
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمور أولياء و للطالب إرشادات   
 (KS4) الرئيسية الرابعة للمرحلة التاسعة السنة خيارات   

: بك الخاصة الخيارات اختيار كيفية  
 

 التحقق من الحقائق :إذا كنت ال تعرف عن ماده محددة اسأل معلم الماده الخاصه بك .ال توجد مواد "سهلة "و لديهم جميعا تحديات مختلفة.

ي كتيب الخيارات للبحث عن المحتويات بعناية و يجب
 
ي قراءة جميع المعلومات ف

ي تعتقد أنك سوف تستمتع بها.  وهذا يعن 
 المواد الن 

 المتعة: اخت 

هم ممن يعرفونك جيدا للحصول عىل المشورة.  عليك أن تسأل المعلمير  وغتر

امك؟ عىل سبيل المثال، الدراما :هل استمتعت ا فيها .لماذا تستمتع بمواد معينة و ما مدى الت  
ً
ي  تعتقد أنك ستكون جيد

  المواد الن 
 الكفاءة: اخت 

؟ هل تمانع أن تكون ملتزما ً بالتمرن عىل أداء االمتحان بعد اليوم الدراسي ؟ ي
؟ هل تحب العمل بشكل تعاون 

ً
 بهذه الماده سابقا

ي  االعتبار. يجب عليك التحقق من متطلبات الدخول لدورات
 
ي  ف

ي  طموحاتك المستقبلية .قد يكون لديك مسار وظيف 
 
 التوقعات :فكر بجدية ف

ي  تريدها.
ي  الكلية أو الجامعة و الوظيفة الن 

 
  محددة ف

ا.
ً
ي  تختارها توفر برنامًجا واسًعا ومتوازن

ي  المستقبل، فتأكد من أن المواد الن 
 
 التوازن: إذا لم تكن لديك أي فكرة عما تريد القيام به ف

ي  عليك االختيار بناء   عىل ما يفعله أصدقاؤك أو بناء   عىل المعلمير   المفضلير   أو حن   ما يعتقد اآلخرون أنه يجب عليك القيام
 االستقاللية :ال ينبغ 

  به.

ليس .لديك المفضل المعلم عىل تحصل سوف أنك تعتقد ألنك أو ذلك يفعلون أصدقائك ألن موضوعا تختار ال فضلك من :الفخاخ من حذار  

. ي  خرىأ مرة المعلم هذا عىل ستحصل ضمان هناك
 
المقبل العام ف  

 
 

ي  السنة 10 و 11
 
   ستدرسها ف

  نريد منك أن تختار عن علم المواد اللت 
لهم الخيارات أفضل يتخذوا أن الطالب من نريد .  

تختار؟ أن يمكنك اماذ  

ات إلعدادك لمزيد ك المدرسة بمجموعه واسعة من المؤهالت و المعرفة و المهارات و الختر  تم تصميم المنهج الذي ستدرسه للتأكد من أنك تت 
. تختارها مهنة و وظيفة وأي الدراسة من  

. الثانوي للتعليم عامة شهادات تسع يدرسون سوف الطالب جميع  

ي  شهادتير   و ،الرياضيات هي  األساسية المواد
 
ية اللغة ف ز ي  وشهادتير   اإلنجلي 

 
ي  دروس لديهم يكون وسوف .العلوم ف

 
بية ف ي  دروس و الرياضية الي 

 
ف  

.    والتعليم والصحية واالجتماعية الشخصية القضايا
السنة مدار عىل الدراسة أيام من كجزء الوظيفز  

   اختيار عنرص لديك :
ز
المتبقية األربعة المواد ف  

. الدينية الدراسات أو التاري    خ أو الجغرافيا من واحدة اخت   :اإلنسانية علومال خيار  

أو البنجابية أو البنغالية أو العربية: مجتمعية لغة أو الدينية، الدراسات و اإلسبانية اللغة بير   واحدة اخت   :الدينية والدراسات اللغات خيار  
. لبالفع اللغة هذه يتحدثون الطالب كان إذا - األوردية   

ز  اخي   :أخرى خيارات التالية المواد من اثنتي   A&B  

واالجتماعية الصحية الرعاية الرسم الدينية الدراسات   

األعمال دراسات والطبخ والمطاعم الضيافة   العلوم المنفصلة - بالدعوه فقط 

الكمبيوتر علوم ي  
الرياضية العلوم الموسيف   

المنتجات تصميم – والتكنولوجيا التصميم األدائية نالفنو    االحصاءات   

التمثيل - دراما التصوير   

النفس علم   الجغرافيا 

 
 



 
 

   الجدول
الخيارات لعملية الزمتز  

 
ز  يوم صباح 8.40 – التاسعة للسنة الجمعية اير 22 االثني  فير  – 
اير 24 األربعاء يوم مساء   6 الخيارات حول األمهات و لآلباء بعد عن اجتماع فير  – 

   الطالب جميع المعلومات حول العملية 
   للطالب بعد تلف 

ز
ون يد اإللكي    -يتم إرسال استبيان مايكروسوفت حول الخيارات إىل عناوين الير

المواد و    
2021 مارس 2 الثالثاء – الخيارات اختيار نماذج لتقديم موعد آخر  – 

*************************** 
المتداولة األسئلة  

 
   أين

؟المواد  حول المعلومات عىل العثور يمكنتز   
ل إىل منه نسخة إرسال سيتم و الموقع عىل متاح الخيارات كتيب طة أيضا هناك و .المت   ة فيديو أشر عىل الخيارات من موضوع كل عىل قصتر  

. ي  للخيارات فهمك من للتأكد المعلومات هذه كل قراءة الرجاء .المتعمقة المعلومات من لمزيد الموقع
بها تقوم الن   

 
   كيف

   تحديد يمكنتز
 
؟ الموعد يكون ت  وم خياران  

 
النهان   

ي  للمدرسة .ال فائدة من الحصول عىل النموذج
ون  يد اإللكت   يجب إجراء االختيارات عتر  االستبيان مايكروسوفت الذي سيتم إرساله إىل عنوان التر

ي  بك الخاص
 
ي  من أساس عىل األماكن تخصيص يتم ال .مبكر وقت ف

ي  الموعد .المعلومات كل لقراءة وقتك أخذ يرجر  .أوال يخدم أوال يأن 
هو النهان   

. 2021 مارس 2 الثالثاء  
 

 

   اختيار أي مجموعة من المواد من الخيارات مثل ثالثة مواد إنسانية؟
  هل يمكنتز

ا واسًعا منهًجا سيكون الطالب يختاره ما كل بحيث الخيارات تصميم تم نعم،
ً
ي  النصيحة اتباع عىل الطالب نشجع ولكننا .ما حد إىل ومتوازن

الن   
. اإلمكان قدر المواد من واسعة مجموعة واختيار تقديمها يتم  

 
   هل

؟المنفصلة العلوم أخذ يمكنتز   

ي  الياح الطالب هؤالء سيكون و .خياراتهم كأحد المنفصلة العلوم الختيار مؤهلون الطالب بعض فقط
 
دعوتهم سيتم و وللعلوم العليا الصفوف ف  

. ي  للنظر
 
العلوم قسم رئيس – مالك السيدة قبل من الموضوع هذا ف  

   هل
   تغيي   يمكنتز

 
أختارها؟ أن بعد خياران   

ي  رغبوني الذين الطالب .خطأ ارتكب قد سيكون الذين بعض هناك أن شك ال ولكن بها والتمسك خياراتهم التخاذ الطالب إىل بحاجة نحن
 
تغيتر  ف  

- بو بالسيدة االتصال إىل بحاجة الصيف قبل خياراتهم   
            emma.pugh@clf.uk  

 
. ي 

 
ي  يرغبون الذين للطالب واضحة وإجراءات قواعد هناك سيكون سبتمتر  ف

 
الخيارات تغيتر  ف  

 

*************************** 
إضافية؟ مساعدة ىلإ تحتاج هل  

 
المعلومات؟ من مزيد عىل للحصول إليه التحدث يمكنك من إىل  

 
 أسئلة محددة حول المواد                معلمير   الماده أو رؤساء األقسام

  
   التوجيه

مارتن راشيل - وظائف منسق لدينا                           الوظيفز   
                                                      rachel.martin@clf.uk 

 
بو إيما - تسعة السنة خيارات زعيم                                  عامة أسئلة   

                                                                                                               emma.pugh@clf.uk  
جيفريز كيىلي  - المؤقت المدير نائب                                                                                                               

                             kelly.jefferies@clf.uk 
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