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ملحق 4
<الدول األعضاء في معاهدة أبوستيل>
القارة
آسيا ،أوقيانوسيا
()17

أوروبا ()52

(اعتبارا من مايو )2016

الدول األعضاء
نيوزيلندا ،نيوي ،جزر مارشال ،موريشيوس ،منغوليا ،فانواتو ،بروني ،ساموا ،أستراليا ،الهند ،اليابان ،الصني
(ماكاو·هونغ كونغ) ،جزر كوك ،تونغا ،فيجي ،كوريا اجلنوبية ،طاجيكستان
اليونان ،هولندا ،النرويج ،الدمنارك ،أملانيا ،التفيا ،روسيا ،رومانيا ،لوكسمبورغ ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،مقدونيا،
موناكو ،اجلبل األسود ،مولدوفا ،مالطة ،بلجيكا ،بيالروسيا ،البوسنة والهرسك ،بلغاريا ،سان مارينو ،صربيا،
السويد ،سويسرا ، ،إسبانيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،أرمينيا ،أيسلندا ،إيرلندا ،أذربيجان ،أندورا ،ألبانيا ،إستونيا،
إجنلترا ،النمسا ،أوزبكستان ،أوكرانيا ،إيطاليا ،جورجيا ،التشيك ،كازاخستان ،كوسوفو ،كرواتيا ،قيرغيزستان،
قبرص ،تركيا ،البرتغال ،بولندا ،فرنسا ،فنلندا ،اجملر

أمريكا الشمالية
()1

الواليات املتحدة األمريكية (مبا في ذلك جزر موريزيو ،سايبان ،بورتوريكو)

أمريكا الوسطى
واجلنوبية ()27

غرينادا ،نيكاراغوا ،جمهورية الدومينيكان ،كومنولث دومينيكا ،املكسيك ،بربادوس ،جزر البهاما ،فنزويال ،بليز،
البرازيل ،سانت لوسيا ،سانت فنسنت ،سانت كيتس ،نيفيس ،جمهورية سورينام ،األرجنتني ،أنتيغوا وبربودا،
إكوادور ،السلفادور ،هندوراس ،أوروغواي ،شيلي ،كوستاريكا ،كولومبيا ،ترينيداد وتوباغو ،بنما ،بيرو ،باراغواي

أفريقيا ()11
الشرق األوسط ()4
اإلجمالي

ناميبيا ،جنوب أفريقيا ،ليبريا ،ليسوتو ،مالوي ،بوتسوانا ،سان تومي برينسيبي ،سيشيل ،سوازيلند ،الرأس
األخضر ،بوروندي
املغرب ،البحرين ،عمان ،إسرائيل
 112دولة
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تسجيل طفلك في املدرسة

املصطلح

البيان

فصل انتقالي

فصول يذهب خاللها الطالب إلى فصول دراسية غير فصولهم اخلاصة (على سبيل املثال ،رسم،
لغة إجنليزية ،حساب ،غير ذلك)

اجتماع الفصل

اجتماعات تُعقد ألفراد الفصل خالل وقت ُحتدده املدرسة

مجلس الطالب

تنظيم أو مجموعة يجتمع فيها ُممثلي الطالب لنشر اآلراء بخصوص احلياة املدرسية لتحديد األمور
ذات الصلة وتنفيذها

اجتماع عام لآلباء
ما بعد اليوم الدراسي

تمع أولياء أمور الطالب ملناقشة األمور التي تتعلق بعمل املدرسة
فصول تُنظم بعد اليوم الدراسي الرسمي للطالب الراغبني في احلصول على فصول دراسية
إضافية

التعليم ذاتي

دراسة الطالب بنفسه

نشاط تطوعي

الطالب فرادى أو مجموعات مدرسية يتطوعون إلفادة اجملتمع أو العامة

رحالت ميدانية

التعليم الذي يعتمد على اكتساب اخلبرة حتت إشراف مدرس بهدف تعزيز معرفة الطالب من خالل
اخلبرات الفعلية ،مماثل للرحالت التي يُنظمها أفراد املدرسة

عطلة تقديرية

عطلة ليست عطلة عامة ،ولكن ُحتدد حسب تقدير الناظر

برنامج فصل دراسي مجاني

نظام ُميكن فيه لطالب املدرسة اإلعدادية حضور فصول دراسية للمناظر أو معامل أو نشاطات
اكتساب خبرات مهنية بدال من اختبارات منتصف الفصل الدراسي واالختبارات النهائية

العنف املدرسي

العنف داخل وخارج املدرسة الذي ينتج عنه ضرر عقلي أو بدني؛ ُميكن أن يشمل العنف البدني أو
أذى جسدي ،أو احتجاز ،أو تهديدات ،أو مصادرة ،أو إغواء ،أو إهانة ،أو تخويف ،أو عنف جسدي ،أو
إرهاب عبر االنترنت ،أو إذالل باستخدام شبكات االتصاالت ،أو غير ذلك

واجب أسبوعي
(مساعد فصل)

الشخص الذي يتطوع من أجل الفصل في يوم يُحدده أفراد الفصل

قمصان الفصل

مالبس يشتريها أفراد الفصل من أجل توحيد الفصل خالل املنافسات الرياضية (ال يشمل زي
التعليم)

※ يجوز أن تختلف املصطلحات وفقا لإلقليم واملدرسة االبتدائية
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املصطلح
املادة
الكتاب املدرسي

البيان
مادة تُدرس في املدرسة
كتاب مدرسي لدراسة كل مادة

نشاط اخلبرة اإلبداعية

نشاطات غير روتينية؛ تشمل أربعة قطاعات مثل نشاطات مستقلة ،ونشاطات النادي ،ونشاطات
تطوعية ،ونشاطات مهنية

بيان درجات من املدرسة

مستندات حتتوي على درجات الطالب وتفاصيل حياتهم املدرسة كاملة

سجالت املدرسة

سجالت شاملة في املدرسة (درجات االختبارات ،وتقييم األداء ،وورقة االمتحان ،وغير ذلك)

تقييم األداء

يُقيم عادة لكل فصل؛ قد تختلف طريقة التقييم بناء على كل مادة .ال يعتمد التقييم فقط على
النتائج ولكن أيضا على العملية

اختبار عملي

يُشير إلى االختبارات التي تتضمن نشاط ،مثل التلوين ،والرسم ،والعزف على اآلالت ،والقفز الطويل،
واجلري ،وغير ذلك ،فيما يتعلق باملواد الفنية والتربية البدنية مثل الرسم واملوسيقى والتربية البدنية.

اختبار استماع اللغة اإلجنليزية

اختبار استماع اللغة اإلجنليزية يُشرف عليه باالشتراك بني  17مكتب تعليم بلدية وإقليمي حول
الدولة .وتُعقد االختبارات مرتني سنويا وتعكس النتائج تقييمات أداء اللغة اإلجنليزية

اختبار منتصف الفصل الدراسي

اختبارات مدرسية في منتصف الفصل الدراسي

اختبار نهائي

اختبارات مدرسية تُعقد في نهاية الفصل الدراسي

اختبار تربة

اختبارات تعتبر إعدادا الختبارات قبول الكلية؛ وال تُسجل في سجالت املدرسة

قبول عرضي

قيم مع درجات اختبارات القدرات الدراسية في الكلية
اختبار قبول الكلية ي ُ َ

قبول عادي

قيم مع املعدل التراكمي للمدرسة الثانوية والسجالت الكاملة في املدرسة
اختبار قبول الكلية ي ُ َ
الثانوية

نشاطات النادي

نشاطات للطالب الذين لديهم هوايات أو اهتمامات ُمشتركة ميارسوها في أوقات ُحتددها املدرسة

النادي املُستقل

نوادي للطالب الذين لديهم هوايات أو اهتمامات ُمشتركةُ ،متارس في أوقات غير التي ُحتددها املدرسة
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<املصطلحات التي تتعلق باحلياة في املدرسة اإلعدادية (على سبيل املثال)>

تسجيل طفلك في املدرسة

اسم الفعالية
مراسم القبول

البيان
مراسم تُعقد لطالب الصف األول عندما يبدؤون املدرسة

ترشيح مسئول الفصل

ُممثل الفصل (رئيس الفصل ،ونائب رئيس الفصل) يُنتخبون عبر التصويت احلر من كل الفصل

انتخابات مجلس الطالب

ُممثلني املدرسة (رئيس املدرسة ،نائب الرئيس) يُنتخبون عبر التصويت احلر لكامل املدرسة (الطالب)

رحالت ميدانية

نشاطات تعليم يحصل فيها الطالب على املعرفة واملعلومات خارج فصول املدرسة عبر نشاطات
املعتمدة على اكتساب اخلبرة

اليوم الرياضي

يتجمع الطالب معا للمشاركة في ألعاب رياضية متنوعة

رحالت مدرسية
نشاط تخييم وتدريب
الذكرى الثانوية للمدرسة
عطلة تقديرية
اجتماع عام لآلباء
مؤمتر اآلباء-املدرسني
يوم دراسي مفتوح لآلباء
اإلجازة
مراسم العودة إلى املدرسة
مهرجان الفنون املدرسي

رحلة مسائية مع املدرسني للتعليم املعتمد على اكتساب اخلبرة من خالل رؤية الطبيعة والثقافة
وإدراكهما
نشاطات خارجية في املناطق الطبيعية مثل اجلبال وشواطئ البحر لتعزيز شخصية الطفل
وصحته البدنية والعقلية
إجازة مدرسية تُعقد مرة سنويا إلحياء الذكرى السنوية الفتتاح املدرسة
يوم أو فترة راحةُ ،حتدد بحسب تقدير املدرسة
تمع اآلباء الستالم معلومات نشاطات التعليم في املدرسة ومناقشة األمور التي تتعلق بعمل
املدرسة (تقدمي املناهج)
اجتماع  1:1بني اآلباء واملدرسني للحديث حول األمور املطلوب حلها
يوم دراسي مفتوح لآلباء ملتابعة الفصول الدراسية
راحة من الفصول الدراسية في نهاية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية .يوجد إجازة صيف
وإجازة شتاء (إجازة صيف ،وإجازة شتاء ،وإجازة ربيع ،وغير ذلك)
مراسم لتحديد نهاية اإلجازة وبداية الفصول الدراسية النظامية في املدرسة
فعالية تعليمية تُعقد فيها معارض وعروض ومسابقات في املدرسة

راسم اإلكمال

مراسم تُعقد لتحديد اكتمال السنة الدراسية

مراسم التخرج

مراسم تقدمي شهادات التخرج بعد إكمال ستة سنوات مدة الدورة الدراسية في املدرسة االبتدائية

※ يجوز أن تختلف املصطلحات وفقا لإلقليم واملدرسة االبتدائية
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املصطلح
أسبوع
الفصل الدراسي
التحويل

البيان
فترة من يوم االثنني إلى األحد
فترة من السنة الدراسية تُصنف كضرورية للعمل املدرسي .عادة تنقسم إلى فصلني دراسيني،
من مارس إلى أغسطس ومن سبتمبر إلى فبراير
االنتقال من مدرسة إلى أخرى

سجالت الطالب

املستندات التي تُسجل احلياة املدرسية للطالب في املدرسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية،
باإلضافة إلى حالة التطور البدنية والعقلية والعاطفية واالجتماعية

بطاقة تقرير الطالب

مستندات تُسجل األداء الكامل للطالب في املدرسة (احلضور ،واإلجنازات األكادميية وغير ذلك) والتي
تُوزع في نهاية الفصل الدراسي

غياب ُمعتمد

املوافقة على الغياب بسبب زواج أو وفاة في العائلة ،أو وعكة صحية أو مرض معدي أو خلبرة تعليم
ميداني مع العائلة

االخطار

رسائل تُرسل إلى املنزل من ُمدرس خاص أو املدرسة

األخبار املدرسية

أخبار تُرسل إلى املنزل من املدرسة لآلباء لتقدمي معلومات الفعاليات املتعلقة بالنشاطات
التعليمية

أخبار أسبوعية

أخبار من املدرس اخلاص ،حتتوي على دول املواعيد أو اإلعدادات ،أو فعاليات الفصل الدراسي أو
معلومات نشاطات األسبوع

تقييم األداء

أسلوب تقييم النتائج التي يحصل عليها الطالب أو أداء الطالب باستخدام أساليب متنوعة
(املقال ،مناقشة/مناظرة ،أعمال تارب/معمل ،مالحظات ،تقييم ذاتي ،تقييم متبادل ،غير ذل) من
أجل التحقق من معرفة الطالب وأداؤه وسلوكه

منوذج موافقة على استخدام
املعلومات الشخصية

مستندات للحصول على موافقة من اآلباء الستخدام املعلومات الشخصية للطالب فيما يتعلق
بنشاطات املدرسة

ما بعد اليوم الدراسي

برامج تعليمية متنوعة تُقدم بعد ساعات املدرسة النظامية

كشف صحي

كشف بدني يخضع له طالب الصف األول والرابع في املستشفيات التي ُحتددها املدرسة للكشف
عن األمراض والوقاية منها

كشف أسنان

كشف أسنان لطالب الصف الثاني والثالث واخلامس في عيادة األسنان التي ُحتددها املدرسة

كشف التطور البدني
بطاقة املكتبة

التحقق من صحة التطور البدني للطالب من خالل قياس الطول والوزن
بطاقة تُستخدم الستعارة الكتب من مكتبة املدرسة

جلنة إدارة املدرسة

كادر يقدم مراجعة ونصيحة بخصوص األمور التي تتعلق بإدارة املدرسة ونشاطات التعليم.
وممثلني اآلباء ،وشخصيات من اجمل ُتمع
ويتألف من ُممثلني هيئة التدريسُ ،

الشرطة املدرسية

الشرطة املدرسية مسئولة عن املدرسة التي توفر تعليم مينع العنف املدرسي للطالب واآلباء،
ومسئولة عن منع وإيقاف العنف في املدارس
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ملحق

<املصطلحات التي تتعلق باحلياة في املدرسة االبتدائية (على سبيل املثال)>

تسجيل طفلك في املدرسة

البيان

اسم الفعالية
القبول

ليقبل في احلضانة
عملية الطلب والتعبئة والتسجيل وغير ذلك للطفل ُ

التوجيه

يوم توفير املعلومات آلباء الطالب املقبولني حديثا في عملية التعليم في احلضانة والفعاليات وغير ذلك.

مراسم القبول
تعليم اخلبرة امليدانية
اليوم الرياضي
مؤمتر اآلباء-املدرسني
يوم دراسي مفتوح لآلباء
اإلجازة

مراسم استقبال طالب حضانة ُجدد في اليوم األول للحضانة
التعليم عبر املالحظة واخلبرة بزيارة مكان به مواد مطلوبة للتعليم
اليوم الذي يجتمع فيه اآلباء وطالب احلضانة ملمارسة ألعاب رياضية ُمختلفة
اجتماع  1:1بني اآلباء واملدرسني للحديث حول احلياة في احلضانة أو مناقشة املُشكالت املطلوب حلها
يوم دراسي مفتوح لآلباء ملتابعة الفصول الدراسية في احلضانة
راحة من الفصول الدراسية للحضانة في نهاية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية .يوجد إجازة صيف
وإجازة شتاء (إجازة صيف ،وإجازة شتاء ،وإجازة ربيع ،وغير ذلك)

مراسم العودة إلى املدرسة

مراسم لتحديد نهاية اإلجازة وبداية الفصول الدراسية النظامية في احلضانة

الذكرى السنوية للحضانة

إجازة احلضانة مرة في العام لالحتفال بالذكرى السنوية الفتتاح احلضانة.

عطلة تقديرية

يوم أو فترة راحةُ ،حتدد بحسب تقدير احلضانة

مراسم التخرج

مراسم تقدمي شهادات التخرج بعد اكتمال الدورة الدراسية وفقا للوائح ،للطالب الذين يبلغون خمسة
سنوات

مراسم اإلكمال

مراسم تُعقد عندما يكتمل العام الدراسي في احلضانة؛ للطالب الذين يبلغون  3و 4سنوات

※ يجوز أن تختلف املصطلحات وفقا لإلقليم واحلضانة
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ملحق 3
<مصطلحات متعلقة باحلضانة (على سبيل املثال)>
املصطلح

البيان

احلضانة

احلضانة التي يذهب إليها طفلك .األطفال من ثالثة سنوات حتى سن املدرسة االبتدائية (عادة 5
سنوات) يذهبون إلى حضانة

اآلباء

ولي أمر طالب احلضانة ،مثل األم أو األب

احلضور

حضور طالب احلضانة إلى احلضانة وبدء النشاطات التعليمية

املغادرة

إنهاء طالب احلضانة نشاطاتهم التعليمية في احلضانة والعودة إلى املنزل

نشاط اختياري

وقت لعب طالب احلضانة لتخطيط/تنفيذ/تقييم نشاطات في ميادين مختلفة ُموفرة في الفصل
الدراسي (اللعب باملكعبات ،تقمص األدوار ،رسم ،موسيقى ،لغة ،أرقام ،علوم ،غير ذلك)؛ يستغرق على
األقل ساعة من اليوم الدراسي

نشاط في الهواء الطلق

ُميكن لطالب احلضانة اللعب في الهواء الطلق (امللعب ،صندوق الرمل ،غير ذلك)؛ يستغرق على األقل
ساعة من اليوم الدراسي

وجبة الغداء
األخبار املدرسية

يوفر احلضانة وجبة الغداء لطالب احلضانات
أخبار حتتوي على معلومات النشاطات التعليمية وتعليم اآلباء وتعليم األطفال في احلضانة

رعاية الطفل في الصباح،
واملساء وجميع اليوم

نشاطات تعليمية تُقدم إلى األطفال الصغار الذين ينتمون ألسر يحصل الوالدين فيها على دخل أو
اسر لعائل واحد الذي يطلب رعاية الطفل قبل وبعد الدورات التعليمية النظامية ،عادة تتألف من راحة
ونشاطات رعاية الطفل

مدرس بعد اليوم الدراسي

مدرس مسئول عن الفصول بعد اليوم الدراسي التي تُنظم بعد الفصول الدراسية الطبيعية

الدورة الدراسية لرعاية الطفل
الناظر
نائب الناظر
تقييم تطوير قدرة هيئة
التدريس (استقصاء رضى
اآلباء)
جلنة اإلدارة
رسوم الدراسة في احلضانة
مكتب اإلدارة
النظام املصرفي املدرسي

نشاط تعليمي ،لألطفال الصغار الذين ينتمون ألسر يحصل الوالدين فيها على دخل أو أسر لعائل واحد،
يُق َدم قبل أو بعد الدورات الدراسية التعليمية النظامية؛ عادة يشمل نشاطات رعاية الطفل
هو شخص مسئول عن اإلدارة واإلشراف الكامل على احلضانة
مدير مساعد يُساعد الناظر ويُوفر دعما إلدارة احلضانة
تقييم عبر اإلنترنت لرضى اآلباء بخصوص مدرس احلضانة ونائب ناظرها وناظرها
وممثلني اآلباء ،ويعمل على مراجعة وتقدمي النصيحة بخصوص
كادر يشمل ُممثلني هيئة التدريس ُ
النشاطات التعليمية املُهمة
رسوم دراسية تُدفع إلى احلضانة مقابل النشاطات التعليمية
مكتب يختص بأموال احلضانة ،مثل الرسوم الدراسية ورسوم النشاطات
نظام حتويل مصرفي تلقائي بخصوص املصروفات التعليمية (تكاليف الرحالت امليدانية ،غير ذلك)؛ يدفع
اآلباء عبر حتويل الكتروني إلى احلساب البنكي للحضانة
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ملحق 2
<دليل فيديو لآلباء في نظام التعليم الكوري ومعلومات القبول>

هذا الفيديو ُمخصص لآلباء من عائالت ذات أصول ثقافية متعددة الذين لديهم أطفال في املدرسة االبتدائية أو ما قبل
ذلك .ويحتوي الفيديو على ستة أجزاء (كل منهم حوالي  25دقيقة) ،ويوفر معلومات بخصوص نظام املدرسة الكوري
واحلياة املدرسية ،من القبول إلى املدرسة االبتدائية والتخرج.
الفيديو متاح في املركز الوطني للصفحة الوطنية للتعليم الثقافي املتعدد ( ،)www.nime.or.krالصفحة الرئيسية
للجامعة املفتوحة الوطنية الكورية جامعة برامي كوليج هاب ( ،)http://hub.knou.ac.krوالصفحة الرئيسية دانوري
(ُ .)www.liveinkorea.krسجل في كوريا ويوجد ترجمات متاحة بخمس لغات (فيتنامي ،وصيني ،وياباني ،وإجنليزي ،وروسي).

اجلزء

العنوان

الكلمات الرئيسية

1

تعرف على املدارس الكورية

مركز الرعاية الصباحي ،احلضانة،
املدرسة االبتدائية/اإلعدادية/
الثانوية ،معاهد تعليم كلية،
التعليم إلزامي

2

كيف تُعد للقبول في املدرسة
االبتدائية؟

مالحظة حضور املدرسة ،قبل تاريخ
االستدعاء ،فصل رعاية الطفل،
فصل ما بعد املدرسة ،أخبار
املدرسة

3

تعرف على اليوم النموذجي والسنة
الدراسية لطالب املدرسة االبتدائية

فعاليات رئيسية ،مواد ،ساعات
الفصل ،وجبات خبرة ميدانية ،إجازة
صيف ،يوم رياضي ،إجازات قصيرة

4

كيف يكون والدي طالب املدرسة
االبتدائية

تربية األطفال ،توريدات املدرسة
األساسية ،دفتر الواجب ،واألمن،
ومنع احلوادث

5

كيف تساعد أطفالك في حل واجب
املنزل وأعمال املدرسة؟

املساعدة مع أكادمييني ،أنواع
الواجبات املدرسية ،تهجئة ،قراءة
صحفية ،تقييم أداء

6

ماذا أفعل عندما يتخرج أطفالي من
املدرسة االبتدائية؟ (عمل األطفال
ومعلومات القبول)

إجراء بعد التخرج من املدرسة
االبتدائية ،الكفاءة والقبول
والوظيفة واملهنة والتراخيص
واملعلومات املُكتسبة
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فيديو

ملحق

مكاتب التعليم
مكتب التعليم
اإلقليمي جاجنون

مكتب تعليم
تشاجنتشيوجنبوك-دو
مكتب تعليم
تشاجنتشيوجننام-دو
مكتب تعليم جوالبوك-
دو
مكتب تعليم جيوالنام-
دو
مكتب تعليم
جيوجنساجنبوك-دو
مكتب تعليم
جيوجنساجننام-دو
مكتب تعليم اإلقليم
الذي يتمتع بحكم ذاتي
خاص جيجو

※
※
※
※

هاتف رقم

العنوان
 ،2854يوجنسيو-رو ،تشونتيون-سي ،جاجنجون-دو

املسئول033-258-5521 :
املُمثل033-258-5114 :

( ،87-6يوجن-دوجن)  63 ،6-1بيون-جيل ،سيوبودايسيوجن-رو،

مركز الثقافات املتعددة033-255-1980 :

تشيونتشيون-سي ،جاجنون-دون

(اللغة الصينة) 070-7708-2123

( 4-11سانام-دوجن)  ،1929تشيوجننام-رو ،سيون-جو،

املسئول043-290-2109 :

تشيوجنجو-سي ،تشاجنتشيوجنبوك-دو

املُمثل043-290-2000 :

 ،17جيوسيو-رو ،ساجنداجن-جو ،تشيوجنجو-سي ،تشاجنتشيوجنبوك-دو

مركز الثقافات املتعددة043-255-2974 :

 ،22سيونهوا-رو ،هوجنبوك-ميون ،هوجنسيوجن-جون،
تشاجنتشيوجننام-دو

املسئول041-640-7231،7233 :
املُمثل041-640-7234 :

مركز الثقافات املتعددة041-640-7233 :

 ،111هوجنسان-رو ،وانسان-جو ،جيوجنو-سي ،جيوالبوك-دو
( ،1457ناماك-ري)  ،10إوجينوري-جيل ،سامهياجن-يوب،
موان-جون ،جيوالنام-دو

املسئول063-239-3347 :
املُمثل063-239-3114 :
املسئول061-260-0382 :
(في تاجالوج) 061-260-0379
املُمثل061-260-0114 :

 ،511دوتشيوجن-دايرو ،بوجنتشيون-ميون ،أندوجن-سي،
جيوجنساجنبوك-دو

املسئول054-805-3306 :
مركز الثقافات املتعددة054-805-3306 :
املُمثل054-805-3000 :

( ،6-1يوجنهو-دوجن)  ،241جوجناجن-دايرو ،يوتشاجن-جو،

املسئول055-268-1516 :

تشاجنون-سي ،جيوجنساجننام-دو

املُمثل055-268-1100 :

 ،264توجي-رو ،يوتشاجن-جو ،تشاجنوون-سي ،جيوجنساجننام-دو

مركز الثقافات املتعددة055-210-5160~4:

( ،311-46يوجن-دوجن)  ،5مونيون-رو جيجو-سي،

املسئول064-710-0254 :

جيجو اإلقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي خاص

املُمثل064-710-0114 :

سينهيوجن-رو  2جيل ،جوتشيون-يوب ،جيجو-سي،
جيجو اإلقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي خاص

مركز الثقافات املتعددة064-784-9040 :

رقم هاتف "املسئول" يتصل مباشرة بالشخص املسئول عن تعليم الثقافات املتعددة؛ تُدير مراكز تعليم إقليمية في العديد من املدن أو األقاليم مراكز
الثقافات املتعددة وأيضا توفر معلومات حول تعليم الثقافات املتعددة.
رقم هاتف "املُمثل" ُمخصص خلدمات االستشارة العامة التي يُقدمها كل مكتب تعليم.
يوجد  17مكتبا تعليما إقليميا و 178مكتب منطقة تعليمية متاح في جميع أرجاء الدولة.
ملعرفة املزيد حول مكتب التعليم املوجود في محل إقامتك ،مبا في ذلك العنوان ورقم الهاتف ،يرجى التواصل مع مكتب التعليم ذو الصلة.
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<نقاط االتصال مبكاتب التعليم اإلقليمية>

مكاتب التعليم

هاتف رقم

العنوان

املسئول02-3999-113 :
مكتب تعليم العاصمة
سيول

مكتب تعليم مدينة
العاصمة بوسان

(سينمون  ،48 )2-77سونغول-غيل  ،48جوجنو-جو ،سيول

( 455-1ياجنجيوجن 1-دوجن) هواجي-رو ،بوساجنني-جو ،بوسان
(4ف ،نورميارو)  209 ،26بيون-جيل ،جيونبو-دايرو،
بوساجنني-جو ،بوسان

مكتب تعليم العاصمة
دايجو
مكتب تعليم مدينة
العاصمة إنتشون
مكتب تعليم العاصمة
جواجنجو

دايجون

 ،11سوسيوجنرو 76-جيل ،سوسيوجن-جو ،دايجو

أولسان
مكتب تعليم مدينة
سيجونغ

مكتب التعليم

مركز الثقافات املتعددة051-819-7062~3:

مركز الثقافات املتعددة053-231-0515 :
املسئول032-420-8368 :

 ،9جيوجناك-رو (جوول-دوجن) ،نامدوجن-جو ،إنتشون

مركز الثقافات املتعددة032-420-7697:
املُمثل032-423-3303 :
املسئول062-380-4373 :
مركز الثقافات املتعددة062-380-4373 :

 ،93هوان-رو ،سيو-جو ،جواجنجو

املُمثل062-380-4500 :

3ف ،هيهوا بيج ،134 ،دايجون-رو (دايهوجن-دوجن) ،جوجن-جو ،دايجون

(يوجوك-دوجن)  ،375بوكبو بيلتواي ،جوجن-جو ،أولسان
 ،2-238إومي-ري ،إونياجن-يوب ،أوجلو-جنج ،أولسان
 2154هانوري-دايرو ،مدينة ُمستقلة في العاصمة سيجونغ
الفرع الشمالي ،700 :دوجنيل-رو ،إيوجيوجنبو-سي ،جيوجنجي-دو

اإلقليمي جيوجن جي

املُمثل051-860-0114 :

املُمثل053-231-0000 :

مركز باي تشاي 155-40 ،بايجاي-رو (دوما-دوجن) ،سيو-جو ،دايجون
مكتب تعليم العاصمة

املُمثل02-1396 :
املسئول051-860-0274 :

املسئول053-231-0515 :

 ،89دونسان-رو (دونسان-دوجن) ،سيو-جو ،دايجون
مكتب تعليم العاصمة

مركز الثقافات
املتعددة02-399-9058،9067:

مكتب التعليم اإلقليمي سيهيونغ 446 ،11-2 :بيوجن-جي،
مايو-رو ،سيهيوجن-سي ،جيوجني-دو
مكتب التعليم اإلقليمي انسان ،134 :جيوكجيوم-رو ،دانون-جو،
انسان-سي ،جيوجنجي-دي
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املسئول042-480-7608 :
املُمثل042-480-7979 :

مركز تعليم الثقافات املتعددة دوجنبو:
042-253-7589
مركز تعليم الثقافات املتعددة سيوبو:
042-520-5996
املسئول052-210-5412 :
املُمثل052-210-5400 :

مركز الثقافات املتعددة052-255-8180~3 :
املسئول044-320-2416 :
املُمثل044-320-1000 :
املسئول031-820-0652 :
املسئول031-411-4511 :
املسئول031-412-4518 :

ملحق

تسجيل طفلك في املدرسة

 .04مدارس بديلة

المدارس البديلة المعتمدة لتعليم الطالب ذوي األصول الثقافية المتعددة

املدرسة

مدرسة دولية
(www.globalsaarang.com؛
غورو غو ،سيول)

سيول داسوم للسياحة
املدرسة الثانوية
(،www.sds.hs.kr
جونغنو-غو ،سيول)

املدرسة الثانوية
كوريا بوليتكنيكس داسوم
(،www.dasom.kopo.ac.kr
جيتشيون ،تشانغتشيونغ الشمالية)

مدرسة إنتيون هانوري
()www.hannuri.icesc.kr

اخلصائص

النوع

الرسوم

املدرسة
االبتدائية

 تعليم ثنائي اللغة لتعليم اللغة الكورية ولغة ثانية مثلاللغة اإلجنليزية أو اللغة الصينية
 برامج بعد الفصول املدرسية وتعليم الكفاءات  1فصل لكل صف -املدرسة االبتدائية دون صفوف

املدرسة
االعدادية

 مدرسة بديلة مع ساعات دراسية معتمدة (مدرسة بديلةُمخصصة يُتلقى فيها التعليم ملدة ُمحددة من الوقت وتعود
إلى املدرسة احمل ُول منها بعد ذلك)

املدرسة
الثانوية
(مهنية)

 التعليم املهني لتحسني فرص التوظيف وتعليم اللغةالكورية لتكامل اجتماعي أفضل
مجانا
 مواد معيارية ومواد مهنية تستهدف الطالب الذين يستلمون(مصاريف
شهادات
التعليم والوجبات
 تعيني ُمحاضر لغات ثقافية متعددةغير ُمتضمنة)
 توفير محتوى سياحي وتشغيل إدارة اخلدمات السياحية يُختار الطالب بناء على تقييم ُمستندات ومقابالت شخصيةمطولة

املدرسة
الثانوية
(مهنية)

 مدرسة بديلة مع ساعات دراسية معتمدة تُركز على حتسنيقدرات التوظيف من خالل التعليم الفني
 توفر فصول اللغة الكورية ملتلف املستويات ،اإلعدادالختبار التجنس ،تعليم مواطني عالم اليونيسكو ،وفصول
التوظيف
 توفير  3إدارات مثل آالت الكمبيوتر ومنشآت مصانعوالهندسة الكهربائية الذكية
 تُختار من خالل الطلبات واملقابالت الشخصية املُطولة جميع الطالب يعيشون في سكن طالب  100%من الطالب يكسبون شهادات معترف بها محلياخالل السنوات الثالثة املاضية ويحصلون على قبول عالي
وتصنيف توظيف

مجانا

مجانا
(سكن الطالب
والوجبات
ُمتضمنة)

∙ املدارس
 مدرسة بديلة إرسالية معتمدةاالبتدائية
(ألن هذه املدرسة مدرسة إرسالية ،يجب على الطالب العودة
والثانوية :مجانا
إلى املدرسة احمل ُول منها أصال بعد فترة ُمحددة من التعليم).
مدارس
∙ املدارس الثانوية
 حجر األساس في التعليم هو التركيز على تعليم اللغةابتدائية
يُحاسب مقابلها
الكورية (االبتدائي 1 :فصل)
وإعدادية
(مصاريف
وثانوية موحدة  50% -مواد معيارية و 50%مواد خاصة
اإلعاشة ُحتسب
 توفير إعاشة (الطالب في الصف اخلامس للمدرسةبصورة منفصلة)
االبتدائية أو أكبر يدخلون سكن طالب).

※ تكلفة التعليم في نفس املستوى في املدارس العامة
ومختلف البرامج بناء على املدرسة واملنطقة
املدرسي
والزي
※ تختلف تكلفة وجبة املدرسة ومصاريف اإلعاشة
ُ
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 .01الحضانات للثقافات المتعددة

توفر حضانات الثقافات املتعددة برامج دعم تعليمية ُمعدة لألطفال الذين ينتمون إلى عائالت ذات أصول ثقافية متعددة
(لغة التعليم) وبرامج ثقافية متعددة تهدف إلى تعزيز وعي العائالت ذات أصول ثقافية متعددة بني جميع األطفال (األطفال
الكوريون والذين من أصول ثقافية متعددة)
تعليم اللغة :تقييم اللغة قبل وبعد البرنامج وتعليم لغة موحد وتعليم لغة فردي
فهم ودراسة التعدد الثقافي :يستهدف األطفال واملدرسني ،يُحدد ذلك لتعزيز اإلحساس الثقافي املتعدد والتفاهم املُشترك.

تعمل حضانات الثقافات املتعددة في  116مدرسة في جميع أرجاء الدولة .وملزيد من التفاصيل ،تواصل مع مكتب التعليم
اإلقليمي املعني.

 .02المدارس اإلعدادية للثقافات المتعددة

الطالب الذين ينتمون إلى عائالت ذات أصول ثقافية متعددة ،الذين يأتون إلى كوريا بعد اإلقامة في اخلارج ،أو الطالب
األجانب يجوز أن يواجهوا صعوبة االستيعاب في املدرسة الكورية بسبب نقص مهارات اللغة الكورية .تُنظم برامج املدارس
اإلعدادية للثقافات املتعددة ملساعدة هؤالء الطالب على التكيف في املدرسة الكورية.
تُنظم برامج املدارس اإلعدادية للثقافات املتعددة في  165مدرسة في جميع أرجاء الدولة ( 105مدرسة ابتدائية و48
مدرسة إعدادية و 4مدارس ثانوية و 5مدارس موحدة و 3مراكز للثقافات املتعددة) .يُرجى التواصل مع مكتب التعليم
اإلقليمي املعني.

 .03المدارس التي ُتركز على تعليم ثقافي متعدد

املدارس التي تضم عدد كبير من الطالب ذوي الثقافات املتعددة أُعدت كمدارس تُركز على تعليم ثقافي متعدد ،ويُقدم
لطالبها تعليم ثقافي لزيادة الوعي بالثقافة الكورية والتنوع الثقافي.
البرنامج لتعزيز الوعي الثقافي املتعدد :تعزيز الفهم والتواصل بني الثقافات ،وتوفير تعليم يستهدف اجملتمع الدولي ،ويعزز التنوع الثقافي ويوفر
تعليم يكافح التعصب والتمييز.
التعليم ُمخصص للطالب ذوي األصول الثقافية املتعددةُ :ميكن للطالب التسجيل أو التحويل إلى مدرسة متعددة الثقافات لفصول اللغة األجنبية
أو االستشارة أو اإلرشاد.

التسجيل أو التحويل إلى مدرس بعيدة عن منطقة إقامة الطالب ُميكن ترتيبه إذا طلبه الوالدين (يُتطلب إذن الناظر).

البرامج املدرسية التي تُركز على التعليم الثقافي املتعدد تُنظم في  313مدرسة في جميع أرجاء الدولة ( 265مدرسة
ابتدائية ،و 41مدرسة إعدادية ،و 7مدارس ثانوية) .ملزيد من التفاصيل يُرجى التواصل مع مكتب التعليم اإلقليمي املعني.
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املعاهد التعليمية للطالب الذين ينتمون
لعائالت ذات ثقافات متعددة

مؤسسات تعليمية للطالب من عائالت
ذات أصول ثقافية متعددة

تسجيل طفلك في املدرسة

]منوذج طلب[

طلب االعتراف بالتاريخ األكادميي
االسم

املُتقدم

رقم تسجيل املُقيم
صورة

العنوان
االتصال
االسم

العالقة مع
املُتقدم

رقم تسجيل املُقيم

الراعي
العنوان

تفاصيل الطلب

مالحظة
(رأي املُتقدم)

(
(
(
※

االتصال

) االعتراف بإكمال املدرسة االبتدائية
) االعتراف بإكمال املدرسة اإلعدادية
) غير ذلك:
امالء بني األقواس بحرف  Oبخصوص ما هو مناسب من املذكور أعاله .وإن لم يكن األمر كذلك ،صف
طلبك بالتفصيل.

※ إذا قدمت طلب للتحويل والقبول بنفسك ،صفه باإلضافة إلى مستوى اللغة الكورية لديك ودعم التفسير
(الترجمة) ،وغير ذلك.

أطلب االعتراف بالتاريخ األكادميي لدى املذكور أعاله.

املُتقدم:

(توقيع)

※ املُستندات املُرفقة
 .1نسخة من جواز السفر أو ُمستند ُمعتمد يُثبت تاريخ/شهر/سنة امليالد
 .2نسخة واحدة من إثبات اإلقامة احمللي أو نسخة واحدة من إثبات تسجيل أجنبي
 .3نسخة واحدة من ُمستند يُثبت اخللفية التعليمية (مقصور على الشخص املعني)
تاريخ شهر

إلى
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املُدير

* إذا كان الطالب ليس لديه رقم تسجيل ُمقيم ،يجوز استخدام رقم تسجيل أجنبي بدال منه .وإذا لم يوجد ،قدم تاريخ/شهر/سنة ميالدك.
※ النموذج املذكور أعاله يجوز أن يختلف بناء على كل مكتب تعليم إقليمي.
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الطالب
زيارة املدرسة وتقدمي
طلب للتحويل والقبول
في منطقة قريبة

املدرسة

بعد تقييم املستندات أو تنفيذ تقييم مواد املدرسة ،متابعة إجراءات طلب
التحويل والقبول العام
(املدرسة االبتدائية – ُمحوال أو مقبوال في املدرسة في منطقة مجاورة
لعنوان املنزل)
(املدرسة اإلعدادية – مسموح لتعبئة األماكن الشاغرة بحسب الصف)
(املدرسة الثانوية – ُمعتمد من ناظر املدرسة ،ما لم تؤثر على الدورة
التعليمية املطلوب حضورها)

الطالب
تسجيل التحويل
والطلب

 .02لجنة المراجعة األكاديمية للطالب الذين ينتمون
لعائالت ذات أصول ثقافية متعددة
الطالب (من عمر  6إلى  )18الذين ينتمون لعائالت ذات أصول ثقافية متعددة ويرغبون في التحويل إلى مدرسة إعدادية
ويجدون أنه من الصعب اثبات خلفيتهم التعليمية يجوز أن يطلبوا التشاور بخصوص االعتراف بتاريخهم الدراسي من
مكاتب التعليم اإلقليمية.
يُحدد التاريخ الدراسي للطالب ذوي األصول الثقافية املتعددة من خالل مراعاة شاملة لسن املدرسة املعياري في كوريا ،مدى
التعليم املُتلق في الدول األخرى ،القدرة التعليمية احلالية باإلضافة إلى رغبات الطالب/ولي األمر ،باإلضافة إلى املُستندات
املُقدمة إلى اللجنة.

إذا اُعتبر أنه من الضروري اثبات قدرة املُتقدم ملتابعة املنهج الدراسيُ ،ميكن أن تقوم جلنة املراجعة األكادميية مبقابلة
شخصية أو باختبار كتابة.
عملية المراجعة األكاديمية لألطفال الذين ينتمون إلى عائالت ذات أصول ثقافية متعددة

الطالب (املتقدم)

يُقدم طلب بيان قدرات
دراسية إلى مكتب
التعليم اإلقليمي عبر
البريد أو شخصيا

الطالب (املتقدم)

الطالب (املتقدم)

تقييم املستندات
(مقابلة أو اختبار كتابة
للمتقدم إذا
يُعطى ُ
تطلب األمر)

تقدمي املستندات وعقد
جلنة املراجعة األكادميية

الطالب (املتقدم)
إخطار املُتقدم بنتيجة
التقييم

تقديمها록إلى مكتب التعليم اإلقليمي
المطلوب
المستندات
목 류서 할
야해출제
에청육교
طلب تقييم القدرات الدراسية × 1
صورة من جواز السفر أو مستند رسمي آخر لتأكيد تاريخ امليالد × 1
دليل إقامة في كوريا أو تسجيل الغرباء × 1
دليل تاريخ أكادميي × ( 1يجوز تاوزه إذا لم يُتمكن احلصول عليه)
※ املُستندات التي تكون بلغة غير اللغة الكورية يجب ترجمتها وتقدميها .وفي تلك احلاالت ،يجب توثيق النسخة األصلية وترجمتها.
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إجراء التحويل والقبول للطالب الذين يعيشون في
كوريا بعد االقامة في اخلارج لفترة زمنية ُمحددة

إجراء طلب التحويل والقبول

تسجيل طفلك في املدرسة

نصائح

خطاب تأكيد أبوستيل

إذا أصدرت أبوستيل للمستندات العامة (نسخة ،وغير ذلك) من الدول األعضاء ملعاهدة أبوستيل ،يجوز استخدام املستندات كمستندات رسمية
في كوريا.

إصدار أبوستيل

① إعداد مستندات تُثبت الشهادات الدراسية الصادرة من املدارس األجنبية التي ذهب إليها الطالب (تشمل توقيع أو ختم ناظر املدرسة
مع ترجمة* معتمدة)
* تُقدم الترجمة بعد توثيقها للحصول على اعتماد أبوستيل
② استالم اعتماد أبوستيل عبر وزارة اخلارجية في الدولة املعنية أو ُمصدر أبوستيل (أبوستيل ُمرفق)
③ إذا قدمت ذلك إلى املؤسسة التعليمية املرغوب فيها في كوريا ،يُعترف بها كشهادة عامة.

ألن الدولة تضمن التعليم اإللزامي لألطفال واملراهقني مبوجب "الدستور" و"معاهدة األمم املتحدة حلقوق الطفل" ،فإن أي
طفل أو مراهق يُسمح له دخول املدرسة االبتدائية واإلعدادية ،بغض النظر عن حالة إقامته أو إقامتها .وأحيانا ،ال يُرسل
اآلباء املُقيمني في كوريا بصورة غير شرعية أطفالهم إلى املدرسة ،ألنهم يخافون من القبض عليهم .ولكن لضمان حق
أطفالهم في التعليم ،ال حتاول احلكومة الكورية البحث عن املهاجرين غير الشرعيني عن طريق أبنائهم.
▣ معاهدة األمم المتحدة لحقوق الطفل

مادة 1.2
تلتزم الدولة باحترام حقوق الطفل املنصوص عليها في املعاهدة وتضمن فعالية املعاهدة لكل من الطالب بغض النظر عن عرق وجنس ودين
وسياسة واآلراء األخرى واخللفية األصولية أو العرقية أو االجتماعية أو امللكية أو عدم الكفاءة أو امليالد أو احلالة االجتماعية األخرى ودون أي نوع من
التميز للطفل أو والديه أو ووالديها أو راعيه أو راعيها.
مادة  28تعترف الدولة بحق كل طفل في التعليم وأخذ اإلجراءات التالية تدريجيا جلعلهم يُحققون يحصلون على هذا احلق بناء على تكافؤ
الفرص.
أ

املدرسة االبتدائية إلزامية وتُوفَر جلميع األطفال مجانا.

إذا أراد اآلباء حتويل طفلهم إلى مدرسة محلية ،يجب عليهم الذهاب إلى املدرسة أو إلى املكتب التعليم
اإلقليمي أو مكتب املنطقة التعليمية املعني أوال من أجل القبول(يرجى مطالعة نقاط التواصل مع مكاتب
تعليم العاصمة ومكاتب التعليم اإلقليمية في صفحة  .)22وفي املدرسة ،يراعي نائب املدير أو مدير التدريس
القبول .في مكتب تعليم العاصمة أو مكتب التعليم اإلقليمي ،يوجد موظف مسئول للتشاور بخصوص القبول
(منسق العائلة ذات أصول ثقافية ُمتعددة) .وألن املوظف املسئول
واملوظف املسئول عن التعليم الثقافي املتعدد ُ
يجوز أن يكون بعيدا عن مكتبه أو مكتبها أو يجوز أن تنتظر االجتماع معهم ،يُرجى االتصال بهم أوال لتحديد
موعدا لزيارتك .لقبول املدرسة ،حتتاج املستندات املوصوفة أعاله .إذا أحضرت املستندات معك للتشاور ،سيكون
أكثر احتماال العمل بسالسة .للوفاء باالحتياجات التعليمية ،ويجوز الطلب منك تقدمي املستندات اإلضافية.
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 .01نظرة عامة
إجراءات التحويل والتقدمي للطالب الذين يقيمون في الدول األجنبية لفترة ُمحددة ثم أتوا إلى كوريا ،بغض النظر عن اجلنسية،
تكون كما يلي:
قرار حتويل املدارس
التواصل مع مدرسة في منطقتك

[استشارة التحويل]
 .1املدرسة في منطقتك :تواصل مع نائب املدير أو مدير التدريس
 .2مكتب التعليم اإلقليمي أو مكتب املنطقة التعليمية :تواصل مع موظف قبول املدرسة أو موظف مسئول للتعليم متعدد الثقافات (انظر نقاط التواصل مع
مكاتب التعليم في صفحة )22
املستندات املطلوبة للتحويل
نسخة واحدة من منوذج طلب القبول والتحويل (منوذج ُمعد من املدينة واإلقليم)
نسخة واحدة من شهادة الهجرة أو تأكيد التسجيل األجنبي للطالب (خطاب تأكيد الهجرة)
املستندات التي تؤكد خلفية تعليمية(( 7شهادة التخرج أو املستندات التي تؤكد احلضور في املدرسة وبطاقات التقرير وغير ذلك)
املستندات األخرى وفقا إلرشادات مكاتب العاصمة واملكاتب اإلقليمية للتعليم (التحقق من مستندات مكاتب التعليم اإلقليمية).
(6

الفئة

في حالة الطالب الذي ذهب إلى مدرسة
أجنبية ُمعتمدة ُمدرجة في موقع وزارة
التعليم
الدول األعضاء في معاهدة أبوستيل
الدول غير األعضاء في معاهدة أبوستيل

التفاصيل

ُمستند يُصدره ناظر املدرسة املُدرجة في موقع وزارة التعليم يجوز أن يكون مستندا رئيسيا دون تفويض من أبوستيل أو ُمستشار قانوني
☞ بخصوص قائمة املدارس األجنبية املُعتمدة ،اذهب إلى موقع وزارة التعليم ( ،)www.moe.go.krثم القائمة الرئيسية :السياسة
العامة>املدرسة االبتدائية ،واإلعدادية والثانوية>الدورة التعليمية للتحقق من :اسم املستند" :إرشاد قائمة املدارس األجنبية املُعتمدة)"
إذا كانت املدرسة غير ُمدرجة ،يتحقق اآلباء (ولي األمر) من أن املدرسة املعنية مؤسسة تعليمية ُمسجلة .وإذا لم يكن األمر كذلك يجب تصديق
املدرسة من أبوستيل أو املستشار القانوني.
(ملحق  4قائمة الدول بناء على معاهدة
إذا قدمت ُمستندات أجنبية ،يُسمح ألبوستيل تأكيدهم وترجمتهم واعتمادهم قبل تقدميهم باللغة الكورية ُ
أبوستيل ،انظر صفحة )31
بخصوص الدول خارج خدمات أبوستيل ،استلم توقيع من املستشار القانوني في دولة امليالد قبل التقدمي

تأكيد املعلومات املتعلقة بالطالب لألغراض التعليمية ،يجوز الطلب منك تقدمي نسخة من جواز سفر الطالب وشهادة عالقة العائلة ونسخة تسجيل املُقيم
(إذا اكتسب الطالب اجلنسية الكورية).
[مبدأ االعتراف بتسجيل أو تخرج أجنبي]
إكمال  6سنوات أو أكثر من التعليم املدرسي = التخرج من املدرسة االبتدائية
إكمال  9سنوات أو أكثر من التعليم املدرسي = التخرج من املدرسة اإلعدادية
إكمال  12سنة أو أكثر من التعليم املدرسي = التخرج من املدرسة الثانوية
[عندما يكون من الصعب إثبات الخلفية التعليمية]
التعليمية ألي طالب ،يُتطلب من مكاتب البلدية التشاور بخصوص االعتراف بالدرجة األكادميية( .ملزيد من التفاصيل ،انظر صفحة )17
تقدمي مستندات للتسجيل والتحويل والقبول
التسجيل والتحويل والقبول
 )6املستندات املطلوبة للتحويل والقبول يجوز أن تختلف وفقا للمدارس أو مكاتب التعليم اإلقليمية
 )7املستندات التي تُثبت خلفية تعليمية حتتوي على معلومات بخصوص أنواع املدارس التي يحضر فيها الطالب والفترات املدرسية.
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إجراء التحويل والقبول للطالب الذين يعيشون في
كوريا بعد االقامة في اخلارج لفترة زمنية ُمحددة

إجراء التحويل والقبول للطالب الذين
يعيشون في كوريا بعد االقامة في
الخارج لفترة زمنية ُمحددة

تسجيل طفلك في املدرسة

 .05إجراء قبول المدرسة الثانوية
فترة الطلب
تفتح املدارس الثانوية التسجيل مرتني سنويا :مرة أثناء النصف األول ،بينما املرة األخرى في النصف الثاني .تستلم
املدارس الثانوية العامة واملدارس الثانوية املُستقلة الطلبات في النصف الثاني ،بينما تستلم املدارس الثانوية اخلاصة
واملدارس الثانوية اخلصوصية واملدارس الثانوية اخلاصة املُستقلة الطلبات في النصف األول.

معايير الطلب
املعيار

فئة ُمفصلة

الغرض

املدرسة
العامة

املدرسة العامة

املدارس اإلعدادية بناء على القدرة األكادميية املتطلبة من أجل املدرسة
اإلعدادية

مدرسة أجنبية

تُعد خريجني يدرسون بارتياح باللغة أجنبية

املدرسة
الثانوية الدولية

تُعد خريجني ُمتخصصني في الشؤون الدولية

املدرسة
الثانوية للعلوم

تُعد خريجني متخصصني في العلوم

مدرسة الرسم

تُعد خريجني ُمتخصصني في الرسم

مدرسة التربية
البدنية

تُعد رياضيني

الغرض
الرئيسي
للمدرسة
الثانوية

املدرسة
الثانوية
اخلصوصية

املدرسة
الثانوية
املُتخصصة
خصائص
(مهن)

تطوير املواهب بني الطالب مع املواهب والكفاءات والقدرات املُماثلة

خصائص
(بديلة)

استكشاف الطبيعة والنشاطات التي تُركز على اخلبرة امليدانية

املدرسة
الثانوية اخلاصة
املُستقلة
املدرسة
الثانوية العامة
املُستقلة
املدارس
األخرى

معايير القبول

مدرسة
لألطفال
املوهوبني

تُقدم دورة تعليمية ُمتخصصة تهدف إلى إعداد مهنيني محترفني

• منطقة موحدة :اليناصيب
• منطقة غير موحدة :سجالت املدارس واختبار
القبول
دراسة ذاتية

تعليم ذاتي بصورة كبيرة
سجل املدرسة ومقابلة وممارسة

سجل املدرسة ،ومقابلة ،وممارسة ،وغير ذلك

سجل املدرسة ،ومقابلة ،وممارسة ،وغير ذلك

تُقدم تنوع في الدورات التعليمية لكل مدرسة ،تُنظمهم عبر تأمني
االستقالل الذي متتع به املدرسة اخلاصة

برنامج تعليم ذاتي (بعد املدارس تختار الطالب
من خالل اختيار عشوائي يتضمن سجالت
املدرسة)

تُقلل التقسيم التعليمي عبر حتديث جودة تعليم املدارس
الثانوية العامة في مناطق ذات ظروف تعليم ضعيفة نسبيا

• منطقة موحدة :يناصيب وتعيني
• منطقة غير موحدة :سجالت املدرسة واختبار
القبول

تُقدم دورة تعليمية عند مستوى قدرة وكفاءة ُمحددة عبر تنمية املوهوبني
مبكرا

جلنة توصيات واختيار

※ ميكن التحقق من معلومات القبول عن طريق موقع بوابة التقدمي في املدرسة الثانوية ()www.hischool.go.kr
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عملية القبول في المدارس اإلعدادية العامة
بخصوص األطفال الذين يذهبون إلى املدرسة االبتدائية بالفعل ،تُعد املدرسة املستندات ذات الصلة وتهتم بقبول
املدرسة اإلعدادية .ال يشترك اآلباء في هذه العملية.

عملية قبول فيما يتعلق بالمدارس اإلعدادية الخصوصية
املدارس اإلعدادية اخلصوصية مثل املدارس اإلعدادية للتربية البدنية واملدارس اإلعدادية للرسم واملدارس اإلعدادية الدولية
تختار الطالب بناء على معايير خاصة وفقا لتفويضهم.
يجوز أن تختلف ُمتطلبات وعمليات وأساليب اختيار الطالب بناء على املدرسة .فيجب عليك التحقق من موقع املدرسة
املرغوب بها من أجل احلصول على معلومات القبول مثل مناذج الطلب واملستندات األخرى واإلجراءات واجلدول وإعالنات
ُمقدمي الطلبات املقبولة.

إجراء قبول المدرسة اإلعدادية
الفئة
خصائص

املدرسة اإلعدادية اخلصوصية

املدرسة اإلعدادية عامة
 التقسيم بناء على اجلنس في املدارس اإلعداديةبنات واملدارس اإلعدادية بنني واملدراس امل ُتلطة

 الطالب املوهوبني في مناطق ُمحددة يُختارونللتدريب الكثيف
 املدرسة اإلعدادية للتربية البدنية واملدرسة اإلعداديةللرسم واملدرسة اإلعدادية الدولية

التعليم
(رسوم القبول،
رسوم دراسية)

مجانا

تُدفع (يختلف بناء على املدرسة)

معايير القبول

ُحتدد بناء على فئة املدرسة ومنطقة املدرسة اإلعدادية

معايير قبول منفصلة اختيار الطالب
(بناء على مادة  76من قانون
التعليم االبتدائي والثانوي)
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إجراء التسجيل والقبول لألطفال املولودين في
كوريا أو يحملون اجلنسية الكورية

 .04إجراء القبول في المدرسة اإلعدادية

تسجيل طفلك في املدرسة

 .03إجراء القبول في المدرسة االبتدائية
سن القبول
يخضع األطفال الذين سيبلغون  6سنوات في السنة التقوميية احلالية إلى قبول املدرسة االبتدائية .وسيدخل هؤالء
األطفال املدرسة االبتدائية في مارس من العام التالي.

إجراء القبول
رسل مكتب يوب • ميون أو مركز خدمة اجملُتمع
سي ِ
إذا كان طفلك يخضع إلى إجراءات قبول املدرسة االبتدائيةُ ،
دوجن اخلاص بك خطاب إخطار قبول املدرسة االبتدائية إلى منزلك .وعادة ،يُستلم اخلطاب في العشرين من شهر
وحتدد املدرسة بناء على موقع إقامة الوالدين أو ولي األمر وفقا ملناطق املدارس التي ُحتددها مكاتب املناطق
ديسمبرُ ،
التعليمية.
حتقق مع مكتب يوب/ميون أو مركز خدمة اجملتمع دوجن بخصوص قائمة األطفال احلاصلني على قبول املدرسة
االبتدائية لضمان وجود طفلك في القائمة.
يجوز اختالف جداول التقدمي في كل من املدارس العامة واخلاصة .يجب التواصل مع املدرسة التي تُريد ذهاب
طفلك إليها من أجل للتحقق من اجلدول.
إذا احتجت إلى إرسال طفلك إلى مدرسة ابتدائية غير احملُددة ألسباب محتومة ،يجب عليك احلصول على إذن
من ناظر املدرسة املُفضلة.
بناء على تطور طفلك وقدرته األكادمييةُ ،ميكنك اتخاذ قرارا إلرسال طفلك إلى املدرسة االبتدائية في سنة
سابقة أو الحقة .واآلباء التي تُريد قبوال ُمبكرا (عند تقدمي طلب قبول في السنة التي يبلغ فيها الطفل 5
سنوات) أو قبوال مؤجال (عند التقدمي للقبول في التي يبلغ فيها الطفل  6سنوات) يجب أن تقدم طلبا إلى
مكتب يوب/ميون أو مركز خدمة اجملتمع دوجن بني  1أكتوبر و 31ديسمبر .يُرجى التواصل مع مكتب يوب/ميون
أو خدمة اجملتمع دوجن ملزيد من املعلومات.

نصائح
SPIT

قبول أطفال من عائالت غير كورية

األطفال الذين ينتمون آلباء يتمتعون بجنسيات غير كورية ،حتى إذا ولدوا في كوريا ،يجوز أال يُصدر لهم خطاب إخطار قبول املدرسة االبتدائية.
وفي هذه احلالة ،يجب على والدي الطفل زيارة أقرب مدرسة إلى محل إقامته أو إقامتها مع تقدمي مستندا يُثبت اإلقامة في كوريا .إن األطفال
الذين ينتمون آلباء أجانب غير ُمسجلني يظلون قادرين على الذهاب إلى املدرسة ،ولكن يجب على اآلباء اثبات إقامتهم ،ولذلك ي ُتطلب توفير
ُمستندات تُثبت عنوان الطفل وتاريخ ميالده من أجل التسجيل .يُقبل تقدمي اتفاقية إيجار منزل أو شهادة حسن سير وسلوك كتابة.
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حتى إذا اُخترت حلضانات متعددة ،يجوز فقط التسجيل في واحدة .وإذا لم تُختار في أي حضانة أو لم يُسجل ولي أمرك
في أي حضانةُ ،ميكن التسجيل بصورة إضافية في أي حضانة لم يكتمل نصابها.
عندما يُؤكد تسجيل احلضانة ،تُق َدم إلى ولي األمر املعلومات التي يحتجاها لتسجيل الطفل في احلضانة من خالل
فعاليات التوجيه واالجتماعات التمهيدية لآلباء .تبدأ مراسم القبول في احلضانات في بداية مارس.

نصائح
SPIT

كيفتعثرعلىمؤسسةتعليمطفلجيدة

الختيار احلضانة اجليدة ،يُرجى األخذ في االعتبار  4عوامل.

 .1املوقع :مدرسة قريبة من املنزل أو عمل الوالدين
 طول مسافة التنقل ُميكن أن ُتهد األطفال نفسيا وبديا. .2فلسفة التعليم :يجب أن تعكس املدرسة الفلسفة التعليمية لآلباء
 سيكون لكل حضانة فلسفتها التعليمية اخلاصة ،لذلك يجب عليك االهتمام بالتركيز على التعليم في كل مدرسة. .3املنشأة :املدرسة التي توفر ظروف آمنة وصحية
 إن املدرسة مكان يقضي فيه األطفال أكثر من نصف يومهم ،ولذلك يجب عليك مالحظة كل من سالمة املدرسة وظروف نظافتهاوالنشاطات املتنوعة التي تقوم بها.
 .4املدرس :مدرس ذو مهارات تواصل جيدة
 -إنه من املهم احلصول على مدرس يكون مثاال إيجابيا لألطفال في مرحلة النمو.

إعداد الدخول
يجب على اآلباء القيام بالتالي لإلعداد لقبول أطفالهم في احلضانة.
يجب على أولياء األمور التحقق من ما إذا كان دعم املصروفات التعليمي واملستندات اإلضافية املتعلقة
بالتقدمي (طلب للدورات بعد اليوم الدراسي للعائالت التي يتمتع فيها كل من الوالدين بدخل ،وغير ذلك،
بناء على احلضانة) ،والصورة ،والتطعيم ،ومناذج االختبارات الصحية ،واإلعداديات األخرى مطلوبا من احلضانة.
※ يُرجى التأكد من حضور فعالية توجيه اآلباء قبل القبول للحصول على جميع املعلومات الضروريةُ .وميكن لزيارة
احلضانة مع طفلك أيضا أن يساعد طفلك على التكيف مع احلضانة بسهولة أكبر.
يجب عليك تعليم طفلك قواعد السالمة الرئيسية ،باإلضافة إلى كيفية بقاؤه مرتاحا بعيدا عن والديه ،واالختالط
بأقرانه ،والسلوكيات األساسية (التدريبات البسيطة وآداب املائدة) ،وما الذي يراعيه عندما يستخدم حافالت املدرسة.
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إجراء التسجيل والقبول لألطفال املولودين في
كوريا أو يحملون اجلنسية الكورية

ُميكن ألولياء األمور التحقق من اختيار احلضانة املُقدم عليها لطفلهم والتحقق من القائمة االحتياطية من خالل صفحة
سيخطرون بالنتائج عبر رقم الهاتف
"املدرسة األولى" الرئيسية .وسيستلمون رسالة نصية (إس إم إس) تُخبرهم بأنهم ُ
احملمول الذي أُدخل عند تسجيل العضوية.

تسجيل طفلك في املدرسة

 .02إجراء قبول الحضانة
المستهدفين
األطفال ُ

األطفال الذين يبلغون  3سنوات إلى االبتدائي قبل القبول

(4

إجراء القبول
في بداية عام  ،2017جميع اإلجراءات (مبا في ذلك التعيني اإلضافي) ومعلومات التسجيل في احلضانة ُميكن التحقق منها
من خالل نظام إدارة التسجيل في احلضانة "املدرسة األولى" .يُرجى العلم أن بعض احلضانات اخلاصة قد تسمح فقط
بطلبات شخصية 5(،لذلك يُرجى التحقق مع احلضانة التي ترغب في التقدمي بها.
بينما ُميكنك الوصول إلى موقع "املدرسة األولى" في أي وقت خالل السنة ،فإن جميع إجراءات ذات الصلة بقبول
احلضانات ،مثل معلومات احلضانة وتسجيل العضوية ،حتدث في نوفمبر عندما تُقبل الطلبات.

نصائح

"املدرسة األولى" – نظام إدارة التسجيل في احلضانة

أولياء األمور الذين يرغبون في تسجيل أطفالهم في احلضانة ُميكنهم استخدام نظام دعم التسجيل هذا للبحث عن املعلومات والتقدمي
بصورة مناسبة عبر اإلنترنت في أي وقت ومن أي مكان يتواجدون به ،مما يُقلل العقبات أمام اآلباء مع تسهيل أيضا عبء العمل على املسئولني.
※ الصفحة الرئيسية "المدرسة األولى" www.go-firstschool.go.kr :

ُميكن ألولياء األمور تسجيل الدخول (تسجيل العضوية) في نظام "املدرسة األولى" باستخدام هواتفهم احملمولة (أو
آي-بن) أو شهادة تفويض رسمية وإدخال بيانات أطفالهم .وبالنسبة لهؤالء غير القادرين على استخدام الكمبيوتر أو ليس
لديهم شهادات تفويض رسمية وال يستطيعون استخدام النظامُ ،ميكنهم أيضا تعبئة طلبات شخصيا في احلضانة.
ملزيد من التفاصيل بخصوص مراكز رعاية الطفل واحلضانات في كل منطقة ،يُرجى التحقق من موقع أملي
(.)e-childschoolinfo.me.go.kr
امأل طلبا واحدا من الصفحة الرئيسية واختار احلضانة املرغوبة للتقدمي للطفل بها ،ثم اطبع شهادة اطلب .يُرجى
العلم أن إجراءات الطلب قد تتضمن إجراءات ما قبل الطلب والطلب الطبيعي .ويُوفَر الطلب الطبيعي بعد إجراءات ما
قبل الطلب .يُرجى التحقق من إعالن تسجيل احلضانة أو التواصل مع احلضانة للتأكد ما إذا يُتطلب منه القيام بإجراءات ما
قبل تقدمي الطلب.

 )4األطفال الذين هم أكبر من سنتني واملولودين بني  2يناير و 1مارس يجوز أن يسجلوا في احلضانة بناء على الظروف اإلقليمية أو ظروف احلضانة
(قانون تعليم األطفال مادة مرسوم إلزامي رقم )29
 )5التقدمي للعام القادم يتم عادة بني نوفمبر وديسمبر ،حتى وإن اختلف ذلك بسبب ظروف كل منطقة أو حضانة .عليكم بتقدمي الطلبات بصفة شخصية خالل الفترة
احملددة سلفا .كما يرجى التحقق من إعالن تقدمي الطلبات أو زيارة احلضانات ملعرفة الوثائق املطلوبة.
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إجراء التسجيل والقبول لألطفال املولودين في
كوريا أو يحملون اجلنسية الكورية

إجراء التسجيل والقبول لألطفال
المولودين في كوريا أو يحملون
الجنسية الكورية

 .01نظرة عامة
املدرسة

السن

القبول في احلضانة [إعدادات الوالدين] تقدمي طلب على الصفحة الرئيسية "املدرسة األولى"

)3

في نوفمبر إلى ديسمبر
(تختلف الفترة بناء على ظروف احلضانات).

3-5

بداية شهر مارس

لألطفال الذين ينتمون إلى عائالت ذات أصول ثقافية متعددة.

قدم الطلب واستلم إيصاال (طباعة)
حتقق من نتائج اليناصيب والتسجيل
احضر فعالية التوجيه وما قبل التسجيل وغير ذلك
مراسم قبول احلضانة

القبول في املدرسة االبتدائية [مهمة اآلباء] استالم خطاب إخطار قبول املدرسة واإلعداد للتقدمي

6
-

ديسمبر

11

يناير

-فبراير

مارس
تعليم إلزامي
•
يُقدم مجانا

تواصل مع "املدرسة األولى ( ")www.go-firstschool.go.krوسجل عضوية
حتقق من كتيب الطلب لكل حضانة
※ تحقق من كتيب طلب الحضانة المطابقة للتأكد مما إذا كانت الحضانة توفر تسجيل تفضيلي

األطفال الذين ينتمون إلى عائالت ذات أصول ثقافية متعددة حتى إذا ولدوا في كوريا.
يُرجى االطالع على صفحة .12
اجتماع حول احلياة املدرسية جلميع اآلباء والطالب املقبولني
مراسم القبول

القبول في احلضانة [إعدادات الوالدين] تقدمي طلب على الصفحة الرئيسية "املدرسة األولى"

)3
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يناير

منتصف

-

فبراير

بداية

فبراير

منتصف

فبراير

منتصف-آخر

مارس

بداية
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ُحتدد املدارس اإلعدادية بناء على نظام اليناصيب.
يُخطر الطالب باملدرسة احمل ُددة واالجتماع حول احلياة املدرسية جلميع اآلباء والطالب املقبولني
فرصة إلعادة تقدمي طلب ملدرسة ُمختلفة؛ وحضور اختبار حتديد مستوى الفصل
إخطار الطالب اللذين قدموا من أجل مدرسة ُمختلفة
مراسم القبول

قبول املدرسة الثانوية

15-17

املدارس الثانوية العامة ،املدارس الثانوية العامة
املُستقلة
(فترة قبول ثانية :ديسمبر-يناير)

أقاليم موحدة :نظام يناصيب
أقاليم غير موحدة :اختبار اختيار

مدارسثانويةخصوصية،مدارسثانويةمهنية،مدارسثانوية
خاصة ُمستقلة
(فترةقبولأولى:أكتوبر-نوفمبر)

اختيار مدرسة واحدة
ملزيد من املعلومات ،زر بوابة معلومات قبول املدرسة الثانوية ()www.hischool.go.kr

 18أو أكبر

대학교

 )3جميع اإلجراءات (مبا في ذلك القبول اإلضافي) عند التسجيل في احلضانات من  2017باإلضافة إلى املعلومات ذات الصلة يعرضها نظام إدارة التسجيل في احلضانة
"املدرسة األولى (.")www.go-firstschool.go.kr
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تسجيل طفلك في املدرسة

 .03نظام دعم التعليم
إذا كان لديك أطفال يتراوح عمرهم بني  3إلى  5سنوات ويذهبون إلى مراكز رعاية الطفل أو حضانة ،فنحن ندعم تعليم
أطفالك بغض النظر عن دخلك .لتقدمي طلب ،يجب أن تزور مكتب يوب/ميون أو مركز مجتمع دوجن أو الذهاب إلى موقع
( .)www.bokjiro.go.krولتغيير هدف اخلدمة من احلضانة إلى مركز رعاية الطفل أو العكس ،يجب عليك زيارة مكتب
يوب/ميون أو مركز مجتمع دوجن أو الذهاب إلى موقع ( )www.bokjiro.go.krلتقدمي طلب التغيير.
التعليم االبتدائي واإلعدادي إلزاميا ويُقدم مجانا ،دون مصاريف تسجيل أو دراسة .وبالرغم من هذا ،يقع مبدئيا على عاتق
الوالدين تكلفة وجبات املدرسة والرحالت امليدانية وبرامج ما بعد اليوم الدراسي ،بالرغم من أن ذلك يعتمد على سياسة كل
)2
مدينة وإقليم .وملساعدتك على دفع هذه التكاليف بصورة أكثر مالئمة ،نُوفر نظام مصرفي مدرسي.
يوجد برامج توفر دعما بخصوص "تكاليف طالب املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية" و"بدالت التعليم"
للطالب الذين ينتمون إلى عائالت ذات دخل منخفضُ .وميكن لآلباء التقدم بطلب من خالل زيارة مركز مجتمع يوب/
ميون/دوجن في عنوانهم (طلب تكاليف التعليم وبدالت التعليم)ُ .ميكن أيضا تقدمي طلب تكاليف التعليم من خالل
طلب بنقرة واحدة لتكاليف التعليم على الصفحة الرئيسية ( )oneclick.moe.go.krأو الصفحة الرئيسية
( .)online.bokjiro.go.krوإذا كان أحد أعضاء العائلة يتمتع بجنسية أجنبية ،ال يُسمح بالطلب عبر اإلنترنت ،ولذلك
يُرجى زيارة مركز ُمقيم يوب/ميون/دوجن لتقدمي الطلب.
يُعد املشروعني "التوجيه اجلامعي" و"اجلسر الدولي" برنامجني يدعمان حتسني القدرات الدراسية األساسية وخطط
التسجيل/الوظائف للطالب الذين ينتمون لعائالت من أصول ثقافية متعددة .تُقبل الطلبات عادة مبكرا في الصيف.
يُرجى التواصل مع املُدرس املُرشد أو مكتب التعليم من أجل احلصول على تفاصيل فترات وبرامج الطلب .إن برنامج "التوجيه
اجلامعي" يُوفر ُمرشدين جامعيني يزوروا املدرسة للمساعدة في تدريس الطالب ،بينما يوفر مشروع "اجلسر الدولي" برامج في
مجاالت متنوعة تتضمن احلساب والعلوم واللغة والرسم والتربية البدنية خالل عطالت نهاية األسبوع واإلجازات.

 )2نظام مصرفي مدرسيُ :ميكن من التحويل اآللي للنقد مببلغ الوجبات املدرسية والرحالت امليدانية والنشاطات املدرسة األخرى على حساب املدرسة
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تعمل أغلب املدارس ملدة  5أيام أسبوعيا (االثنني-اجلمعة) .وبالنسبة للمدارس التي تعمل  5أيام أسبوعيا ،فإن إجمالي
عدد األيام الدراسية لكل صف تبلغ  190يوما أو أكثر .وقد يختلف ذلك وفقا إلى املدرسة.
ُميكن للطالب فقط الذهاب إلى الصف التالي إذا حضروا على األقل ثلثي األيام الدراسية .إذا حول الطالب ذو األصول
الثقافية املتعددة في منتصف الفترة الدراسية ،ميكنه أو ميكنها الذهاب إلى الصف التالي بحضور ثلثي األيام الدراسية
على األقل من يوم التسجيل في املدرسة اجلديدة.
غياب الطالب لن يُحسب ضده أو ضدها عند وجود عذر مقبول للغياب .يجب على ولي األمر تقدمي مستندات ذات
صلة ُمقدمة من املدرسة في حالة غياب الطالب بسبب كارثة طبيعية (هزة أرضية ،أمطار غزيرة ،تساقط ثلوج شديد،
تسونامي ،غير ذلك) ،مرض معدي حتدده الدولة ،املشاركة في مسابقات رسمية ُمعتمدة من الناظر ،تعليم ميداني ،تعليم
تبادلي أو تفاعلي ،التدريب العملي املتنوع (اخلبرة املُكتسبة خارج املدرسة ،زيارات العائلة ،رحالت العائلة ،غير ذلك) ،حضور
فعاليات عائلية ،أو أي غياب آخر بعذر مقبول من الناظر.

اإلجازة
يوجد ثالث إجازات :إجازة صيفية ،وإجازة شتوية ،وإجازة الربيع (إجازة نهاية الصيف) .وعادة ،تبدأ إجازة الصيف في
منتصف شهر يوليو أو في اجلزء األخير منه وتستمر ملدة شهر واحد .وتبدأ عادة إجازة الشتاء في اجلزء األخير من شهر
ديسمبر وتستمر ملدة شهر واحد .وفي النهاية ،تبدأ إجازة الربيع (إجازة نهاية الصيف) في منتصف شهر فبراير وتستمر
أسبوعني ،ولكن يجوز أن تختلف تلك الفترات وفقا إلى املدرسة.

منهج المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية
ينقسم منهج املدرسة االبتدائية عامة بني دراسة الكتب الدراسية ونشاطات تُركز على التجارب اإلبداعية .إن الدورات
الدراسية املُستهدفة في الصفني األول والثاني تتضمن مواد مثل اللغة الكورية واحلساب والكتاب املدرسي املوحد (بارون
سينغوال (أخالق) ،وسوجليرون سينغوال (اجملتمع والطبيعة اإلنسانية) وجيوجلون سينغوال (التربية البدنية والرسم) ،بينما
الدورات الدراسية املُستهدفة في الصفوف من الثالث حتى السادس تتضمن مواد مثل اللغة الكورية ،واجملتمع (مبا في ذلك
التاريخ)/األخالق ،احلساب ،العلوم/الدورات العملية ،الرياضة ،املوسيقى/الرسم واللغة اإلجنليزية من بني أمور أخرى.
ينقسم منهج املدرسة اإلعدادية عامة بني دراسة الكتب الدراسية ونشاطات تُركز على اخلبرات اإلبداعية .وتُقسم الدورة
الدراسية على ثمانية مواد ،تتضمن اللغة الكورية واجملتمع (مبا في ذلك التاريخ) واألخالق ،والعلوم ،والتكنولوجيا والتدبير
املنزلي ،والنشاط الرياضي ،والبيئة والنمو األخضر ،ومعايشة لغة أجنبية ،والرعاية الصحية واستكشاف الوظائف واملهن.
وتُنظم املدرسة اإلعدادية فصوال دراسية بعد األخذ في االعتبار تفضيالت الطالب واآلباء وظروف املدرسة.
ينقسم منهج املدرسة الثانوية عامة بني دراسة الكتب الدراسية ونشاطات تُركز على اخلبرات اإلبداعية .وتنقسم
الدروس التعليمية إلى أربعة أقسام ،تتضمن املواد الرئيسية (اللغة الكورية واحلساب واللغة اإلجنليزية) ،تامجو أو نظرة
متعمقة في اللغة اإلجنليزية (اجملتمع (مبا في ذلك التاريخ واألخالق) ،والعلوم) ،النشاط الرياضي والرسم (النشاط الرياضي،
واملوسيقى/الرسم) والثقافة احلياتية (التكنولوجيا والتدبير املنزلي واللغة الثانية واللغة الصينية والثقافة).
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نظام التعليم

عدد األيام الدراسية والحضور

تسجيل طفلك في املدرسة

الفصول الدراسية للحضانات وإدارة الفصل
تتألف احلضانة من فصلني دراسيني كل عام.
يبدأ الفصل الدراسي في  1مارس (يبدأ الفصل الدراسي فعليا في  2مارس ،ألن  1مارس إجازة وطنية) وينتهي في اليوم
الذي يحدده ناظر احلضانة وفقا لعدد أيام الفصل الدراسي واإلجازات باإلضافة إلى تنظيم املنهج الدراسي .ويبدأ الفصل
الدراسي الثاني في اليوم التالي لتاريخ نهاية الفصل الدراسي األول ويستمر حتى اليوم األخير من فبراير في العام التالي.
البرامج الدراسية في احلضانات تستمر نحو  4-5ساعات يوميا ،وتشمل برامج ما بعد اليوم الدراسي على نشاطات
تعليمية ونشاطات رعاية الطفل التي حتدث بعد برنامج التعليم اليومي.

أيام الفصل الدراسي ونظام الحضور للحضانات
يجب أن تعمل احلضانات ألكثر من  180يوما في السنة ،وعدد األيام الفعلي يُحدده ناظر احلضانة بحسب قراره أو قرارها
اخلاص.

الدورة الدراسية نوري للحضانات
تهدف الدورات الدراسية نوري إلى املساهمة في الصحة العقلية واجلسدية ،باإلضافة إلى التطور املناسب لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بني  3إلى  5سنوات ،مع تأسيس األطفال ليصبحوا مواطنني صاحلني.
تُقدم الدورات الدراسية نوري بناء على اجلدول السنوي والشهري واألسبوعي واليومي.
ُحتدد الدورات الدراسية بناء على سن الطالب ،مع األخذ في االعتبار الصفات التنموية لألطفال الذين يتراوح عمرهم بني
 3إلى  5سنوات.
تُنظم الدورات الدراسية في خمسة مجاالت (النشاط الرياضي والصحة وتبادل اآلراء والعالقة االجتماعية ونشاط الرسم
واستكشاف الطبيعة).
تتضمن بصورة رئيسية ألعابا وتأخذ في االعتبار الصفات التنموية لألطفال وخبراتهم.

المدارس االبتدائية والمدارس الثانوية
نظام الفصل الدراسي
تتألف كل سنة من فصلني دراسيني في املدرسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية.
يبدأ الفصل الدراسي األول في  1مارس (ألن  1مارس إجازة وطنية ،يبدأ الفصل الدراسي الفعلي في  2مارس) وينتهي
رسميا في اليوم األخير من إجازة الصيف .ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في اليوم التالي لتاريخ نهاية الفصل الدراسي
األول ويستمر حتى اليوم األخير من فبراير في العام التالي.
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الحضانات
أنواع الحضانات
احلضانات املدعومة حكوميا

املؤسسة والعملية
احلكومة

العالمات

نوع

احلضانات العامة

احلكومة احمللية

احلضانات املرتبطة مبدرسة ابتدائية
حضانات مستقلة

حضانات خاصة

كيان شركات أو فردي

فئات فصول الحانات
تُدير احلضانات فصول منفصلة تضم أطفال يتراوح عمرهم بني  3و 4و 5سنوات كل فئة عمرية على حدة ،أو فصول
مختلطة بها أطفال يتراوح عمرهم بني  3و 4و 5سنوات بناء على ظروف املدارس والسياسة التعليمية.

جدول الحضانات اليومي
بخالف املدارس االبتدائية واملدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية ،ال تتطلب احلضانات كتب مدرسية.
يشمل اجلدول اليومي على األقل ساعة واحدة من نشاطات اختيارية وفترات استراحة خارجية ،ونشاطات جماعية
(رسم ،ألعاب ،طبخ ،غناء ،غير ذلك) وخبرات ميدانية.
[جدول يومي (على سبيل المثال)]

برنامج التعليم

برامج ما بعد اليوم الدراسي

09:10 ~ 09:00

احلضور واالجتماعات

10:10 ~ 09:10

إدارة اخلطط والنشاطات االختيارية

10:30 ~ 10:10

تنظيم وتقييم النشاطات االختيارية

10:50 ~ 10:30

وجبة خفيفة

11:10 ~ 10:50

محادثات

12:10 ~ 11:10

النشاطات اخلارجية

13:10 ~ 12:10

غداء وراحة

13:30 ~ 13:10

نشاطات جماعية

13:50 ~ 13:30

نشاطات جماعية

14:00 ~ 13:50

تقييم يومي والعودة للمنزل

17:00 ~ 14:00

الرعاية واألنشطة التعليمية
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نظام التعليم

 .02نظام عمل الحضانة ،المدرسة االبتدائية ،والمدرسة الثانوية

تسجيل طفلك في املدرسة

نظام التعليم
 .01نظام التعليم الكوري
نظام التعليم الكوري
يشمل نظام التعليم الكوري على احلضانة واملدرسة االبتدائية واملدرسة االعدادية واملدرسة الثانوية واجلامعة .ويُعد
التعليم إلزاميا في املدرسة االبتدائية ( 6سنوات) واملدرسة االعدادية ( 3سنوات) .ويعني ذلك أن اآلباء يحق لها حصول
أطفالهم على تعليم مجاني خالل تلك الفترة .ولكن ينطبق ذلك فقط على املدراس العامة :يجب على اآلباء دفع الرسوم
الدراسية في املدارس االبتدائية اخلاصة واملدارس االعدادية املتخصصة (املدارس االعدادية للرسم ،واملدارس االعدادية للتربية
البدنية واملدارس االعدادية الدولية).

نوع املدرسة

السن

ما قبل االبتدائي

3-5

التعليم
االبتدائي
الثانوي

مركز رعاية الطفل/
احلضانة

الفترة

الدراسة

2-3

نعم/ال

إلزامي

6-11

املدرسة االبتدائية

 6سنوات

نعم/ال

إلزامي

12-14

املدرسة االعدادية

 3سنوات

نعم/ال

-

15-17

املدرسة الثانوية

 3سنوات

نعم

اجلامعة/كلية مجتمعية

اجلامعة ( 4سنوات)
الكلية اجملتمعية (سنتني)

نعم

مدرسة تخرج

3-5

نعم

التعليم العالي

 18أو أكبر

املدرسة

نصائح

غرفة املُدرسني

هذا هو املكان الذي يؤدي فيه املدرسني عملهم املكتبي أو اإلعداد للفصل.
إذا أردت رؤية مدرس طفلك أو معرفة مستوى طفلك في املدرسة ،اذهب إلى غرفة املدرس.

املكتب اإلداري

هذا هو مكان عمل اإلداريني في املدرسة.
إذا كان لديك أية استفسارات بشأن مصاريف الغداء أو األعمال املصرفية في املدرسة ، )1تواصل مع املكتب اإلداري.

 )1نظام حتويل رسوم املدرسة تلقائيا ُميكن اآلباء من حتويل مختلف الرسوم تلقائيا إلى حساب املدرسة
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 19املعاهد التعليمية للطالب الذين ينتمون لعائالت ذات ثقافات
متعددة
 .1 19حضانات تضم ثقافات متعددة
 .2 19مدارس إعدادية تضم ثقافات متعددة
 .3 19املدارس التي تعتمد على تعليم ثقافات متعددة
 .4 20مدارس بديلة

 21ملحق
 .1 22املكاتب التعليمية في العاصمة واألقاليم ومركز دعم تعليم الثقافات املتعددة
" .2 24نظام التعليم الكوري ومعلومات التسجيل" فيديوهات مرجعية
 .3 25الشروط املتعلقة باحلياة املدرسية
 .4 31الدول األعضاء في معاهدة أبوستيل

احملتويات
 04نظام التعليم
 .1 04نظرة عامة
 .2 05نظام عمل احلضانة ،املدرسة االبتدائية ،واملدرسة الثانوية
 .3 08نظام دعم التعليم

 09إجراء التسجيل والقبول لألطفال املولودين في كوريا أو يحملون
اجلنسية الكورية
 .1 09نظرة عامة
 .2 10إجراء القبول في احلضانة
 .3 12إجراء القبول في املدرسة االبتدائية
 .4 13إجراء القبول في املدرسة االعدادية
 .5 14إجراء القبول في املدرسة الثانوية

 15إجراء التحويل والقبول للطالب الذين يعيشون في كوريا بعد
االقامة في اخلارج لفترة زمنية ُمحددة
 .1 15نظرة عامة
 .2 17جلنة املراجعة األكادميية للطالب الذين ينتمون لعائالت ذات ثقافات ُمتعددة
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دليل خطوات القبول الدراسي املوجه للوالدين من عائالت ذات أصول ثقافية متعددة

تسجيل طفلك في المدرسة

