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 الرجاء التوضيح.؟ التربوةة التي تتطلب عناةة خاصةمن االحتياجات  أي نوع ابنتكم/ ابنكمهل ةوجد لدى  -
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 لماذا اخترت مدرسة الفرندز ؟ -

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

المتاحة  للمتقدمين أنا الموقع أدناه، بصفتي ولي أمر مقدم الطلب، إنني أدرك أن المدرسة تستقبل العدةد من الطلبات التي تفوق وبصورة كبيرة عدد الشواغر 
والتدقيق فيها وفق اجتهاد المدرسة  بناء على األسس والمعاةير الجدد لدةها. كما أنني أدرك أن المدرسة تتعامل مع الطلبات بكل اهتمام وعناةة وةتم النظر 

 المحددة والموجودة على موقع المدرسة اإللكتروني.
ةا كانت هذه النتيجة ولن اعترض  بصورة مباشرة أو أومن ثم، وبناء على توقيعي أدناه أقر إقرار ال رجوع عنه أو تغيير على أنني سأتقبل بكل ثقة نتيجة هذا الطلب 

واعد التي بموجبها تم غير مباشرة على قرار المدرسة في الطلب  مهما كان ،وأن وأي اعتراض مباشر أو غير مباشر سينظر إليه من قبل المدرسة انتهاكا جسيما للق
 تقدةم الطلب .
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