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 اإلنكلٌزٌة. الؽة ؽٌرلتحدث بمعلومات للترجمة للوالدٌن ا
بشکل جٌد ودعم المدارس  فً حماٌة  أدوار "خدمة العمل االجتماعً فً التعلٌم" هو تشجٌع االلتحاق بالمدارس أحد 

ٌث اللؽة بورنموث ح فًومقدمً الرعاٌة  تتوفر بعض المعلومات المفٌدة للوالدٌنلن أن بدرك الخدمة تدائرة األطفال. 
. وقد وضعنا مختلفة ممارساتومدارس مع نظام آخراإلنكلٌزٌة لٌست لؽتهم األولى؛ أو عندما كانوا قد انتقلوا من بلد 

 المعلومات التالٌة للترجمة والتوزٌع إذا لزم األمر.
 

 بالمدرسة؟ قأن ٌلتحطفلً فٌە ٌمكن  الذي السن ما هو
قانونٌا فً مدرسة  الطفل /سبتمبر بعد بلوؼهم سن الرابعة، وٌجب أن ٌكونأٌلول بدأ فً مدرسة فً شهرٌمكن الطفل أن ٌ

ٌختار التعلٌم الذي الطفل . من قبل الوالدٌن تعلٌم بدٌلة اال فً حالة توفٌر منذ بداٌة العام الدراسً بعد بلوؼهم سن الخامسة 
ٌم إلى آخر ٌوم الجمعة فً حزٌران/ٌونٌو إحدى المدارس الخاصة/المستقلة، ٌجب أن ٌظل فً التعل أنتماء إلیأو بٌت فً 

 اآلن البقاء فًٌجب علٌهم   2008. أن األطفال الذٌن ٌبدأون الدراسة الثانوٌة بعد أٌلول/سبتمبر 16بعد بلوؼهم سن الـ 
 المحدد عد بلوؼهم سن السابعة عشرة. السن، الذي هو ب2013فً حزٌران/ٌونٌه  التعلٌم إلى ما بعد آخر ٌوم الجمعة 

 كون حزٌران/ٌونٌه بعد بلوؼهم سن الثامنة عشرة.ٌ و 2015تفع مرة أخرى فً عام ٌر
 

 بحث عن مدرسة لطفلك؟كٌف ت
فً  الذي ٌوجد مقرهابورنموث فً مدرسة القبول االتصال بخدمة ننصحك ب، فٌه سوؾ تعٌشالذي  عنوانعندما تعرؾ ال

ألطفال توجد معلومات منفصلة ولمدرسة والتحرٌات. دخول ا جمٌع طرق قاعة المدٌنة فً بورنموث. أنها تتعامل مع
المدارس الثانوٌة الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن وألطفال  سنة(، 11-4لمدارس االبتدائٌة الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  )ا
 سنة(. 11-16/18)

 ؛أدناە اإلنترنت موقع على وأستمارات طلب دخول المدارس متوفرةكتٌبات المدارس االبتدائٌة 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyin

gforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

 :على شبكة اإلنترنت  و أستمارات طلب دخول المدارس متوفرة المدارس الثانوٌةوکتٌبات 
 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyin

gforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf 

قسم "خدمات المعلومات" وٌمكن االطالع على نسخة من هذه الوثائق فً المكتبات المحلٌة ومركز خدمة العمالء. 
فً  01202 456223: التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءا. رقم التلفون الجمعة من الیاالثنٌن ن ٌوم م مفتوح لألطفال

 العنوان التالً:
Town Hall, St Stephens Road, Bournemouth BH2 6DY. 

 
 

 من خارج المملكة المتحدة:اتٌت مدرسة بورنموث إذا كنت فً الطفل  تسجٌلالوثائق الالزمة ل
 

قدم المملكة المتحدة، ٌحتاج أن ٌ عند وصوله إلى بورنمث من خارج مدرسة الفً  ٌرؼب مکاناالمدرسة سن أي طفل فً 
ث. المستندات المطلوبة هً جواز سفر أحد الوالدٌن أو عمالء" فً قاعة المدٌنة فً بورنمإلى "مركز خدمة الوثائق عدة 

 .فٌه عٌشٌ ماٌثوإثبات عنوان فً بورنمث ح، جواز سفرالطفل القائمٌن بالرعاٌة
 

 مدرسة بورنموث فً البداٌة
للوالدٌن أو القائمٌن بالرعاٌة من دائرة رسالة عرض حالما ٌتم تقدٌم طلب الحصول على مكان فً مدرسة، سٌتم إرسال 

 لطفلابتداء ا ٌطلب منك االتصال بالمدرسة قبلو ٌوجد فً الرسالة تارٌخ الذي ٌجب أن ٌبدأ طفلك فٌه بالمدرسة و القبول
 ان ٌبدأ طفلك قبل هذا التارٌخ و ذالك و ٌحتملالمدرسة. فً   لطفلك ظ على مكانتحاف.و بهذە الطرٌقة بالدوام فً المدرسة

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
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و التعرؾ علی ع الوالدٌن/مقدمً الرعاٌة والطفل لزٌارة المدرسة ٌارتك للمدرسة. المدارس فً مدٌنة بورنمث تشجبعد ز
اٌضا  سئلة واألطرح مشاهدة المدرسة وبسمح لك ة تهذه الزٌارسوؾ لمدرسة. فً االطفل  قبل أن ٌبدأ مدٌر المدرسة 

 توجد. فلك إنلط ٌةطبٌة أو التعلمالحتٌاجات الابالمدرسة  لتبلٌػفرصة  توفر لك 
 

 الحضور
فً  همطفلٌتواجد التاکد ان القانون  حسب األم/الراعً ٌطلب من ، ثٌل الطفل فً مدرسة فً مدٌنة بورنممتى تم تسج

جنائٌة أو إصدار المحكمة ال. إذا فشل أحد الوالدٌن أو القائمٌن بالرعاٌة للقٌام بذلك، ٌمكن أن ٌحاكم فً درسة بانتظامم
 جنٌه استرلٌنً. 2500بؽرامة تصل إلى ضدهما  إشعار عقوبة

توجد  و. له حددالمدرسة فً الوقت الم ٌکونوا فًأن  ٌجب علٌهمالمدرسة بشكل منتظم، ٌتواجد فً ك طفللکً تتأکد أن 
. إذا الخاصة بهم ألوقاتلمعرفة ا االتصال بالمدرسة لذلك ٌرجی ،  مالخاصة بهوإنهاء  أوقات بدء جمٌع المدارس عند

هذا  ٌر، تأخو ال ٌوجد عذرا مقبوال لهذا الأو بعد الظهر دقٌقة وٌفقد التسجٌل الصباحً  10ن أكثر ممتأخرآ كان طفلك 
 .فً المدرسة حضورطفلك نسبة ؤثر علىسوؾ ٌ

 
 :ٌضامرماذا تفعل إذا كان طفلك 

حول المرض   وتزوٌد المدرسة بالمعلومات من المرض الٌوم األولفً  األم أو الراعً االتصال بالمدرسة علی  ٌجب
 بهمالمدرسة  سوؾ تتصلأحد الوالدٌن بالمدرسة  لم ٌتصل. إذا الی المدرسة المتوقع عودة الطفلبالٌوم وإسداء المشورة 

منك أن   طلب المدرسة سوؾ تعن المدرسة نتٌجة المرض،  جاريالهاتؾ أو الرسالة. إذا كان طفلك ٌتؽٌب بشکل بر ع
عم د، و أٌضا لکً تقدم المدرسة المرض الأو المستشفى للتأكد من وجود  GPطبٌب العائلة  رسالة من تزودهم ب
 لزم االمر. إذا المطلوب

 
 المواعٌد الطبٌة:

طلب ال مفر منه، ستأمرهذا حٌث المواعٌد الطبٌة فً وقت الدراسة.  وابٌرت علی أن ال دمً الرعاٌةمقاآلباء وٌشجع 
 لؽٌاب.باإذن أن تلتمكٌنها من  الموعد الطبًالمدرسة نسخة من رسالة 

 

 أٌام العطل:
الحتفال. إذا كان أحد ً ٌکون للٌوم الفعلالمدرسة الموافقة على اإلذن باألعٌاد للشعائر الدٌنٌة لكن هذا سوؾ فقط ٌمكن 

ذا فقط ٌمكن أن ٌكون مأذونا له من قبل طفل من المدرسة خالل العام الدراسً ألي سبب آخر هٌخرج الالوالدٌن ٌرٌد أن 
السنة خالل  أٌام  10 تأذن ببأقصى قدر ، سلطة تقدٌرٌة باإلذن . للمدرسة المدرسة المدرسة، وعادة من قبل مدٌر

من الدراسة األولى  للطفل خالل الفصلالمدرسة عطلة تأذن  من المستبعد جداً أن ؾ استثنائٌة. فو ذلك فً ظرو الدراسٌة 
الوالدٌن أو القائمٌن بالرعاٌة  ، ٌنبؽً علیجمٌع المدارس معاٌٌر للعطالت توجد فً . المدرسةفً جدٌدا اذا کان الطفل 

،  الطفلسجل حضور فًنظر تز فً العطلة. المدارس مبكر قدر اإلمكان، وقبل الحجاالجازة من وقت  طلب إستمارةملئ 
ؼاب عن المدرسة ، قد و الطفل  لعطلة تسمح بام الرئٌسٌة أو االمتحانات. إذا لم ٌوما إذا كان سوؾ ٌفقدون التعل

 ؼرامة لكل من األبوٌن لكل طفل. وإشعار بعقوبة صدرٌ
تحاق لالالطفل بالمدرسة إذا فشل  من سجلطفل اسم الٌحذؾ أنه ربما باآلباء واألمهات على علم وٌجب أن ٌكون 

 .بالؽٌابٌوما من تارٌخ العودة المتفق علٌها من العطلة المدرسٌة أو الفترة المتفق علٌها  20فً ؼضون  رسةبالمد
 

 :األطفال دون سن المدرسة
ة التعلٌم قبل دخول مرحلودور الحضانة و المجازة األطفال اعًك مجموعة متنوعة من الخٌارات بما فً ذلك؛ مرلهنا

من العمر: مرة أخرى تتوفر  4و  3، مع التموٌل لجمٌع األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن المدرسة )الروضة(
 "مركز خدمة العمالء". المعلومات فً

 
 :الشباب الذٌن تجاوزوا سن المدرسة النظامٌة

فً  المشورةالمزٌد من النصح و تً توفر خدمة الال، وهذه هً 13من سن  Connexions االلتحاق بالشباب ٌمكن 
مكتب إلٌجاد أقرب وأو كلٌة.  اعدادٌة(مرحلة ) 6th formوتقدٌم إلی التعلٌم والمهن، وٌمكن أن تساعد فً تحدٌد  مجال

 http://www.connexions-bdp.co.uk لك إبحث فً : محلً 
 .08003583888 إتصل ب أو 
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 :المدرسة ممارسة العمل أثناء
فً المدرسة. هو  بٌنما  أن ٌمارسه  طفلالٌمكن  الذي العمل کم من المدة وما نوعو  متى حول؛وانٌن صارمة ك قلهنا

سبوع األساعة فً األسبوع فً أٌام  12من  لٌس أکثرذلك و واعملأکبر بامکانهم أن ٌأو  13هم األطفال الذٌن عمرفقط 
موظؾ استمارات الطلب للعمل من ل على معلومات و ٌمكن الحصو. المحددة بعض المهنفً  فقط ذلك  الدراسً، و

 .www.bournemouth.gov.ukأو من  456351على  األطفال إشؽال
 

 :مدرسة أو االنتقال بعٌدا  المغادرة 
مکان المعلومات إلى المدرسة حول و تقدٌم  مدرسة ألي سبب من األسباب، ٌجب إبالغ المدرسة الطفل ٌترك الإذا كان 

فً الطفل لقانون إذا لم ٌكن تم نقل الطفل إلى الخارج. وذلك طبقا لبما فً ذلك إذا تعلٌمه  الطفلفٌه الذي ٌتواصل 
مجلس البلدة تتبع من التعلٌم. "السلطة المحلٌة" وسٌنظر للطفل كطفال مفقودا  ٌوجب علی المدرسة أن تبلػالمدرسة. 

تأكد من استفسارات. لذا ٌرجى ال إجراءى عنوان األسرة والطفل بزٌارة المنزل والكتابة إل البحث عن بورنموث محاولة
 مدرسة.الالمعلومات عندما ٌترك طفلك ٌعرؾ الکثٌر من  أن المدرسة

 

 االختٌارٌة المنزل تعلٌم
و هذا ما ٌجوز للوالد أو الراعً إختٌار عدم إرسال أبنائهم إلی المدارس وتوفٌر التعلٌم فً منازلهم أو فً أماکن أخری.

أو فً أماكن أخرى. وٌسمى  عدم إرسال أطفالهم إلى مدرسة وتوفٌر التعلٌم فً منازلهم. رٌة االختٌاالمنزل لتعلٌم ٌسمی با
بإبالغ المدرسة الوالدٌن أو القائمٌن بالرعاٌة ٌجب علی مدرسة، الفً  طفل ٌداومالاالختٌارٌة". إذا كان المنزل تعلٌم هذا "

إستمارات فرٌق القبول فً قاعة المدٌنة ثم ٌرسل م من المدرسة لتعلٌمهم فً المنزل. بإزالة أطفالهٌقومون  فً رسالة  أنهم
 بإنه ٌأخذ التعلٌم فً المنزل. طفلك لکً تساعدك فً تسجٌل 

تعلٌم ألم البد من فحصها من قبل مفتش ، هذا التعلٌم التً توفرها ا" االختٌارٌةالمنزل تعلٌم حٌث ٌتم تسجٌل طفل "
 أعمال الطفل  موعد لمتابعةمعهم ٌرتب الوالدٌن/مقدمً الرعاٌة وبهذا المعلم  ة فً بورنمث، سوؾ ٌتصلاالختٌارٌالمنزل 

من قبل "دائرة  ختٌارٌة"التعلٌم المنزل اإرسال مزٌد من المعلومات حول " معرفة إذا كان التعلٌم فعال ومناسب. سٌتمو 
 :حول هذا الموضوع  وثك أٌضا كتٌب على موقع مجلس البلدة بورنمل. وهناالقبول"

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp  
 

 من التعلٌم الدٌنً: اإلنسحابالحق 
 

 من "التعلٌم الدٌنً". أبنائهمسحب لالحق القانونً لدٌهم مقدمً الرعاٌة  اآلباء/
 التعلٌم الدٌنً منهجمحتوى ة وإدراكهم لطبٌعوهذا الحق، مقدمً الرعاٌة بوجود  بإبالغ الوالدٌن/ ٌنصح المدارسولذلك، 

 وأهدافها.
أن  ٌنبؽً عاماً أو أكثر(، و 18إذا كانوا سنهم  ) التالمٌذ أنفسهمأو الوالدٌن من ٌنبؽً استخدام الحق فً سحب بتحرٌض 

 من كامل الموضوع أو أجزاء معٌنة منه.االنسحاب ما إذا كان هذا ٌکون واضحا 
لتارٌخ مثالً فً اأن تناقش جوانب الدٌن الحق فً السحب ال ٌمتد إلى مناطق أخرى من المناهج الدراسٌة حٌث من الممكن 

 .أو التربٌة الوطنٌة
تعلٌم إضافً أو  ، علی الرؼم من عدم توفٌراإلشراؾ علٌهم المدرسةمن التعلٌم الدٌنً، ٌوجب علی  عند سحب التالمٌذ

 التالمٌذ عادة فً المبانً المدرسٌة. واتكبد تكالٌؾ إضافٌة. وسٌظل
 (1998ومعاٌٌر المدارس وإطار قانون عام  71)المادة 

 

 الخدمات التعلٌمٌة األخرى
دٌك أٌة م أو السلوك. إذا كان لٌدة إضافٌة فً التعلتوفر "خدمة التعلٌم" الدعم لألطفال فً المدارس التً تحتاج إلى مساع

 ٌستحسنالوصول إلى هذه الخدمات عن طرٌق المدرسة و بإمکانكحتاج إلى مزٌد من الدعم مخاوؾ بأن طفلك ٌمكن أن ٌ
 أن تتحدث إلى المعلم الخاص بطفلك.

 

 

 

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp
https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp
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 : EMTAS خدمة امتاس

. وتسعى هذه الخدمة ؼٌر اللؽة االنجلٌزٌة ولىألاولؽته لى المدرسة طفل إالهذه الخدمة تقدم المشورة للمدارس عندما ٌأتً 
ٌجب إبالغ امتاس لذلك مدرسة ولللدعم المدارس ومساعدة األطفال على االندماج فً المدرسة. سٌكون مساعدة خاصة 

نساعد سة، ولکن لالتمٌٌز ضد األطفال التً ٌمکن أن ٌبقوا لفترة محدودة فً المدربهذا ولن نقصد ب عند مؽادرة الطفل.
 تکون قادرة علی التعرؾ علی األطفال الذٌن من المحتمل أن تحتاج إلی دعم  علی المدی الطوٌل. الخدمة بان 

 
 

 :ستبعاد الدعم فً حالة اإل
 تلكتؽٌٌرة التً قد ٌستخدمونها فً محاولة مختلفجزاءات لدٌها المدرسة فً المدرسة،  بشکل سٌیءطفل العندما ٌتصرؾ 

 لفترة محددة؛ ەاستبعاد الطفل، )ال ٌسمح للطفل لحضور المدرسة(. ٌمكن استبعادهوجزاء النهائً للمدرسة و ال السلوك.
 ٌقدم ات الدراسة فً أٌام المستبعدة ولنالطفل فً المنزل أثناء ساعٌجب أن ٌبقی  -5-1ألٌام ثابتة إذا كانت فترة االستبعاد 

 سوؾ تقومالتعلٌم البدٌلة، حضور الطفل  علی جبوٌ-أو أكثر 6ستبعاد ألٌام االکانت فترة .إذا المدرسة أٌة تعلٌم إلٌه
 الستبعاد.اعتبارا من الٌوم االول لمها ٌظبتنالمدرسة 

 و ٌحتمل أن تقدم استبعاد الطفل بشكل دائم.ار ختأن ت المدرسةفٌمكن إذا كان هناك تكرار سوء السلوك أو حادث خطٌر 
 ستقوم المدرسة  عند ذلكلمنع وجود الطفل فً استبعاد دائم.إلى مدرسة أخرى طالب و تنقل الخطوة مدارة المدرسة 

 نشأن الطفل. االجراءات الماخوذةلهم شرح تمقدمً الرعاٌة إلى اجتماع و/  ٌندعوة الوالدب
حول هذه  الحصول علی المشورةوٌمكن  تقدٌم إستئناؾ إلى أعضاء إدارة المدرسةطفل تستبعد بشكل دائم ٌمكن الإذا كان 

سند إذا بعد عملٌة الطعون و. 01202 456179-من "دائرة العمل االجتماعً فً التعلٌم"االجراءات القانونٌة 
 المٶقتة.حضور المدارس البدٌلة أو ى الطفل إلحتاج سٌ عندئذ االستبعادقرار

 
 

 :حماٌة األطفال
 موظؾى تعمل مع األطفال ال بد أن ٌعٌٌن خروهناك قوانٌن قوٌة لحماٌة األطفال من األذى وكل مدرسة أو منظمة أ

سوؾ تبلؽك المدرسة باسم و . عن مخاوفهمأو الكبار عبر الطفلبع إذا اجراءات التً ٌجب أن تتاإلمتابعة  حماٌة الطفل ول
 الشخص المعنً للتحدث معه إذا کان لدٌك مصدر قلق.

 
 
 

 :ٌةالسلوكالمدرسة البلطجة وسٌاسات 
؛ مدرستهم. وتعرؾ الحكومة البلطجة  بمنع ومواجهة البلطجة داخل ٌة فً محاولة عمل بجدفً بورنموث ت كل مدرسة 

جسدٌا إما  أخری أو جماعةآخر  فرد أو مجموعة، عادة ما تتكرر على مر الزمن، أن ٌسًء عمدا فردقبل 'السلوك من 
 أو عاطفٌا .'

 ، مواقفهو المشكلة؛ الجانً للسٌطرة علی  لطالبٌقة اطرحتى ٌتؽٌر شًء: الرسالة من البحث أن البلطجة نادراً ما توقؾ 
الرجاء  ،لبلطجةاإذا كان طفلك ٌعانً من أي شكل من أشكال  ، واعون تماما لهذا األمرالمدارس  المدرسة.فً التدخالت 

إلى التحدث  منك ٌرجى علی ذلك، بانهم ؼٌر قادرٌن تشجٌعهم على طلب الدعم من الموظفٌن فً مدرستهم، إذا شعروا
توعٌة  علی ٌعملونهم وبالتحرش عن طرٌق التكنولوجٌا 'موظفً المدرسة نٌابة عنهم. المدارس والشرطة ندرك  أحد

 الشباب لمنع حدوث ذلك.
 

 :ٌحظون برعاٌة والدٌهم أو قرٌب األطفال الذٌن ال
 شخصٌرعی من قبل  (العوقعاماً فً حالة  18طفل دون سن السادسة عشرة )دون سن الحضانة الخاصة هً عندما ال

قارب ٌعرؾ األٌوما أو أكثر. 28لمدة ٌن و القائمٌن بالرعاٌة بٌن الوالد أقارب وهذا ترتٌب خاص ٌجريالوالدٌن أو  ؼٌر
أو األجداد، األخوة، األخوات، األعمام أو العمات )سواء من الدم الكامل، نصؾ الدم أو  زوج االم / زوجة االب  بأنها 

ث وأنهم بحاجة لزٌارة الطفل ، ٌجب أن ٌقال لمجلس بورنمبهذه الطرٌقة  ٌتلقی العناٌةطفل الان الزواج/النسب(. إذا ك
تتوفر معلومات إضافٌة فً؛ . للتأكد من أنها آمنة.

http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/Priva
teFostering.aspx 

:لالطفال الرعاٌة االجتماعٌةلحماٌة ، تقٌٌم وافرٌق الأو اتصل ب  
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 من األسئلة المتداولة:

 كٌؾ أقوم باختٌار مدرسة لطفلً؟
 ث؟ومات عن المدارس فً منطقة بورنممعلٌمكن الحصول على کٌؾ 

 إلى مدرسة ومتى؟ طلب كٌؾ أقدم
 ماذا ٌحدث بعد استكمال استمارة طلب؟

 العجز؟ فً حالة الدعم إذا طفلً بحاجة للتربٌة خاصة و/أو نوع ما هو
 ؟لشراء الزي الموحد للمدرسة حصل على أي دعم هل أ
 إلى المدرسة؟ ًطفلأوصل كٌؾ 
 ٌمكن الحصول على مساعدة لتؽطٌة تكالٌؾ السفر؟هل 

 ؟خ الفصول المدرسٌةأوقات و توارٌ ما هً
 جمٌع هذه األسئلة فً: لاإلجابة  بامکانك الحصول علی

.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyinhttp://www.bournemouth.gov

2012.pdf-gforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf

