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سیاسة القید والقبول
التعاریف
الطلبة بالمدرسة.: یشمل المتطلبات واإلجراءات التي تتم اللتحاقالقبـــول

استناًدا إلى عمره والتسلسل الدراسي، ثم یدرج فيعملیة یحدد بموجبھا مكان للطالب في المدرسةالتســـجیل:
سجالت القید المدرسیة.

مع أقرانھ في الفئة العمریة، الذین تندرج تواریخ:یشیر إلى التوقع الطبیعي بأن یوضع الطالبتوزیع الطلبة
میالدھم ضمن تواریخ السنة الدراسیة المحددة.

السیاسة
ان ھذه السیاسة توضح كافة االجراءات والمتطلبات الخاصة بقبول و بتسجیل واعادة تسجیل الطلبة في مدرسة

:االتحاد الوطنیة الخاصة- أبوظبي ، وتتبع مدرستنا نھج

للقبول حیث:الشفافیة والعادالة والمساواة بین جمیع الطلبة المتقدمین
یقبل جمیع الطلبة في مدرستنا من مختلف األعراق واألجناس لتحقیق العدل والمساواة والشفافیة.●
یسمح ألولیاء األمور وأبنائھم بزیارة المدرسة قبل التسجیل للوقوف على أوضاعھا.●
یتم إعادة تسجیل الطلبة المقیدین في المدرسة إلى المرحلة الدراسیة التالیة، في حال رغبة ولي األمر بذلك، ما●

لم یكن ھناك مشكلة سلوكیة تبرر عدم قبول إعادة تسجیل الطالب.
یتم قبول الطلبة من ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة (الحاالت البسیطة والمتوسطة). بناء على تعلیمات●

دائرة التعلیم والمعرفة فیحق للمدرسة فرض رسوم إضافیة للطلبة بناء على االحتیاجات التعلیمیة الفردیة لكل
المدرسةفيالمعتمدةالدراسیةالرسوممن%50الرسومنسبةتتجاوزالبحیثالمرفقالتقریروحسبطالب

.
لمزید من المعلومات یرجى االطالع على سیاسة دمج الطلبة.

وكذلك قبول الطلبة ذوي الحاالت الصحیة المزمنة) مثل: السكري، الربو، أمراض القلب الخلقیة، والصرع،
والسمنة (

المقابالت واختبارات تحديد المستوى

یقبل الطلبة في مرحلة ریاض األطفال )روضة أولى وروضة ثانیة( وھي مرحلة ما قبل التعلیم اإللزامي دون●
أي شكل من أشكال االختبارات., وتجرى المقابالت من أجل التعرف على الطلبة ذوي االحتیاجات التعلیمیة

الخاصة وتقدیم الدعم المناسب لھم.
،لھمشخصیةمقابلةاجراءیتمأنبعد)12-1الصفوف(اإللزاميالتعلیممرحلةفيالطالبةیقبل●

واختبارات تحدید المستوى في مادتي اللغة االنكلیزیة والریاضیات بناء على معاییر المنھاج االمریكي وكذلك
في مادة اللغة العربیة بناء على معاییر وزارة التربیة والتعلیم، لتتمكن  المدرسة من تحدید مستوى أدائھ وذلك

بغرض تقدیم الدعم التعلیمي المالئم ولیس بھدف قبول او رفض الطالب.

تجرى مقابلة شخصیة للطلبة من ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة (الحاالت البسیطة إلى المتوسطة (،●
وبعض اختبارات تحدید المستوى لتمكننا من تحدید مستوى أداء الطالبة وذلك بغرض التَعرف على حالة

الطالبة ومساعدتنا في تقدیم الدعم التعلیمي والنفسي المالئمین لھم

البیانات والوثائق وسجالت القبول
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على أولیاء األمور تعبئة استمارة التسجیل واستكمال البیانات المطلوبة:
بیانات الطالب األساسیة: االسم الكامل باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، تاریخ المیالد ومكانھ، الجنسیة، العنوان،●

بیانات ولي األمر،...إلخ
الوثائق الرسمیة: بطاقة ھویة االمارات، بطاقة التطعیم للطالب ...إلخ.●
على ولي امر الطالب تقدیم السجالت الدراسیة للسنة السابقة مرفقاً بطلب التسجیل، إذاما كان الطالب قد التحق●

بمدرسة أخرى من قبل( في إمارة ابوظبي أو في أي إمارة أخرى) أو كان قد درس خارج الدولة واذا لم یتوفر
لدى ولي االمر السجل الدراسي للطالب فعلیھ ارفاق بطاقة النتائج النھائیة المعتمدة من المدرسة السابقة .

تقوم المدرسة بتحدیث بیانات الطلبة بصورة دوریة وكذلك الوثائق المتعلقة بالحاجات التعلیمیة الخاصة.●
بالطالب، كالخطط التربویة الفردیة والتقییمات السابقة ذات الصلة، وأیًضا اإلثباتات المتعلقة بالموھوبین

والمتفوقین، كالخطط التعلیمیة المتقدمة والتدابیر المتخذة  ) إذا لزم األمر(.
یتم قبول الطلبة عند انتقالھم بین مدارس امارة ابوظبي عند مصادقة دائرة التعلیم والمعرفة في أبو ظبي على●

طلب االنتقال، خاصة إذا ماتم االنتقال بعد انقضاء المدة الرسمیة لالنتقال بین مدارس االمارة او الطلبة
المنتقلین من االمارات االخرى او القادمین من خارج الدولة.

یجب على الطلبة المقبولین في ریاض األطفال (الروضة األولى أو الروضة الثانیة(  أو الصف●
األول أن یقدموا بطاقة التطعیم التي تفي بمتطلبات )جدول تحصین األطفال(  في جدول

على الطلبة المقبولین في الصف الثاني إلى الصفیجب. كمابرنامج التطعیم الصادر عن ھیئة الصحة أبوظبي
الثاني عشر أن یقدموا بطاقة التطعیم التي تفي بمتطلبات  )جدول تحصین األطفال(  و)جدول تحصین المدارس

حسب المراحل الدراسیة(  المتبعة في جدول برنامج التطعیم الصادر عن دائرة الصحة في أبوظبي.
ویتعین على ولي أمر الطلبة الذین ال یحملون بطاقات تطعیم والذین ال تستوفي بطاقات التطعیم الخاصة بھم●

جمیع التطعیمات المطلوبة، إستكمال التطعیمات الالزمة، وتقدیم بطاقة التطعیم المستوفیة للتطعیمات المطلوبة
خالل العام الدراسي. ویعتبر ذلك شرًطا من شروط إعادة التسجیل للعام الدراسي القادم.

تقوم الممرضة بإنشاء ملف صحي لجمیع الطلبة المستجدین ( روضة أولى او الطلبة المنتقلین من مدارس ثانیة●
أو من خارج الدولة ) ولیس لدیھم ملفات صحیة ویتم تحدیث ھذا الملف بشكل دوري ویسلم لولي امر الطالب

عند انتقالھ من مدرستنا الى مدرسة آخرى او عند تخرجھ.
تحتفظ المدرسة بسجالت الطلبة التي تتضمن جمیع البیانات والوثائق المطلوبة.●
أیة معلومات أخرى ذات صلة تعتبر ضروریة للمدرسة●

السعة الطالبیة وأولويات القبول

تضع مدرستنا ضوابطاً تتعلق بالكثافة الطالبیة للمراحل الدراسیة المختلفة حیث ال یتجاوز عدد الطلبة  في قسم
طالبلكلمربعمتر1.5عنالتقلبمساحةالواحدالدراسيالصففيطالًبا25االطفالریاض

عنتقلالبمساحةعشرالثانيإلىاألولمنللصفوفدراسيصفكلفيطالًبا30الطلبةعددیتجاوزوالكما
طالب.لكلمربعمتر1.5

تعطى األولویة في القبول للحاالت أدناه في حال تجاوز الطلب عدد األماكن المتاحة بالمدرسة:
الطلبة الذین التحقوا بھا في السنة الدراسیة السابقة أو المدة السابقة ..1
الطلبة الذین لدیھم أشقاء یدرسون في المدرسة..2
أبناء الموظفین في المدرسة..3
الطلبة الذین یسكنون قرب المدرسة..4
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بناء على توصیات دائرة التعلیم والمعرفة تعطى اولویة القبول للطلبة من مواطني دولة االمارات العربیة.5
المتحدة.

تســـجـیل الطلبـــة
یعتمد تسجیل الطالب رسمّیًا في المدرسة عندما یلبي شروط القبول ومتطلباتھ.●
یتم تسجیل الطالب على نظام معلومات الطالب اإللكتروني ضمن المواعید التي یحددھا المجلس في كل●

ویعتبر ذلك شرطاً اساسیاالتابع لدائرة التعلیم والمعرفةأو نظام "تسجیل"عــــــــــام باستخدام قارئ الھویة
إلتمام عملیة التسجیل.

یجوز تسجیل الطلبة في أي وقت بالسنة بعد الحصول على موافقة دائرة التعلیم والمعرفة شریطة توفر أماكن●
وبعد تقییم حالة الطالب للتأكد من مقدرتھ على مواكبة اقرانھ واالیفاء بمتطلبات المنھج ومعادلة الشھادة

واجتیاز المرحلة الدراسیة بنجاح.
، مع األخذ بعین االعتبارحتى منتصف أكتوبرظبيیجوز للطالب االنتقال من مدرسة إلى أخرى في أبو●

المنھج الدراسي ومتطلبات معادلة شھادة المدرسة الثانویة لشھادة الثانویة العامة في الدولة.
عند إنتقال الطالب من المنھاج البریطاني الى منھاج األمریكي - المطبق في مدرستنا- تطبق علیھ شروط●

االنتقال الواردة في تعلیمات دائرة التعلیم والمعرفة

تــــوزیع الطلبـــــة
یتم توزیع الطلبة وفق الفئة العمریة والتسلسل الدراسي ویراعى في ذلك حاالت االعادة للطلبة .●
یقبل الطلبة في مدرسة االتحاد الوطنیة الخاصة – أبوظبي وفق ما یتناسب بین الفئة العمریة والمرحلة●

-31فياوقبل،التاليالجدولفيالمحددالسنبلغقدیكونانعلىالطالباتمھاالتيالدراسیة
من العام الدراسي الذي سجل فیھ الطالب.اغسطس

المرحلة الدراسیةالفئة العمریة
الروضة األولىسنوات4
الروضة الثانیةسنوات5
الصف االولسنوات6
الصف الثانيسنوات7
الصف الثالثسنوات8
الرابعالصفسنوات9

الخامسالصفسنوات10
السادسالصفسنة11
السابعالصفسنة12
الصف الثامنسنة13
الصف التاسعسنة14
الصف العاشرسنة15
الصف الحادي عشرسنة16
الصف الثاني عشرسنة17
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Student Admission and Registration Policy

DEFINITION(S):

Admission:

For the purposes of this policy, admission covers the requirements of and procedures for admitting

students to School.

Registration: is the process whereby Schools offer students a place and then enter them on the

School admissions roll.

Placement of students: refers to the normal expectation that students be placed with their peer

group in terms of age, whose birthdays fall within the defined dates of the school year.

Purpose(s):

To provide assurance that all Schools operate fairly and appropriately in their decisions about

admission, registration and placement of students

Policy:

This policy is to outline the requirements of the admission, registration and placement of the students

in INPS- AD and the procedures for admission

Admission Requirements

The school complies with the admission requirements below and take them into account in their

admission, registration and placement of students’ policies:

Fair, Non-Discriminatory and Transparent Approach

● The school adopts an open approach to accepting students from different races and

ethnicities to achieve fairness, equality and transparency.

● The School allows prospective Parents and their children to visit the school prior to

registration so that they may familiarize themselves with it.

● The school is required to re-register its students in the next grade, if the parents wish so, as

long as there are no behaviour issues that justify refusal of the student re-registration.

● The INPS-AD admits students with mild to moderate special educational needs and offer

additional appropriate learning support as required or needed. As per ADEK’s guidelines, the

school has the right to charge additional fees for the provision of extra support as per their

individual needs and the external report. The additional fees must not exceed 50% of the
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approved tuition fees for other students. For more details, please check the INPS-AD

Inclusion Policy.

● The school will not refuse or withholds admission of students with chronic health conditions

(e.g., diabetes, asthma, congenital heart diseases, epilepsy and obesity) and must offer

appropriate support as per the student’s needs.

Interviews and Placement Tests

● INPS -AD admits students into the Kindergarten stage (KG1 or KG2) which precedes the mandatory

education stage without requiring the students to sit for any form of tests. Interviews are

conducted to screen for SEN cases in order to provide proper support.

● The school conducts an interview with a student during the mandatory education stage (Grade

1-12) and may require the student to take certain placement tests in English and Math (based on

the common core standards) and Arabic (based on MOE standards). The purpose of the

placement test is to give an indication of students’ performance level(s) to be able to provide

proper learning support and not for the purpose of accepting or rejecting a student.

● The school conducts an interview with a student with mild to moderate special needs, and may

require the student to take certain placement tests to give an indication of their performance

level(s) to be able to provide proper learning and psychological support and not for the purpose of

accepting or rejecting a student.

Admission Information, Documents, and Records

The school requires parents to complete a registration form and submit the required documents:

● Basic details (full name in Arabic and English, date and place of birth, nationality, address,

information about parents etc.).

● Official documents (Emirates ID, vaccination card, etc.).

● School records for the previous year, if the student has previously attended a school in another

Emirate or outside of the UAE.

● School maintains an update records of official documents, school records from previous year as

well as documents pertaining students with special educational needs such as previous individual

education plans and relevant assessments, as well as evidence pertaining to gifted and talented

students such as advanced learning plans and provisions (if needed).

● It is permissible for students to transfer to other schools between the Emirates after receiving

ADEK’s approval in case the time permitted for transfers ended. If a student is transferring from

one school to another in a different Emirate, a transfer certificate to the other Emirate is needed.

If no transfer certificate exists, a report card or equivalent document from the previous School

shall be sufficient for the purposes of the new school.
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● INPS - AD ensures that all newly admitted students (including the students transferred from other

schools in Abu Dhabi, from other Emirates, or from schools aboard) submit their vaccination cards

and medical records as an integral part of the admission and registration procedure for such

students.

● Students that have been admitted to Kindergarten (KG1 or KG2) or Grade one must submit a

vaccination card that fulfils the “Childhood immunization schedule” of the current HAAD

Immunization schedule.

● Students that have been admitted to Grades 2 to 12 must submit a vaccination card that fulfils the

“Childhood immunization schedule” and the “School immunization schedule according to Grade”

of the current DOH immunization schedule. The school does not refuse or withhold admission of

students who do not have vaccination cards or do not meet all the requirements on their

vaccination cards but should accept them on the condition they complete the necessary

vaccinations and provide a vaccination card that meets all requirements within the school year.

This shall be considered a condition for re-registration for the next school year.

● The school nurse creates new medical records for students registered in kindergarten or grade 1.

The school nurse obtains the medical records of transferred students from other schools within

the UAE and creates new medical records of transferred students from schools outside the UAE.

● The school keeps records of all student admission files including required information and

documents.

● Any other relevant information deemed necessary by the school.

Student Capacity and Admission Priorities

● INPS-AD has a maximum number of twenty five students for each kindergarten class (KG1 and

KG2) with a space of no less than 1.5m squared per student

● INPS-AD has a maximum number of thirty students for each class of Grades 1 to 12 with a space

of no less than 1.5m squared per student

● School will apply admission priority if there is more requests for places then available places as

follows:

1. Students who attended the School in the previous year or period.

2. Students with siblings already in the School.

3. Children of School staff.

4. Students who live near the School.

5- Priority is given to Emirati students as per ADEC requirements.

Registration
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● The INPS-AD officially registers a student once the student meets the admission requirements and

conditions.

● The INPS-AD registers the student on eSIS system in accordance with the dates determined by the

ADEK each year using the UAE ID reader or “Tasjeel” Student Information system in order to

complete the registration process.

● The INPS-AD registers students at any time of the year at their discretion after receiving approval

from ADEK in case the specified registration time finished subject to space availability and

provided that the school satisfies itself that the student is capable of meeting the curriculum and

equivalency requirements, keeping up with those in the same peer group and can successfully

pass the academic year.

● A student may transfer between Schools in Abu Dhabi until the mid of October and taking into

account the curriculum and equivalency requirements of the high school certificate in the UAE.

● The INPS-AD will follow ADEK’s guidelines when students transferred from the British system to

our school (American System).

Placement of Students

● Students will be placed in school according to their age and grade progression (if the student has

had repeat any year).

● Students are placed according to their age and the grade level that they have been promoted to.

Students must reach the age specified in the below table for each grade level by 31st of August from

the year of admission at INPS- AD.

Grade levelAge

KG. 14

KG.25

Gr. 16

Gr. 27

Gr. 38

Gr. 49

Gr. 510

Gr. 611

Gr. 712

Gr. 813

Gr. 914

Gr. 1015

Gr. 1116

Gr. 1217


