مدرسه شبانهروزی

دختران و پسران  18-11ساله

"در  SISDهر دانش آموز از برنامه تحصیلی ای که با توجه به
ساختار دقیق و پیشروی لیسانس بین المللی تدوین شده است ،بهره
خواهد برد".
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به  SISDخوش آمدید
مدرسه علمی بین المللی سوئیسی ( )Swiss International Scientific Schoolدر دبی ،مدرسه روزانه و شبان ه
روزی به سبک مدرن میباشد که در آن نسلهای آینده به فراگیرانی مشتاق و با اعتماد به نفس تبدیل شده و آماده استقبال از
فرصتهای دنیای جهانی میشوند .مدرسه ما از برنامه جامع لیسانس بین المللی (International Baccalaureate
) )(IBبه دو گونه پیروی میکند .گونه نخست به زبان انگلیسی میباشد ،که آموزش زبانهای دیگر خارجی مانند آلمانی و
فرانسوی را نیز دربرمیگیرد .گونه دوم این است که دانشآموزان تمامی دروس خود را به دو زبان انگلیسی و آلمانی و
یا انگلیسی و فرانسوی یاد خواهند گرفت.
 SISDمدرسه ای با نظام جامع پیوسته اینترنشنال بکلوریت ( )IBاست که دوره های پرایمری یرز پروگرام اینترنشنال
بکلوریت ( ، )PYPمیدل یرز پروگرام اینترنشنال بکلوریت( ، )MYPدیپلمای اینترنشنال بکلوریت ( )DPرا برگزار
میکند .برنامه درسی منحصر به فرد ما تجربه یادگیری جذاب ،چالش توسعه درک واقعی از تنوع فرهنگی و حمایت
از جامعه بینالمللی پررونق را فراهم میکند .محوطه بزرگ و سازگار با محیط زیست ما باعث میشود بتوانیم طیف
خور دبی ( )Dubai Creekبیشترین بهره
گستردهای از امکانات ورزشی را ارائه دهیم که از موقعیت ما در مجاورت
ِ
را میبرد.
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"شبکه بینالمللی دوستان و باالترین مدارک
تحصیلی برای پیوستن به بهترین دانشگاهها در
سراسر جهان"
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چرا باید در  SISDبه صورت شبانه روزی
تحصیل کرد؟
کارکنان باتجربه ما در خوابگاه شما را راهنمایی و پشتیبانی
میکنند.
هر خوابگاه دارای کارکنانی است که با دقت انتخاب شدهاند تا رفاه و نیازهای
شما را برآورده نمایند .آنها بهطور مداوم بر رفاه همه دانشآموزان در یک فضای
خانوادگی نظارت میکنند .رئیس خوابگاه ،معاونان و مربیان ،نه تنها شما را در
زمینه مطالعات و عالیق تحصیلی هدایت میکنند ،بلکه در خصوص نیازهای
عاطفی نیز از شما حمایت خواهند کرد.

شما دوستانی مادامالعمر پیدا خواهید کرد
ما در قلب یک شهر پرجنب و جوش ،بینالمللی و دارای تنوع فرهنگی قرار
داریم که در زمینه توسعه جهانی پیشرو است .جامعه بینالمللی در SISD
دانشآموزان شبانهروزی ما را قادر میسازد دوستیهای طوالنی مدتی را با
جوانان سراسر جهان ایجاد کنند و این شبکه گسترده مخاطبین در طول زندگیشان
بسیار ارزشمند خواهد بود.

تواناییهای تحصیلی شما پیشرفت داده خواهد شد.
امروزه آموزش به روش  IBبه استانداردی طالیی تبدیل شده است ،که در
آن دانشآموزان از گسترش دانششان فراتر از مرزهای ملیشان بهرهمند می
شوند .برای کسانی که مایل به حفظ تسلط خود به زبان فرانسوی یا آلمانی در
کنار زبان انگلیسی میباشند ،روش نوین و اثبات شده ما ( )immersionدر
آموزش دوزبانه برای دانشآموزان شبان ه روزی ما ،مزیت رقابتی قابل توجهی
در دانشگاه و محل کار فراهم میسازد.
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خانهای دور از خانه
ترک خانه میتواند برای فرد جوان و والدینش بحران عاطفی ایجاد کند .در خوابگاههای  SSIDفضایی گرم و تحت مراقبتهای ویژه حاکم است تا
اطمینان حاصل کند که دانشآموزان در آرامش و امنیت کامل با خشنودی ،وقت خود را سپری میکنند .دانشآموزان شبان ه روزی بهخوبی در جامعه
دانشآموزان ما ادغام میشوند و سطوح باالیی از مراقبتهای پرورشی به آنها ارائه میشود که منعکس کننده تعهد ما به ایجاد خانهای واقعی دور از
خانه است .بخشی از این تعهد آن است که اطمینان حاصل شود دانشآموزان شبان ه روزی ما شیوه زندگی سالم و رژیم غذایی متعادلی داشته باشند .برای
دانشآموزان و کارکنان وعدههای غذای گرم و مغذی در کنار هم در سالن غذاخوری سرو میشود .خدمات پرستاری در محوطه مدرسه وجود داشته
و اتاق بیمار در دسترس است .محل کار پزشک مدرسه در نزدیکی مدرسه و بیمارستان شهری )Mediclinic (Mediclinic City Hospital
در فاصله ده دقیقهای قرار دارند .یکی از مزایای فراوان دانشآموز شبانهروزی بودن این است که معلمان در طول هفته برای کمک به دانشآموزان
شبانهروزی در زمینه تحصیالتشان در دسترس هستند .جلسات انجام تکالیف مدرسه تحت نظارت بوده و در صورت لزوم برای انجام تکالیف،
کمک و راهنمایی ارائه میشود.
خوابگاههای شبانهروزی ما که سرشار از نور طبیعی است ،با هدف الهام بخشیدن و درگیر کردن ذهن جوانان طراحی شده است .دانشآموزان
شبانهروزی در اتاقهای دونفره مدرن و با فضای فراوان سکونت داده میشوند .هر اتاق دارای  Wi-Fiحفاظت شده ،تهویه مطبوع ،حمام و
دستشویی مستقل و ناحیه مطالعه خصوصی است .اتاق مشترکی نیز وجود دارد که به عنوان مرکز اجتماعی عمل میکند تا به دانشآموزان شبانه
روزی این امکان را بدهد که پس از یک روز طوالنی و پر از فعالیت در آنجا استراحت کنند .خوابگاههای شبان ه روزی در محوطهای زیبا قرار
دارند که هدف آنها تحریک کنجکاوی و خالقیت دانشآموزان شبانهروزی ما است.
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"محوطه وسیع ما در قلب دبی ،فضایی امن را برای
یادگیری ،رشد و شرکت در فعالیتهای هیجانانگیز در اختیار
دانشآموزان قرار میدهد".
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" SISDدانشآموزان شبانهروزی خود را تشویق
میکند تا به جوانانی سالم ،بالغ ،دارای هوش عاطفی و
مسئولیتپذیر تبدیل شوند".
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یادگیری
ما در  SISDاز چارچوب برنامه لیسانس بین المللی )) (International Baccalaureate (IBو برنامه لیسانس
سوئیسی ( )Swiss Baccalaureateاز پایه  ۶به بعد پیروی میکنیم.
برنامه سالهای میانی لیسانس بین المللی ( )International Baccalaureate Middle Yearsیک برنامه جامع است
زیرا دانشآموزان را ملزم به توسعه دانش عمیق در یک برنامه درسی وسیع میسازد MYP .بر اساس سه اصل بنیادین
ساختار یافته است :چندزبانگی ،درک بین فرهنگی و یادگیری جامع .برنامه های تحصیلی ما به گونه ای طراحی شده اند
که درکی مفهومی دانشآموزان ما را به کمک دیگر واحدهای مربوط به آن درس ممکن میکند .دانشآموزان مهارتهای
تحصیلی سازمان یافته را در  ۱۰خوشه مهارتی موسوم به رویکردهای یادگیری ))(Approaches to Learning (ATL
توسعه میدهند MYP .در نهایت به مجموعه جدیدی از  MYP eAssessmentشامل امتحانات کامپیوتری و مجموعه
تکالیف الکترونیکی برای صدور گواهی  IB MYPختم میشود.
برنامه دوساله لیسانس بین المللی ( )International Baccalaureate Diplomaبه دانشآموزان اجازه میدهد تا
دانشی وسیع و عمیق کسب کنند .برنامه ( )DPیک برنامه واقعا ً بینالمللی است که با مشورت و همکاری مربیان سراسر
جهان طراحی شده است .دانشآموزان  DPبرای مشارکت فعال در جامعه جهانی دارای رشد و تحول فزاینده آماده شده
و از لحاظ فکری ،عاطفی ،جسمی و اخالقی رشد مییابند ،در عین حال مهارتهایی را کسب میکنند که آنها را برای
تحصیالت بیشتر و زندگی در قرن  ۲۱آماده میکند.
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تبدیل شدن به دانشآموز شبانهروزی
 SISDافراد و والدین سراسر جهان را تشویق میکند تا به جامعه رو به رشد دانشآموزان بینالمللی ما بپیوندند .اگر
در حال حاضر در خارج از امارات متحده عربی زندگی میکنید ،ممکن است برای تحصیل در  SISDنیاز به ویزای
تحصیلی داشته باشید .خرسندیم به اطالع برسانیم که میتوانیم کل روند درخواست ویزا را از طرف دانشآموزان و
خانوادههای آنها مدیریت کنیم.

روش درخواست:

•مرحله  :1درخواست را به صورت آنالین تکمیل کنید
•مرحله  :2مصاحبه و ارزیابی
•مرحله  :3پیشنهاد و پذیرش

گزینههای تحصیل شبانهروزی
•تحصیل شبانهروزی کامل
•تحصیل شبانهروزی هفتگی (یکشنبه-پنجشنبه)
•تحصیل شبانهروزی انعطافپذیر

"گزینههای تحصیل شبانهروزی کامل ،هفتگی
و انعطافپذیر در دسترس است".
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