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 : معلومات للعائالتالدراسية إعادة السنة
 سية التالية. االسنة الدر مستوى ة الحقائق هذه معلومات للوالدين ومقدمي الرعاية عن ارتقاء الطالب إلىحيفتوفر ص

 سية التاليةاالسنة الدرمستوى االرتقاء إلى 

على مدار   حتى ينضجوا بالركب أو  زمالئهم حتى يلحقوامثل  ونوسيلة للطالب الذين ال يؤد   اعلى أنه ةالدراسي  إعادة السنةر أحيانًا إلى يُنظ  
 شهًرا إضافيًا.  12

تدخالً فعاالً للطالب لتعويض تعليمه. الطالب   عد  وال يُ  ،الطالب عادةً   عادةفيد اإلت تظهر األبحاث واألدلة أنه في معظم الحاالت ال  ،ومع ذلك
 هم أكثر عرضة لما يلي:  سنة دراسية عيدونن ي الذي 

السلوكيات العدوانية   ظهور تعاظم في و  ،ي احترام الذاتوتدن   ،مواقف سلبية تجاه المدرسة نشوء و ،هممفقدان الثقة في تعل   •

 والتخريبية. 

 . يصبح أقل  اللتحاق بالتعليم العالياحتمال ا المدرسة قبل إتمامها و تْركْ  •

 حتى بعد إكمال سنة دراسية إضافية.  ،رتقون إلى مستوى أعلىالذين ي  زمالئه  عن اً اء متأخربقلا •

 فقط في ظروف استثنائية. ولكن   ، الخيار األفضل للطالب ي ه إعادة السنة الدراسيةقد يكون 

 

 دعم طالبنا نحو االرتقاء 

تستخدم المدارس استراتيجيات التدريس التي تعتمد على أفضل األدلة المتاحة   ،السنة الدراسية للطالبتوصية بإعادة  أن يتم تقديم بدالً من 
 م الخاصة بهم. وتلبية احتياجات التعل   تعليمية لمساعدة الطالب على سد أي فجوات

ً مأو تقد   ،توقعمن الم أفضل وتقييم ما إذا كانوا قد أحرزوا تقدًما  ،ستضمن المدارس تحديد مستويات تحصيل الطالب ،4في الفصل الدراسي    ا
ً متوقع  . تخلفوا عن التقد م المتوقع أو  ،ا

م مدرستنا فإن  برنامج ،  بالتقد م المتوقعلطالب الذين يحتاجون إلى اللحاق أما فيما يخص ا   سنةوفي ال  4لدعمهم في الفصل الدراسي قد ُصم ِّ
 .ةالتالي 

فيجب عليك االتصال بمعلم طفلك أو مدير المدرسة لمناقشة كيفية دعم المدرسة لطفلك   ،م طفلك في المدرسةإذا كان لديك مخاوف بشأن تقد  
 . السنة الدراسية التاليةإلى مستوى  رتقاءليكون جاهًزا لال

 إعادة السنة الدراسية سياسة 

 على ما يلي:  يةالدراسالسنة  إعادةبشأن  ( وزارة التعليم والتدريب)  Department of Education and Trainingتنص سياسة 

 . زمالئهممع مجموعة  ة التالي  سنةيجب على المدارس ترقية الطالب بانتظام إلى مستوى ال  •

 إال في ظروف استثنائية. سنة الدراسيةمستوى ال إعادةال يمكن  •

 . level/policy-year-https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating: قم بزيارة  ،لقراءة السياسة

أمر مطلوب   الدراسية . عندما يقرر المدير أن إعادة السنة تهاأو إعادإلى السنة الدراسية التالية  رتقاءيتخذ المديرون القرار النهائي بشأن اال
 . لسنة الدراسية لموافقة على إعادة طفلك لسيطلب منك المدير ا ،طويلة األجل للطالبال من أجل المنفعة 

 رعاية ن/مقدم ال شكاوى الوالدي  

فيمكنك تقديم شكوى وفقًا لسياسة الشكاوى    ،أو قراره  الذي قدمه   ولم تكن راضيًا عن منطق المدير أو الدليل  لطفلك   إعادة السنة   كب من لِّ لُ إذا ط
 في مدرستك. 

 

 


