مدارس الفرندز/رام اهلل/البيرة
طـ ـل ــب التحـ ــاق للعام الدراسي 2018/2017
نرجو تعبئة هذا الطلب والتأكد من كتابة االسم الكامل باللغتين العربية واالنكلييةة حسب شهادة الميالد
األب

األول

تعبئة الطلب ال ةعني القبول

العائلة

الجد

االسم بالعربيه
االسم باالنجلييةه
البيانات الشخصية:المعلومات المشار اليها(*) مطلوبة من وزارة التربية
تارةخ الميالد

مكان الوالدة

رقم الهوةة

الجنسية

جنسية أخرى

نوع الهوةة *-ضع

قدس

الجنس

الدةانة *

الفئه *-ضع دائرة

الجيء

دائرة

اسرائيلية

غية

ضفة
ال

العنوان :
الشارع ورقمه

ص.ب

البلدة

الرمي البرةدي

هاتف البيت

هاتف اضافي

بيانات العائلة:
نعم  /ال

اسم األب /ولي االمر

خرةج الفرندز

رقم الهوةة

سنة االلتحاق

مكان عمل

الجنسية

سنة التخرج

هاتف العمل

البرةد االلكتروني

المهنة

جوال :
نعم  /ال

اسم األم

خرةجة الفرندز

رقم الهوةة

سنة االلتحاق

مكان العمل

الجنسية

سنة التخرج

هاتف العمل

البرةد االلكتروني

جوال

عدد األخوة في مدارس

االسم

عدد األبناء في األسرة

االسم

الفرندز

(حسب العمر)

الصف

العمر

الصف الذي تنوي دخوله ___________________:
هل قدمت طلبات سابقا ________

المهنة

عدد المرات __________

الصف

اسم المدرسة

اسم المدرسة السابقة وهاتفها__________________:
توارةخ الطلبات ________________________ :

ةتبع.........

 -هل ةوجد لدى ابنكم /ابنتكم أي نوع من االحتياجات التربوةة التي تتطلب عناةة خاصة؟ الرجاء التوضيح.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 كيف ةمكنم المشاركة  /المساهمة أو التطوع في فعاليات ونشاطات المدرسة؟______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 لماذا اخترت مدرسة الفرندز ؟______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
أنا الموقع أدناه ،بصفتي ولي أمر مقدم الطلب ،إنني أدرك أن المدرسة تستقبل العدةد من الطلبات التي تفوق وبصورة كبيرة عدد الشواغر المتاحة للمتقدمين

الجدد لدةها .كما أنني أدرك أن المدرسة تتعامل مع الطلبات بكل اهتمام وعناةة وةتم النظر والتدقيق فيها وفق اجتهاد المدرسة بناء على األسس والمعاةير

المحددة والموجودة على موقع المدرسة اإللكتروني.

ومن ثم ،وبناء على توقيعي أدناه أقر إقرار ال رجوع عنه أو تغيير على أنني سأتقبل بكل ثقة نتيجة هذا الطلب أةا كانت هذه النتيجة ولن اعترض بصورة مباشرة أو

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

تقدةم الطلب .

تارةخ الطلب _________________

توقيع ولي األمر _____________________

الرجاء إرفاق ما ةلي مع هذا الطلب :
نسخة مصدقة عن شهادة الميالد  ،صورة شخصية عدد ) ، (2كشف رسمي بعالمات آخر  3سنوات لصفوف ( ،)11-2نسخة عن شهادة التخرج من مدرسة
الفرندز (للخرةجين فقط)  ) 15( ،دوالر رسوم طلب (تدفع بالدوالر فقط).

__________________________________________________________

الستعمال إدارة المدرسة فقط:
اسم اإلداري مستلم الطلب____________
رقم الوصل___________:

التوقيع  ________________ :التارةخ _____________:
تارةخ الوصل ________:

التوقيع ______________:

مالحظات________________________________________________________________________________ :

