغته املعدلة، و يعين 

 ابملدرسة (أنظر أد�ه).  املبكر هإلتحاقله بتأجيل أو يسمح 

  .من واجبات الوصي القانوين للطفل احلضور مع الطفل للتسجيل.  تنشر كل مدرسة على موقعها يف اإلنرتنت اترخيا حمددا للتسجيل

أبريل/نيسان  30حىت أبريل/نيسان  1من التسجيل يف املدرسة اإلبتدائية يف الفرتة يصبح ، ألول مرة 2017بداية من سنة 

    ي.لزامابلتعليم املدرسي اإلاليت ينبغي خالهلا أن يلتحق الطفل  من السنة اجلارية

   لإلشعار بقبول الطفل أو   هذا األخري رقم التسجيل (يستخدم و طلب قبول الطفل يف الصف األولعند التسجيل يستلم ويل الطفل

 القبول يف مكان عام يف املدرسة و كذلك على املوقع اإللكرتوين للمدرسة).  قائمة نشرعدم قبوله يف املدرسة اإلبتدائية و ت

  دمي شهادة قت لزميعند وصولكم إىل القسم الذي يتم التسجيل بداخله،  –بعناية  طلب قبول الطفل يف الصف األولإملؤوا

 ميالد الطفل و بطاقة هوية ويل الطفل. 

  يف  يوما من اتريخ التسجيل 30يف مدة زمنية أقصاها  من عدمهأو األول  قرار قبول الطفل يف الصف نشرتلزم املدرسة

املوقع على زجاج مدخل املدرسة و على  - (مثالحتت رقم التسجيل الذي حتصل عليه ويل الطفل  مكان عام يف املدرسة

  اإللكرتوين للمدرسة. 

 تسليم القرار اخلطي للوصي القانوين  ليست املدرسة ملزمة إبرسال أو و بول كإخطار كافقيعترب نشر قائمة ال

  للطفل.

  من الوصي القانوين للطفل.   طلب خطي على أساس فقط القرار اخلطي للقبوليقوم مدير أو مديرة املدرسة بتسليم 

  شخصيا أو يتم إرسال القرار حمفوظا عرب خدمات يف املدرسة قرار عدم قبول الطفل  دائما الوصي القانوينيستلم

  الربيد.

 الـتأجيل

جيب على الويل احلضور إىل إلتحاقه ابلصف األول (إن مل يكن الطفل مستعدا جسد� أو ذهنيا)، أتجيل إذا قرر أولياء الطفل  .1

 تحاق الطفل ابملدرسة. لاملدرسة يوم التسجيل مللء طلب أتجيل إ

 لتوجيه املدرسياملختص ل كتبامل، األوىل من إثنتني توصيتني، جيب احلصول دائما على للموافقة على طلب التأجيل .2

جيب أن تكون املراكز مقيدة يف سجل املدارس و   –(هي توصية من مركز الرتبوية و اإلرشاد النفسي أو من مركز التعليم اخلاص  

 . من طبيب أخصائي أو طبيب نفسيالتوصية الثانية  واملرافق املدرسية التابعة لوزارة الرتبوية و التعليم)، 

 



 ابملدرسة اإلبتدائية بكرامل اإللتحاق

 يصبح   وسبتمرب/أيلول،  1 بتاريخالذي ال يكمل السنة السادسة من العمر  ابلطفل يرتبط اإللتحاق املبكر ابملدرسة اإلبتدائية

و إذا قام وصي الطفل    مستعدا جسد� و ذهنيا ذا كانبني سبتمرب/أيلول و يونيو/حزيران من العام الدراسي، و كذلك إ كذلك

 املستندات التالية: أحضر كذلك وين بتقدمي الطلب و إذا القان

توصية من مركز االتوجيه األول تقدمي  سبتمرب/أيلول و آخر ديسمرب/كانونبني  لقبول الطفل املولوديشرتط   •

 (هي توصية من مركز الرتبوية و اإلرشاد النفسي أو من مركز التعليم اخلاص).  املدرسي

و من  لود بني يناير/كانون الثاين و يونيو/حزيران تقدمي توصية من مركز االتوجيه املدرسيالطفل املو لقبول يشرتط   •

   طبيب أخصائي. 

 

 

 

 


