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صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين والمدارس الثانوية االنتقائية

معلومات لألهل ومقّدمي الرعاية

ما هي صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين؟ 

تلّبي صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين االحتياجات التعليمية لتالميذ الصف الخامس والسادس الذين لديهم موهبة 

ذهنية وإمكانات عالية. وهناك 77 مدرسة تتضمن صفوف فرص للتالميذ الموهوبين )تشمل صوف فرص افتراضية 

للتالميذ الموهوبين( في أنحاء نيو ساوث ويلز وتشّكل جزًءا من نظام التربية والتعليم العام. 

وما هي المدارس الثانوية االنتقائية؟

تلّبي المدارس الثانوية االنتقائية االحتياجات التعليمية لتالميذ الصف السابع إلى الصف الثاني عشر الذين لديهم 

موهبة ذهنية وإمكانات عالية. وهناك 17 مدرسة ثانوية انتقائية بشكل كامل، و26 مدرسة ثانوية انتقائية بشكل 

جزئي، و4 مدارس ثانوية زراعية انتقائية )بعضها يضم مرافق إقامة داخلية للتالميذ( ومدرسة ثانوية انتقائية افتراضية 

واحدة.  

ما هي فوائد الدراسة في صف فرص للتالميذ الموهوبين أو في مدرسة ثانوية انتقائية؟ 

لقد أشارت البحوث إلى حاجة التالميذ الذين لديهم إمكانات عالية وموهبة ذهنية إلى مناهج خاصة تلّبي احتياجاتهم 

م المناهج لتوفير  التعّلمية ورفاهيتهم. وفي صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين والمدارس الثانوية االنتقائية ُتصمَّ

مواد تعليم محّفزة تناسب مستوى األطفال الذين لديهم إمكانات مشابهة. ويقول العديد من التالميذ ذوي اإلمكانات 

م احتياجاتهم عند ضّمهم إلى أقران لديهم إمكانات  العالية والموهبة الذهنية إنهم يشعرون بحّس االنتماء وبتفهُّ

مشابهة إلمكاناتهم.  

كيف أعرف إذا كانت لدى طفلي إمكانات عالية أو موهبة ذهنية؟ 

يميل األطفال الذين لديهم إمكانات عالية أو موهبة ذهنية إلى: 

الفضولية الشديدة 	 

تعّلم أشياء أو مهارات جديدة بسرعة وسهولة 	 

إظهار ذاكرة قوية	 

طرح أسئلة معّقدة	 

االبتكار	 

التفكير بطرق تّتسم بالتعقيد	 

الحاجة إلى حّد أدنى من التكرار عند تعّلم أشياء جديدة 	 

التركيز الشديد في المجاالت التي تحظى باهتمامهم أو تثير شغفهم. 	 

إذا الحظَت دالئل تشير إلى تمتُّع طفلك بالعديد من هذه المواصفات فُينصح بأن تأخذ باالعتبار تقديم طلب إلدخاله 

في هذه الصفوف أو المدارس. 
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كيف يتأهل التالميذ للدخول؟ 

يخضع التالميذ إلى اختبار مجاني لتعيين المقاعد الدراسية. 

يتألف اختبار دخول صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين من ثالثة أجزاء متتالية: 

القراءة	 

االستخالص الرياضي 	 

مهارات التفكير.	 

ويتألف اختبار دخول المدارس الثانوية االنتقائية من أربعة أجزاء متتالية:  

القراءة	 

االستخالص الرياضي	 

مهارات التفكير	 

الكتابة. 	 

اإلنصاف في تعيين المقاعد الدراسية

تتبع الدائرة "معيار اإلنصاف في تعيين المقاعد الدراسية" )Equity Placement Model( لرفع نسبة تمثيل التالميذ 

ص نسبة  الذين لديهم إمكانات عالية وموهبة ذهنية من الفئات غير الممثَّلة بصورة كافية. بموجب هذا المعيار ُتخصَّ

مئوية من المقاعد الدراسية إلى: 

التالميذ الذين ينتمون إلى مجتمعات تعوزها اإلمكانات االجتماعية والتعليمية 	 

التالميذ األبوريجينيون	 

التالميذ من مناطق ريفية أو نائية	 

التالميذ ذوو اإلعاقة. 	 

وال توجد إستمارة طلب منفصلة الختيار التالميذ بموجب "معيار اإلنصاف في تعيين المقاعد الدراسية"، بل يتم 

تحديد التالميذ من كل من فئات اإلنصاف المذكورة عن طريق ُمعطيات ُتستخرج من إستمارة طلب الدخول وبيانات 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/ :أخرى لدى الدائرة. للمزيد من المعلومات تفّقْد الموقع

selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/equity-placement-model

هل يحتاج التالميذ إلى التمرين لالختبار؟ 

يحّدد اختبار تعيين المقاعد الدراسية التالميذ الذين لديهم قدرات استثنائية في التفكير النقدي، وليس الذين لديهم 

مهارات يمكن تدريسها على يّد مدرسين خصوصيين وتعلُّمها باالستظهار من غير فهم. لهذا ينبغي على التالميذ تفّقد 

موقع دائرة التربية والتعليم للتأقلم مع تصميم االختبار. وعلى األهل أن يكونوا على دراية بعدم وجود دليل موثوق 

من أن التدريس الخصوصي المكّثف والموّجه لالختبار يؤدي إلى نتيجة إيجابية.  

 يمكن االطالع على اختبارات سابقة لدخول صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين على الموقع التالي:

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/

the-test

 ويمكن االطالع على اختبارات سابقة لدخول المدارس الثانوية االنتقائية على الموقع التالي:

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/

the-test#Preparing5
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من يمكنه تقديم طلب؟ 

بإمكان تالميذ المدارس االبتدائية الحكومية وغير الحكومية في نيو ساوث ويلز تقديم طلب دخول. 	 

على التالميذ أن يكونوا من حاملي الجنسية األسترالية أو النيوزيلندية أو حاملي تأشيرة إقامة دائمة في أستراليا 	 

للتسجيل في أحد صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين. 

وبإمكان التالميذ من واليات ثانية أو من خارج أستراليا تقديم طلب إذا كانت عائلتهم تسكن في نيو ساوث ويلز 	 

وقت التسجيل وتنوي السكن في نيو ساوث ويلز خالل مرحلة دراستهم. 

كذلك تتأهل لتقديم طلب العائالت التي قّدمت لتّوها طلباً لتأشيرة اإلقامة الدائمة ولديها وثائق من "دائرة 	 

الشؤون الداخلية" )Department of Home Affairs( تشير إلى وجود توّقعات معقولة بمنحها اإلقامة الدائمة 

قبل صدور نتائج اختبار تعيين المقاعد الدراسية. 

متى يفتح باب تقديم الطلبات؟ 

يفتح باب تقديم الطلبات لدخول صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين عندما يكون التالميذ في الصف الثالث، أو 

في الصف الخامس بالنسبة للمدارس الثانوية االنتقائية. يمكن العثور على التواريخ الرئيسية لتقديم الطلبات إلى 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/  :جانب معلومات أخرى على موقع الدائرة اإللكتروني التالي

selective-high-schools-and-opportunity-classes

كيف أقّدم طلب دخول لطفلي؟ 

 	https://shsoc.education.nsw.gov.au/ :يجب تعبئة جميع الطلبات إلكترونياً عبر الموقع التالي

ويجب تعبئة إستمارة الطلب باللغة اإلنجليزية. 	 

بإمكان األهل تسمية مدرستين تضمان صفوف فرص للتالميذ الموهوبين كحّد أقصى وثالث مدارس ثانوية 	 

انتقائية كحّد أقصى. وعليهم كتابة أسماء المدارس التي يختارونها بالتسلسل المفضل لديهم في إستمارة الطلب. 

إذا تبّين أن التالميذ مؤهلون لدخول أكثر من مدرسة واحدة، ُيعرض عليهم التسجيل في المدرسة المختارة 

بالمرتبة األولى فقط.  

وعلى األهل الذين لديهم إعاقة تمنعهم من تعبئة الطلب عبر اإلنترنت االتصال بـ"طاقم الموظفين المختص 	 

بالتالميذ ذوي األداء العالي" )High Performing Students Team( على الرقم 367 880 1300 للحصول على 

مساعدة.

وال يوجد رسم لقاء تقديم الطلبات أو لقاء اختبار تعيين المقاعد الدراسية. 	 

أين توجد صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين والمدارس الثانوية االنتقائية؟ 

تقع صفوف الفرص للتالميذ الموهوبين في مدارس نيو ساوث ويلز الحكومية في جميع أنحاء الوالية وهي 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and- :ُمدرجة على الموقع التالي

opportunity-classes/year-5/what-are-opportunity-classes

 والمدارس الثانوية االنتقائية هي مدارس حكومية في نيو ساوث ويلز وتوجد قائمة بها على الموقع التالي:

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/

what-are-selective-high-schools
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صفوف فرص التالميذ الموهوبين االفتراضية والمدارس الثانوية االنتقائية االفتراضية

 .Aurora College إذا كنتم تسكنون في منطقة ريفية أو نائية، قد يتأهل طفلكم لتقديم طلب لمقعد دراسي في

لدى هذه المدرسة الحكومية صفوف فرص افتراضية للتالميذ الموهوبين ومدرسة ثانوية انتقائية افتراضية. 

بموجب ترتيب التعليم االفتراضي يواظب التالميذ على الذهاب إلى مدرستهم الحكومية المحلية وينضمون إلى 

صف فرص التالميذ الموهوبين أو صفوف المدرسة الثانوية االنتقائية بواسطة نظام االجتماعات عبر اإلنترنت 

 .)online conferencing(

أما تالميذ المدارس التي تضم صفوف فرص للتالميذ الموهوبين، أو تالميذ المدارس التي تقع في مناطق توجد فيها 

 .Aurora College صفوف فرص للتالميذ الموهوبين ومدارس ثانوية انتقائية فليسوا مؤهلين لتقديم طلب دخول إلى

أين أجد المزيد من المعلومات؟ 

 اقرأ المعلومات المتوفرة بخصوص تقديم الطلبات على الموقع اإللكتروني التالي	 

https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

 اتصل بـ"طاقم الموظفين المختص بالتالميذ ذوي األداء العالي"	 

ssu@det.nsw.edu.au :بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي 

أو هاتفياً على الرقم: 367 880 1300

	 https://www.facebook.com/groups/772251106301086/  :SHS Facebook

 	https://www.facebook.com/groups/159342048077050/  :OC Facebook

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا احتجت إلى مترجم لمساعدتك في استفسارك، اتصل بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 450 131 واعِط الموظف 

اسم اللغة التي تحتاجها ورقم الهاتف الذي تود االتصال عليه لكي يقوم باالتصال على الرقم المطلوب وتأمين مترجم 

على الخط لمساعدتك في حوارك. وهذه الخدمة مجانية. 
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