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 (: التقييم والتقارير والمؤهالت3من  2مقدمي الرعاية ) -معلومات ألولياء األمور 

 التقييم 

ي التعليم العام واسع النطاق )الحضانة إىل
 (؟S3 الثانويالثالث  كيف سيتم تقييم طفلي ف 

 تأكد من أن التالميذ يحرزون تقدمالغرض من التقييم هو ال
 
ن عىل: . يساعد ا  المعلمي 

 • تتبع التعلم

 • دعم التعلم بشكل فعال 

 • التخطيط للخطوات التالية للتعلم

 إدراكهص التعلم و تلخي • 

 • إعطاء الوالدين ومقدمي الرعاية معلومات عن تعلم الطفل أو الشاب 

، علوها )عىل سبيل المثال ، نموذج( أو فصنعها التالميذ )عىل سبيل المثالتشمل التقييمات أدلة منطوقة ومكتوبة وأدلة عىل أشياء 

ن عىل تقييم أنفسهم وتقييم بعضهم ال  بعض. يستخدم األطفال والشباب أيضتجربة(. نشجع المتعلمي 
 
ن   ا تقييمات المعلمي 

 د ذلك وضع أهداف لتعلمهم. لمساعدتهم عىل التعلم. يمكنهم بع

؟   متى سيتم تقييم طفلي

ي 4المستوى المبكر إىل المستوى من 
ة التعلم. فن ، قد يكون هناك  ونهايات أقسام التعلم   االنتقالية  نقاطال، يتم التقييم طوال فتر

ن عىل التقييم.  ي تركت 
ي  يتم إجراء اختبار معياري فن

ي )  السابع  و الصف األول والرابع  القراءة والكتابة والحساب فن
(   P1 P4 P7 االبتدائ 

ي الثانوي و 
 . (S2) الثائن

اف بإنجازات أوسع خارج المدرسة؟   هل سيحصل طفلي عل اعتى

ن  ن وال Curriculum for Excellence يهدف منهج التمت  حياة خارج المدرسة واالحتفاء إىل التعرف عىل اإلنجازات األوسع للمتعلمي 

، وتطوير المهارات بلغة أخرى ، عىل سبيل البها   ، إلخ. مثال: العمل التطوعي أو المجتمعي

 االنتقال إىل المدرسة الثانوية

ي يكتب المتعلمون . يتم نقل جميع معلومات التقييم من المدرسة االبتدائية إىل المدرسة الثانوية
ي  فن

  (P7) الصف السابع االبتدائ 

. يستخدم  (Profile) الملف الشخصي )للتحضت  للمدرسة الثانوية( عن إنجازاتهم ويشاركونها داخل المدرسة وخارجها. يسىم هذا 

 المعلم والمتعلمون هذه المعلومات التخاذ خيارات التعلم الصحيحة. 

 األمور ومقدمي الرعاية تقديم التقارير إىل أولياء  

ي المدرسة؟  عن كيف سأعرف
 التقدم الذي يحرزه طفلي ف 

يمكن أن يشمل: التقارير المكتوبة، سيتم تقديم التقارير كل عام. ستقرر المدرسة كيف ومتر يحدث هذا. سيشملك أنت وطفلك و 

 التشاور مع الوالدين. ، واجتماعات وعروض التالميذ، ومعلومات اليوم المفتوح، ومشاركة العمل

 بـ 
 
 : ستقوم التقارير أيضا

 صف ما حققه طفلك وما يحتاج إىل مواصلة العمل عليه و • 

ي 
 المناهج الثمانية مجاالت • إظهار التقدم فن

 هج• إظهار اإلنجاز ضمن مستوى المن 

 • إظهار اإلنجازات األخرى

 • إظهار األهداف والخطوات التالية 

 تقديمه • تحديد أي دعم محدد يتم 
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 سيوفر إعداد التقارير وصف
 
 واضح ا

 
  الثالث الثانوي  )الحضانة إىل التعليم العام واسع النطاق جا هلتعلم طفلك ضمن مستويات من  ا

S3 ي
، عىل سبيل المثال يمكن أن يكون   مستويات مختلفة لمواضيع مختلفة(. يتقدم األطفال بمعدالت مختلفة ويمكن أن يكونوا فن

ي المستوى 
ي   1الطفل فن

ي الحساب. ا  3والمستوى  القراءة والكتابة فن
ي  لمنهج يسمح بهذه المرونة. فن

سينتقل األطفال إىل    كل عامفن

الميذ  ، وليس بالمقارنة مع الت ومقدمي الرعاية عن تقدم أطفالهم   بغض النظر عن مستوياتهم. نبلغ أولياء األمور   التاىلي  صفال

ي الفصل. 
 اآلخرين فن

ي المرحلة العليا ستتضمن التقارير 
ي العمل نحو المؤهالت. فن

 التقدم المحرز فن

 )الفصل / السنة( Curriculum for Excellence مستويات ومراحل منهج التمت   

 المرحلة )الصف/السنة( المستوى  

ر 
ّ
ي ) المبك

 (P1سنوات ماقبل المدرسة والصف األول االبتدائ 

ي ) األول
 (P4إىل نهاية الصف الرابع االبتدائ 

ي 
ي ) الثائن

 (P7إىل نهاية الصف السابع االبتدائ 

 ( S3( إىل الثالث الثانوي )S1من األول الثانوي ) الثالث والرابع

ي المدرسة/الكلية/أو أي نوع آخر  من الصف الرابع  المؤهالت الوطنية    العليا  مرحلةال
ن
)( إىل الصف السادس )(، ف

   18من الدراسة، وحتر سن الـ  

 

ل  
ّ
مستوى  الوصف  اسم المؤه

 الدراسة 
إطار المؤهالت ’ نقاط
 SCQF‘ االسكتلندي والشهادات 

 تعليم عاىلي متقدم
Advanced Higher 

ي لدراسة ا 
ي مستوى متقدم فن

 . S6 السادس الثانوي ، عادة فن
 الدورات الدراسية واالمتحان. 

 يمكن للطالب التقدم إىل: 
ي العاىلي 

 • الدبلوم الوطتن
 (Higher National Diploma (HND 
 )جامعية( Undergraduate degreeغت  عليا  شهادة• 

 Technical Apprenticeship • التلمذة الصناعية التقنية

7 32 

  Higherالعاىلي 
 
ي درس ت

. الدورات S6و  S5 الخامس والسادس الثانوي عادة فن

 الدراسية واالمتحان. 
للدخول إىل الجامعة.    ا يلعالمؤهل اليحتاج الطالب إىل درجات 

 تتطلب الدورات الجامعية المختلفة مواد ودرجات محددة. 
 

 يمكن للطالب التقدم إىل: 
 Advanced Higher تعليم عاىلي متقدم• دورات 

( أو جائزة NC)  National Certificate• الشهادة الوطنية 
ي 
 National Progression Award  (NPA )التقدم الوطتن

 Higher National Certificate• الشهادة الوطنية العليا 

(HNC ي العاىلي
 Higher National( أو الدبلوم الوطتن

Diploma  (HND ) 
 )جامعية( Undergraduate degree• شهادة غت  عليا 

 Modern Apprenticeship • التلمذة الصناعية الحديثة

6 24 

ي 
 5المستوي الوطت 

National 5 
 أو كليهما.  األعمال الفصليةتم التقييم عن طريق االمتحان أو 

 يمكن للطالب التقدم إىل: 
 Higherاىلي العالمستوى دورات • 
( أو جائزة NC)  National Certificateالشهادة الوطنية • 

ي 
 National Progression Award  (NPA )التقدم الوطتن

 Foundation • التلمذة الصناعية التأسيسية
Apprenticeship 

 Modern Apprenticeship • التلمذة الصناعية الحديثة

5 24 

ي 
 4المستوي الوطت 

National 4 
ي األعمال الفصليةالوحدات )

 يقيمها المعلم. ( التر
   يمكن للطالب التقدم إىل: 

4 24 
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ي • دورات 
  5المستوى الوطتن

( أو جائزة NC)  National Certificateالشهادة الوطنية • 
ي 
 National Progression Award  (NPA )التقدم الوطتن

ها من الوظائف  • التلمذة الصناعية الحديثة أو غت 

ي 
 3المستوي الوطت 

National 3 
ي يقيمها المعلم. األعمال الفصليةالوحدات )

 ( التر
 يمكن للطالب التقدم إىل: 

ي • 
ن
ي دورات ذات صلة ف

 4المستوى الوطتن
ي )NC• الشهادات الوطنية )

 ( NPA( أو جوائز التقدم الوطتن
 توظيف •

3 18 

 

 متحاناتهم الرسمية األوىل؟ال المتعلمون   يتقدممتى 

ي المستوى اليمكن للشباب الحصول عىل مؤهالت 
ي  5و  4 وطتن

أو   S6و  S5و  S4 الصفوف الرابع والخامس والسادس الثانوي  فن

ة إىل المستو   (، إذا كان ذلك مناسب S5) الصف الخامس   Highersا ي لالع ياتاالنتقال مباشر
 
لهم. يمكن للشباب الدراسة للحصول   ا

. يمكن للطالب الحصول عىل مؤهالت القراءة والكتابة  ن . هذا يعتمد عىل احتياجات المتعلمي  ن عىل مؤهالت تزيد عن سنة أو سنتي 

 .S3 صف الثالث الثانوي  والحساب من

ي يمكن أن يأخذها المتعلمون؟ 
 كم عدد المؤهالت التى

ي 
. هذا S4 الرابع الثانوي  . يمكن للشباب دراسة ما يصل إىل ثمانية مؤهالت منS3 الثالث الثانوي  تعتمد المؤهالت عىل التعلم فن

 
 
. يعتمد عىل مستوى المؤه ن  ل وما إذا كانوا قد درسوا عىل مدى سنة أو سنتي 

 ؟ Senior Phase العليا مرحلة الكيف وأين يمكن أن يتعلم الشباب خالل  

ي المرحلة يمكن للشباب 
ي المدرسة أو الذهاب إىل الكلية أو الجامعة أو حضور التعلم القائم عىل العمل أو التطوع.   العليا فن

البقاء فن

اتيمكن أن يوفر العمل مع الكليات وال  ؛ Skills for Work  سبيل المثال دورة مهارات العمل، عىلمنظمات األخرى المزيد من الختر

 .Employment and Training (JET) مبادرة الوظائف والتوظيف والتدريب

 

 مزيد من المعلومات

ون اسكتلندا | بار يبار  ن  Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot)زون  نتينتر

 Scottish Qualifications Authority - SQAهيئة المؤهالت االسكتلندية 

ي اسكتلندا | تنمية  
 Skills Development Scotland المهارات اسكتلندا وكالة المهارات الوطنية فن

 مرحب 
 
ه ا ة | كلية ادنتر ي كلية إدنتر

 Edinburgh College  بكم فن

UCAS  ي صميم ربط الناس بالتعليم العاىلي
 | فن

 

ي اللغة: كتيبات معلومات   أخرى للوالدين / مقدمي الرعاية ثنائت 

ي اسكتلندا
 • التعليم فن

ي تعليم أطفالهممقدمو  -• اآلباء 
كاء فن  الرعاية كشر

 

 إذا لم تكن لديك.   لمعلوماتيمكنك أن تطلب من المدرسة هذه ا


