
 

 

 

 

به آکادمی کت آبی 

 خوش آمدید

 

 
 

 

 

 کلیسای کت آبی آکادمی انگلستان 



 
 ارزش های ما

 
 استقامت، خدمت، مهربانی و امیدحکمت، 

 
'اعمال آزادی خود را با خدمت به خدا، نه با شکستن '

قوانین. با هر کسی که با عزت مالقات می کنید رفتار کنید. 

دارم. به خدا احترام بداري . خانواده معنوی خود را دوست 

 به دولت احترام بذار.

 17-2:16پیتر  1

 
کلیسای کت آبی آکادمی انگلستان یک محیط فراگیر یادگیری 

مسیحی است که در آن منحصر به فرد بودن هر فرد جشن گرفته 

می شود و متوجه می شود. همه اعضای می شود، پرورش داده 

که به باالترین استانداردها دست یابند و به   جامعه مدرسه تشویق می شوند 

کنندگان کامل جامعه تبدیل س و مراقبت به مشارکت عنوان افراد با اعتماد به نف

 شوند.

 
 

 
 

ما حقوق احترام به مدرسه و دانش آموزان در کلیسای کت آبی آکادمی انگلستان بخشی از یک جامعه قوی، فراگیر، که 

در آن کرامت ذاتی هر کودک ارزش است. دانش آموزان صدای قوی دارند و مرتب در مورد توسعه مدرسه ما 

دانش آموزان مثبت در مورد روابط قوی در مدرسه ما و احترام نشان داده شده با در خانواده کت   مشورت می شوند.

 آبی ما صحبت می کنند. 

 
 
 
 



 زمان روز مدرسه

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 ۸٫۳۵ ثبت نام  

 9.00 1درس 

 9.50 2درس 

 10.40 شکستن

 11.00 3درس 

 11.50 4درس 

 12.40 اچ لونس

 1.20 5درس 

 2.10 6درس 

 3.00 پایان مدرسه 

ز به موقع به انتظار می رود دانش آموزان هر رو

 مدرسه برسند.

 Lعالمت  است،اگر فرزند شما دیر به مدرسه 

دقیقه بازداشت پس از     30 دریافت خواهد کرد و باید 

 . مدرسه انجام دهد

انتظار می رود دانش آموزان هر روز به مدرسه  

 بروم مگر اینکه بیمار شوند. 

 ایمنی دانش آموزان در سایت مدرسه 

در طول ماه های زمستان که روزها کوتاه تر  

شود، دانش آموزان باید   است و زود تیره تر می 

بعد از ظهر سایت را ترک کنند  ۳٫۳۰تا ساعت 

مگر اینکه حضور در باشگاه های برنامه درسی  

   اضافی تحت نظارت.

 در ماه های تابستان این تمدید می شود.

 Satchelآپلود می شود: تمام مشق شب ها بر روی سایت مشق مدرسه 

One ..به همه کودکان یک ورود به سایت داده می شود 

اگر فرزند شما نیاز به کمک با مشق شب ما همچنین اجرای یک باشگاه  

 . 4:00تا  3:00از  LRCمشق شب هر روز در 

LRC   صبح و بعد از مدرسه   ۸٫۳۰صبح تا  ۸قبل از مدرسه از ساعت

دسترس است. مردمک ها می توانند از بعد از ظهر در  ۴تا ساعت 

کامپیوتر و چاپگر استفاده کنند و یکی از کارکنان نیز برای کمک در 

 دسترس است.

 

 

 

به پایان می رسد. دانش آموزان از   3:00در  صبح و 35آغاز می شود.  ۸روز آکادمی از ساعت 

دقیقه،   50 هر یک به مدت  -درس  6. روز مدرسه شامل 9 تا 35 کنند. در زمان فرم شرکت می  8

لطفا توجه داشته باشید که دانش آموزان  ناهار است.دقیقه استراحت  40دقیقه استراحت صبح و   20

خرید  canteenمجاز به خارج از سایت آکادمی در طول روز نیست. دانش آموزان باید غذا را از 

 مدرسه غذا خوردن.  canteenناهار بسته بندی شده است که آنها ممکن است در  و یا آوردن

آکادمی کت آبی ارائه می دهد صبحانه 

  canteenرایگان برای دانش آموزان در 

 .هر روز صبح

باشگاه صبحانه برای همه دانش آموزان 

  8.30تا صبح  7.30رایگان است و از 

 صبح اجرا می شود. 

 . 3:00رایگان در  bagelsما همچنین ارائه 



 گزارش غیبت از مدرسه

 

اگر فرزندتان بیمار است و نمی تواند به مدرسه بیاید، 

صبح به ما  40/8باید تلفن کنید تا قبل از ساعت 

 بگویید.
 

شما می توانید یک پیام بر روی تلفن پاسخ ما و یا با 

 01922تلفن مدرسه:  منشی های ما را ترک کنید. شماره 

720 558  

 شدنباید اسم بچه ات رو بهمون بگي و چرا اونا از مدرسه خارج 
 درخواست مرخصی 

استثنایی نخواهد داد. تمام درخواست ها باید به صورت نوشتنی،  بر اساس قانون آکادمی اجازه مرخصی در مدت زمان را به جز در شرایط 

 پیش از غیبت و ارائه اطالعات تا حد امکان در مورد شرایط درخواست به مدیر ارائه شود.

 

ات تاریخ های مدت در وب سایت مدرسه در دسترس هستند. والدین/مراقبان مایل به دانستن تاریخ قبل از انتشار باید برای کسب اطالع

 بیشتر با آکادمی تماس بگیرید. 

 

 شورای والسال این اختیار را دارد که والدین/مراقبان را برای تعطیالت گرفته شده در طول مدت جریمه کند. 

اگر می خواهید درخواست غیبت کنید، لطفاً فرم موجود در وب سایت مدرسه یا از پذیرش مدرسه را تکمیل کنید و در اولین فرصت به 

 حویل دهید تا اجازه دهید با مراقبت و توجه به علت در نظر گرفته شود.آکادمی ت

 وب سایت مدرسه

 شما تمام اطالعات مفید در وب سایت مدرسه ما را پیدا کنید. یک بخش به طور خاص برای پدر و مادر / مراقبان وجود دارد. 

 

 های خارجی نیز در دسترس است.این اطالعات در برخی از زبان  



 مراقبت پاستورال
 دانش آموزان به گروه های سال تقسیم می شوند.

 هر سال گروه رئیس سال خود را دارد.
 هر سال به گروه های فرم تقسیم می شود.

صبح  9تا  8.35فرزند شما هر روز صبح از ساعت 

 معلم فرم خود را مالقات خواهد کرد.
اگر شما هر گونه نگرانی در مورد پسر یا دختر خود 

را سران سال خود را باید اولین نقطه تماس خود 

 .را

 

 

 
 تیم پاستورال:

 خانم کاکین
 آقاي هندي

 پیتاویآقای 
 آقای رایتون
 خانم ورنون

 

 

 

 
 

 

 

 تیم حفاظت 

توانند با اعتماد به نفس به یکی از اعضای تیم حفاظت صحبت این تیم حفاظت از مدرسه است. اگر فرزند شما هر گونه نگرانی، آنها می 

 . می کنند

 

 

 

 

 
 بردخانم  خانم گارات  خانم بیلینگهام هیل 

رئیس   --آقای رایتون  ( 7،8،9)سال  3سران سال در مرحله کلیدی 

و   10)سال  4مرحله کلید 

11) 

رئیس فرم  -خانم ورنون 

 (13و  12سال های  )6

برجسته هفته مجمع جمعه هفتگی ما در 

کلیسای سنت متیو است که در آن ما گوش  

دادن و یادگیری در مورد ارزش های 

مدرسه ما، جشن، و بزرگداشت حوادث 

 مهم و عبادت با هم است. 



 لباس مدرسه
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجهیزات مدرسه  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 برنامه درسی

همه دانش آموزان باید یک کیسه به 

 مدرسه بیاورد.

 

همه دانش آموزان باید یک قلم، مداد و یک  

 .حاکم را به مدرسه بیاورد

 همه دانش آموزان باید پیراهن سفید بپوشند. 

باید کراوات آکادمی را بپوشند.  دانش آموزان نیز

 این را می توان از آکادمی خریداری کرد. 
 

دانش آموزان باید یک جارچی آبی بپوشند. نشان 

 آکادمی باید روی جیب جلو دوخته شود. 

 
 پسرها باید شلوار سیاه بپوشن .

 
دختران می توانند شلوار سیاه یا دامن سیاه 

 بپوشند.
 

 همه دانش آموزان باید کفش های سیاه بپوشند. 

 
 همه دانش آموزان باید جوراب سیاه بپوشند.

 
 

همه دانش آموزان باید آبی تیره یا کت سیاه 

ها باید بدون هیچ حرف و دکوراسیونی  کت  بپوشند.

 بدون لوگو باشد.

 
تاپ هود، 'ژاکت بمب افکن' و چرم، پالستیک یا 

 .مواد جین مجاز نیست

 
مو قرار است مرتب نگه داشته شود و افراط در مدل 

مو )به عنوان مانند مجسمه سازی، رنگ های روشن 

 رنگ مو( مجاز نیست. 

 
 آرایش یا الک ناخن نباید پوشیده شود.

 
دانش آموزان با گوش سوراخ شده مجاز به پوشیدن 

 یک گل میخ کوچک در هر گوش. 

 
رار نیست ناودانی بینی و دیگر سوراخ های صورت ق

 پوشیده شوند. 

 
دانش آموزان ممکن است ساعت مچ دست بپوشند اما 

جواهرات دیگر نباید پوشیده شود، به جز جایی که 

 آن را توسط مدیر تایید شده است. 

 
 ساعت های هوشمند در مدرسه مجاز نیستند.

 
 :PEکیت 

 
 تی شرت آبی آکادمی

 
 پایین دویدن آکادمی / ساق پوش

 
 سفیدجوراب 

 
 مربیان

 
 پشم گوسفند آکادمی –برای روزهای سردتر 



 3کلید مرحله 
 

 هر دانش آموزی مطالعه می کند:  ۸و  ۷های در سال 

هنر، فناوری طراحی، درام، انگلیسی، فرانسوی، جغرافیا، تاریخ، فناوری اطالعات و اطالعات و اطالعات، ریاضیات، موسیقی، تربیت  
 بدنی، مطالعات دینی و علوم.

تصاص دارد. همه دانش آموزان برای تعیین سن خواندن  یک درس زبان انگلیسی در هفته به خواننده شتاب دار در مرکز منابع یادگیری اخ
 خود و در صورت لزوم ممکن است انتخاب شوند برای دریافت مداخله خواندن شدید با هماهنگ کننده مداخله سواد متخصص ما.

، به عنوان الزم برخی از دانش آموزان همچنین ممکن است در درس به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان اضافی و مهارت های کلیدی
 برای نیازهای خاص خود شرکت کنند.

 هر دانش آموز مطالعه: 9در سال 

Computing, English, Geography, History, Mathematics, Religious Studies and Science . 

طالعات کسب و کار، رقص،  دانشجویان همچنین گزیده ای از گزینه های طعم دهنده زیر را در طراحی سه بعد، هنر، مطالعات خودرو، م
درام، فناوری مواد غذایی، فرانسوی، بهداشت و مراقبت های اجتماعی، مطالعات رسانه ای، موسیقی، اسپانیایی، ورزشی و منسوجات  

 مطالعه می کنند.

به عنوان الزم برخی از دانش آموزان همچنین ممکن است در درس به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان اضافی و مهارت های کلیدی، 
 برای نیازهای خاص خود شرکت کنند.

از طریق سه روز توسعه شخصی هیجان انگیز، مناسب با گروه سال خود تدریس می  PSHE 11-7برای همه دانش آموزان در سال های 
و جامعه لذت  شود. دانش آموزان از جلسات مختلفی بر اساس محورهای ایمنی شخصی، سالمت، روابط، کار، امور مالی، شهروندی

دانشجویان به موضوعات تحقیق و مناظره تشویق خواهند شد. جلسات توسط کارکنان آکادمی، خارج از حرفه ای ها مانند    خواهند برد.
پلیس، پرستاران مدرسه، اعتماد مراقبت های اولیه و گروه های تئاتر اداره می شود. این مدرسه همچنین توسط تیم های خیابانی که به ما 

 مک می کنند آگاهی را باال ببریم و با مسائل آنالین )ایمنی الکترونیکی( و بهره برداری جنسی از کودکان مقابله کنیم، حمایت می شود.ک

 4مرحله کلیدی 
 

 هر دانش آموزی مطالعه می کند:  ۱۱و  ۱۰در سال های 

تازه واردان به کشور، ریاضیات، تربیت بدنی، مطالعات مذهبی، و برای انگلیسی برای  ESOLزبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی، یا گزینه 
 یا علوم ترکیبی یا علوم سه گانه )زیست شناسی، شیمی و فیزیک.(

 عالوه بر این، دانش آموزان را انتخاب کنید به مطالعه تا سه از موارد زیر:

3D Design, Art, Automotive Studies, Business Studies, Computing, Drama, French, Geography, Hair  &
Beauty, Health & Social Care, History, Hospitality & Catering, ICT, Media Studies, Music, Performing 

Arts, Sport and Textiles. 

در   ASDANبرخی از دانش آموزان همچنین ممکن است درس به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان اضافی، مهارت های کلیدی و 
 صورت لزوم برای نیازهای خاص خود شرکت کنند.

PSHE   از طریق سه روز توسعه شخصی هیجان انگیز، مناسب با گروه سال خود آموزش داده می شود. دانش آموزان از جلسات مختلفی
انشجویان به موضوعات د  بر اساس محورهای ایمنی شخصی، سالمت، روابط، کار، امور مالی، شهروندی و جامعه لذت خواهند برد.

تحقیق و مناظره تشویق خواهند شد. جلسات توسط کارکنان آکادمی، خارج از حرفه ای ها مانند پلیس، پرستاران مدرسه، اعتماد مراقبت  
ریم و با  های اولیه و گروه های تئاتر اداره می شود. این مدرسه همچنین توسط تیم های خیابانی که به ما کمک می کنند آگاهی را باال بب

 مسائل آنالین )ایمنی الکترونیکی( و بهره برداری جنسی از کودکان مقابله کنیم، حمایت می شود. 



 5مرحله کلیدی 
 

 زیر مطالعه کنند:  3دانش آموزان این گزینه را دارند که طیف وسیعی از افراد را از دوره های سطح  13و  12در سال های 

Applied Science, Biology, Business Studies, Chemistry, English Literature, Health & Social Care, History ,
ICT, Law, Mathematics, Media Studies, Philosophy of Religion, Physics, Psychology, Sociology, Sport and 

Sports Leadership . 

 دوره:  2و سطح  1ما همچنین ارائه طیف وسیعی از سطح 

Level 2: Application of Science, English, Law, Mathematics, Media Studies and Travel & Tourism. 

مهارت های عملکردی ، ICTبرای تازه واردان، مهارت های عملکردی در  ESOL: مهارت های کاربردی در زبان انگلیسی، 1سطح 
 در ریاضیات و مقدمه ای بر صنعت مهمان نوازی. 

اگر آنها می خواهند / نیاز به بهبود بر نتیجه   GCSEانگلیسی و / یا ریاضیات  resit GCSEیز این فرصت را به همه دانش آموزان ن
Y11 .خود را 

همه دانش آموزان حداقل هفته ای یک بار درس آموزش دینی اختصاص داده می شوند و برخی از دانش آموزان نیز ممکن است در درس 
زبان اضافی، مهارت های کلیدی، شهروندی، گام به کار، تجربه کاری در صورت لزوم برای نیازهای  هایی به زبان انگلیسی به عنوان

 خاص خود شرکت کنند.

PSHE   از طریق سه روز توسعه شخصی هیجان انگیز، مناسب با گروه سال خود آموزش داده می شود. دانش آموزان از جلسات مختلفی
دانشجویان به موضوعات   وابط، کار، امور مالی، شهروندی و جامعه لذت خواهند برد.بر اساس محورهای ایمنی شخصی، سالمت، ر

تحقیق و مناظره تشویق خواهند شد. جلسات توسط کارکنان آکادمی، خارج از حرفه ای ها مانند پلیس، پرستاران مدرسه، اعتماد مراقبت  
سط تیم های خیابانی که به ما کمک می کند تا آگاهی را باال ببریم و با  های اولیه و گروه های تئاتر اداره می شود. این مدرسه همچنین تو

 مسائل آنالین مقابله کنیم حمایت می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشق شب

این مدرسه از وب سایت ساتل وان برای مشق شب فرزندتان استفاده می کند. جایی است که معلمان فرزندتان مشق شب را ضبط و تنظیم  

 می کنند. 

شما نیاز به رفتن به وب سایت آکادمی کت آبی و با کلیک بر روی کارکنان / ، Satchel Oneبرای دسترسی به 

 . لینک های دانشجویی. انتخاب دانشجو لینک سریع

 

 . Satchelسپس شما نیاز به کلیک بر روی تیم 

 

کاربری آدرس ایمیل مدرسه کودک است و رمز عبور همان است " کلیک کنید. نام 365برای ورود به سیستم باید روی "ورود با آفیس 

 . که برای ورود به کامپیوترهای مدرسه استفاده می کنند

 

 



 مطالعه مستقل 

بسیاری از وب سایت های کودک شما می تواند استفاده کنید برای سرعت بخشیدن به پیشرفت خود وجود دارد. در اینجا چند مثال می 

 پردازیم. 

 ریاضی
 

 برای ریاضی، دانش آموزان ورود فردی برای این وب سایت ها دارند: 
 

https://vle.mathswatch.co.uk/vle/ 
 

https://play.ttrockstars.com/auth/school/student 
 

 آنها همچنین می توانند از موارد زیر برای کار مستقل استفاده کنند:
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zqhs34j  ( ریاضیKS3) 
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/examspecs/z9p3mnb ( ریاضیKS4) 
 

 www.mathsgenie.co.uk 

 
 علم 

 وب سایت های مطالعه مستقل علم: 
 

https://www.kerboodle.com/users/login ( آنها ورودkerboodle  ) 
 

(KS3 Science) https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zng4d2p 
 

)KS4 Science( https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zp266yc   
 

 انگلیسی 

www.learningvillage.net 

  

بیش از یک هزار درس و      ereTh  . ، سرگرم کننده و غوطه ور است جذاب  . را داردیادگیری از روستای استفاده مدرسه ما اشتراک 

رمزهای   یادگیرندگان ورود و    را.   فعالیت دانش آموزان را از طریق گام به گام و توسعه امال، تلفظ، واژگان و گسترش دانش خاص موضوع خود 

 داده می شود.  دارند  عبور خاص خود را دارند، نتایج دوباره ثبت می شود، و جوایزی که هر دو هفته یک بار برای کسانی که برتری 

در مدرسه، در خانه با استفاده از لپ تاپ یا کامپیوتر استفاده کنند یا می توانند   Learning Villageدانش آموزان می توانند از وب سایت 

 یک برنامه را دانلود کنند.

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvle.mathswatch.co.uk%2Fvle%2F&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VL%2FGmyVe142H94SaKXptjQy5qziOiogUEyO%2BzQNH79o%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.ttrockstars.com%2Fauth%2Fschool%2Fstudent&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2F74PqHYi6RM%2FfGHksnx3AIyESM%2FpielQOpPildEimw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzqhs34j&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBMEh1dDKzqK%2B%2BKrnnSj1syH9kJBhzdQlim%2BcSU5XLY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fexamspecs%2Fz9p3mnb&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ce7e901a50d944d1534ea08dabe4617ba%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638031505502446517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5EmWx%2BssvvQti9TINKVSlAtprX5mrtVJlYrvC6iY%2FD8%3D&reserved=0
http://www.mathsgenie.co.uk/
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://www.bing.com/search?q=maths+genie&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=maths+gen&sc=10-9&sk=&cvid=CE84C496D5704029962F71B4C3EB0E6F&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=&adlt=strict&adlt=strict
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kerboodle.com%2Fusers%2Flogin&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hifF9eaNAyDHo%2BBPVZMcEsr2Iwl62Kf%2FNJ4JP83rxr8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzng4d2p&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OiVknDyi74kZPPZ3AXcttoqF78j4D4bQfRdw7AbOPDI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fbitesize%2Fsubjects%2Fzp266yc&data=05%7C01%7Cst-ansari-a%40bluecoatacademy.org%7Ca2b643632aaf4f1bbfee08dabdc703f8%7C2764c9dbd5bd4922ae49b997fb8e827a%7C0%7C0%7C638030959697562732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jTBNMnKXXPZfFzv2HtPO2y9Dc3OLrYTuEcZE0YCxN%2Fc%3D&reserved=0
http://www.learningvillage.net/


 پاداش ها و تحریم ها

جامعه   دانش آموزان به دالیل مختلفی امتیاز پاداش می دهند: دستاورد، پیشرفت، حضور، رفتار، تالش، خدمت به مدرسه و خدمت به 

 گسترده تر. اینها در ساتل وان ضبط شده اند.  

  

هر اصطالح مدرسه ما سازماندهی سفر پاداش برای کسانی که با حضور و رفتار عالی است. همچنین 

طور اصطالح سال مجالس جوایز گروه، گواهی، کارت پستال، تماس های تلفنی مثبت به خانه، و یک به 

جشن بزرگ در پایان هر سال به نام شب جایزه که در آن ما جشن دستاوردهای دانش آموزان ما در هر  

 یک از افراد خود وجود دارد. 

 

 ( EALانگلیسی به عنوان یک بخش زبان اضافی )  

بخش این   اول برای آنها نیست. برای حمایت از کودکانی اختصاص دارد که زبان انگلیسی زبان  داریم که  EALیک بخش در مدرسه ما 

موعه ای برای زبان مج   ESOLهستند. ما ارائه  EALکودکان  است که متخصص کار با  EALدستیاران تدریس  و  EALشامل یک معلم 

به زبان    بخش ما  کارکنان  درس. یک تا یک و جلسات مداخله گروهی کوچک، و همچنین آموزش حمایت دستیار در ، KS5و  KS4انگلیسی در 

در دسترس  های لهستانی، اسلواکی، مجارستانی و اردو صحبت می کنند و برای کمک به ترجمه در طول جلسات والدین و با تماس های تلفنی 

 هستند. 

 

      

 



 

SATS : آزمون های ارزیابی قانونی 

  به زبان انگلیسی و ریاضی در دوره  -  SATsشناخته شده به عنوان  -، همه دانش آموزان در انگلستان ارزیابی های ملی 6و سال  2در سال 

 تابستان. 

GCSE: 

ی متوسطه گرفته ممدرکی است که به طور معمول توسط اکثر دانش آموزان بریتانیا در پایان دوره ( GCSEگواهی عمومی آموزش متوسطه )

 در امتحانات پایانی شرکت می کنید.  ۱۱شود. به طور معمول دو سال طول می کشد و شما در پایان سال 

برای قادر به مطالعه سطح، دانش آموزان  .صالحیت BTECیا  NVQدانش آموزان انتخاب برای تحصیل برای سطوح،  11پس از سال 

 خود را. GCSEدر امتحانات  9-5نیاز به گرفتن نمرات 

 سطح:

ارائه می شوند. این صالحیت ها می تواند  سال  ۱۹تا  ۱۶هستند که توسط مدارس و کالج ها برای دانش آموزان بین  صالحیت هایی Aسطوح 

باالترین هستند. دانشگاه هایی  * *E، A-Aمنجر به دانشگاه، مطالعه بیشتر، آموزش یا کار شود. نمراتی که دانش آموزان دریافت می کنند  

دانشجو خواهند پذیرفت. بستگی به  A، B، Cنیاز دارند. بسیاری از دانشگاه ها با نمرات   Aیا  Aآفورد یا کمبریج حداقل به سه نمره  مانند

دانشگاه ها و کالج   – UCASپیدا خواهید کرد.  UCASسایت  هر دانشگاه دارد. اطالعات بیشتر در مورد دانشگاه هایی که در وب 

 خدمات پذیرش. 

www.ucas.com 

 ان وی کیو 

http://www.ucas.com/


NVQ  مخفف صالحیت حرفه ای ملیNVQ  یک صالحیت مبتنی بر کار است که مهارت ها و دانشی را که یک فرد برای انجام یک کار نیاز

 موضوع از لوله کشی گرفته تا آرایشگری در دسترس هستند. ۱۰رسمیت می شناسد. آن ها در بیش از  دارد به 

ECBT 

BTEC .مخفف شورای آموزش کسب و کار و فناوری است BTECs ها یادگیری   آن  های متخصص مربوط به کار هستند. صالحیت
آنها در  --بخش وجود دارد  16در سراسر  BTECصالحیت  2،000عملی را با محتوای موضوع و نظریه ترکیب می کنند. بیش از 

 )معادل تحصیالت تکمیلی(. 7دسترس هستند از سطح ورود از طریق به مدارک حرفه ای در سطح 

 در مدارس انگلیسی. 4و  3حله کلیدی نمرات مورد استفاده برای ارزیابی کار دانش آموزان در مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3سطح ورود به 

 2ورود به سطح 

 1ورود به سطح 

 
 

 . 13و  12در سال  2و  1سطح ، ICTمهارت های کاربردی در زبان های انگلیسی، ریاضی و 

( مدرسه ارائه می دهد مهارت های عملکردی انگلیسی، 3یا  2برای آن دسته از دانش آموزانی که امتحانات سطوح ورود )ورود به 

 است.  GCSE ۳-۴معادل نمرات  ۲. مدارک تحصیلی سطح 2و سطح  1امتحانات در دو سطح: سطح  ICTریاضی، و 
 

 در امتحانات شرکت کنند.  13یا سال  12دانش آموزان می توانند در سال 
 

 اطالعات بیشتر در مورد: 
www.aqa.org.uk 

 ترینیتی کالج لندن صالحیت زبان.

مدرسه ما ارائه می دهد صالحیت ترینیتی به زبان انگلیسی به نام مهارت های یکپارچه به زبان انگلیسی، برای آن دسته از دانش آموزانی 
 لیسی نیست.  انگ  GCSEکه ورود اخیر از کشورهای دیگر و آماده برای نشستن امتحانات 

توسط یک معلم  11و  10امتحان از دو بخش خواندن و نوشتن و صحبت کردن و گوش دادن تشکیل شده است. دانش آموزان در سال  

 متخصص برای امتحان آماده می شوند.

برای دانش آموزانی که هنوز کامال در سطح 

GCSE   نیست، کار خود را با استفاده از مقیاس

 سطح ورود ارزیابی می شود. 

-GCSE 1تمام ارزیابی ها با استفاده از مقیاس 

 مورد باالترین درجه است. 9انجام می شود که  9

http://www.aqa.org.uk/


 
دوم   ISE( و 3اول )ورود  ISE( ، 2بنیاد )ورود  ISEسطوح مختلف :  3بستگی به کسب زبان از دانش آموزان ما ارائه امتحانات در 

 (. 1)سطح 
 

 
 
 
 

 امتحانات. GCSEصفحه اصلی زبان 

این کار را انجام دهند، باید با  به زبان خانگی خود نیز شرکت کنند. برای این که بتوانند  GCSEدانش آموزان می توانند در امتحانات 
 اعتماد به نفس زبان را صحبت کنند، بخوانند و بنویسند.  

 
 زبان هایی که ارائه می دهیم: 

 
 BengaliChineseFrenchGermanGreekGujaratiعربی

ItalianJapaneseHebrewPanjabiPersianPolishPortuguese      
       

    روسیانترکیش اردو 

 

 شما می توانید جزئیات بیشتر در پیدا کردن: 

www.aqa.org.uk 

www.qualifications.pearson.com 

 13و سال  12سال   -6فرم 

برای کسانی که جدید به کشور و یا هنوز آماده برای ورود به کالج ما می توانیم   .  ما6مطالعات در فرم  16آکادمی کت آبی ارائه می دهد پس از 

مهمان نوازی و پذیرایی ، و ،  ICTو یا مهارت های عملکردی( ، ریاضی ،  ESOLدوره که در آن دانش آموزان مطالعه زبان انگلیسی )یا  1سطح 

 مهارت های زندگی آماده برای کار دوره ارائه دهد.

 
ایجاد اعتماد به نفس دانش آموزان، درگیر کردن آنها در فعالیت های مختلف فوق برنامه و آماده سازی آنها را به  1گروه سطح  هدف از

 مطالعات بیشتر و یا کار است.  

 
دهی کنند،  دانش آموزان جدول زمانی شخصی شده را دنبال می کنند، یاد می گیرند که چگونه خود را در طول زمان مطالعه مستقل سازمان

 آنها همچنین در رویدادهای مختلف مدرسه و جامعه شرکت می کنند. 

 

 

 

 

 

http://www.aqa.org.uk/
http://www.qualifications.pearson.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


