 21يونيو 2022
الوالد/مقدم الرعاية العزيز
في آيار/مايو  2022زار فريق من مفتشي  HMمن تعليم اسكتلندا مدرسة أوليفوود ( )Olivewoodاالبتدائية .خالل زيارتنا،
تحدثنا إلى اآلباء /مقدمي الرعاية واألطفال ،وعملنا عن قرب مع مدير المدرسة والموظفين .لقد جمعنا األدلة لتقييم جودة القيادة
واإلدارة والتعلم والتعليم ونجاح األطفال وإنجازاتهم.
وجد فريق التفتيش نقاط القوة التالية في عمل المدرسة.


األطفال سعداء في تعلمهم .إنهم يشعرون بالتقدير واالحترام والعناية من قبل الموظفين الذين يتمتعون بعالقات إيجابية
معهم.



يتمتع المحافظ والموظفون برؤية قوية وشغف والتزام ثنائي اللغة والثقافة واللغة العربية ودمج االنغماس في المناهج
الدراسية.



لدى األطفال ثقة كبيرة في التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية إلى جانب اللغة اإلنجليزية .يبدأون كل يوم في المدرسة
سا بالتكاتف في جميع أنحاء
بتجمع من خالل اللغة العربية .وهذا يعلق أهمية كبيرة على اللغة العربية ،بينما يخلق إحسا ً
المدرسة.



أظهر المعلمون مرونة كبيرة في المضي قد ًما بالتعليم أثناء الوباء ،مع إنشاء مدرسة جديدة أيضًا.



يتعلم األطفال والموظفون ويتطورون ولديهم شعور بالرفاهية من وجودهم في بيئة تعليمية جيدة .هذا أثناء التعلم في الداخل
وفي الحديقة.

تم تحديد المجاالت التالية للتحسين ومناقشتها مع مدير المدرسة بالنيابة ومع مدير المدرسة أيضا ً.


االستمرار في توسيع عضوية مجلس اإلدارة مع استمرار نمو المدرسة.



االستمرار في تطوير المهارات القيادية لجميع الموظفين للمشاركة بشكل كامل في التخطيط للتحسينات ،وتطوير المناهج
واالنغماس.



يجب على الموظفين مراقبة نجاح المناهج العربية حتى يتمتع جميع األطفال بمستويات عالية من الطالقة في اللغة .على وجه
الخصوص ،يجب عليهم التأكد من حصول األطفال على غمر كافٍ .
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لقد جمعنا أدلة تمكننا من تقييم عمل المدرسة باستخدام أربعة مؤشرات جودة فيما يخص مدى جودة مدرستنا؟ (الطبعة  .)4تساعد
مؤشرات الجودة المدارس والسلطات المحلية ومفتشي  HMعلى الحكم على ما يعمل بشكل جيد وما يحتاج إلى تحسين .بعد التفتيش
على كل مدرسة ،تجمع الحكومة االسكتلندية تفاصيل تقييماتنا لتتبع مدى جودة أداء المدارس االسكتلندية.

هنا تقييمات التعليم في اسكتلندا لمدرسة أوليفوود ( )Olivewoodاالبتدائية
مؤشرات الجودة

تقييم

القيادة واإلدارة للموظفين

جيد

التعلم والتعليم والتقييم

جيد

منهاج دراسي

جيد

ضمان الرفاهية والمساواة واالندماج

جيد

تتوفر أوصاف التقييمات من:
)How good is our school? (4th edition

ماذا يحدث بعد ذلك؟
كنتيجة للجودة الشاملة للتعليم الذي توفره المدرسة ،لن نقوم بزيارات أخرى فيما يتعلق بهذا التفتيش .سيقوم مجلس االدارة بإبالغ
االباء عن تقدم المدرسة كجزء من ترتيباتهم لإلبالغ إلى االباء حول جودة المدرسة .سوف يقوم تعليم اسكتلندا بنسخ هذا التقرير
إلى مسجل المدارس المستقلة للعلم.

جوان إيسون (Esson
المفتش في HM

)Joan
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