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ن الجدد لديها. حة  للمتقدميأنا املوقع أدناه، بصفتي ولي أمر مقدم الطلب، أدرك أن املدرسة تستقبل العديد من الطلبات التي تفوق وبصورة كبيرة عدد الشواغر املتا

لى موقع بناء على األسس واملعايير املحددة واملوجودة ع كما أنني أدرك أن املدرسة تتعامل مع الطلبات بكل اهتمام وعناية ويتم النظر والتدقيق فيها وفق اجتهاد املدرسة

عترض أال رجوع عنه أو تغيير على أنني سأتقبل بكل ثقة نتيجة هذا الطلب أيا كانت هذه النتيجة ولن  اإقرار  املدرسة اإللكتروني.  ومن ثم، وبناء على توقيعي أدناه أقر 

اعد التي جسيم للقو  مباشر سينظر إليه من قبل املدرسة انتهاك وأن أي اعتراض مباشر أو غير  الطلب مهما كان،بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قرار املدرسة في 

 بموجبها تم تقديم الطلب.

 
 
 بما في ذلك بااللتزام بمبادئ املدرسة وأنظمتها وسياساتها،  أتعهد أيضا

 
الرسوم الدراسية ال  . لفرندز ا التي تقرها إدارة مدرسة اليةللخطة امل دفع الرسوم املدرسية وفقا

ي حال عدم ف  إدارة مدرسة الفرندز بااللتزام بأي قرارات صادرة عن تعهد تشمل الزي املدرس ي والكتب املدرسية وأنشطة ما بعد املدرسة واألنشطة املدرسية األخرى. أ

 .أو عدم دفعها دفع الرسوم املدرسية في الوقت املحدد

 لومات التي قدمتها للمدرسة صحيحة/ سليمة وأتفهم بأن أي خرق ألي من هذه الشروط قد يؤدي إلى إنهاء قبول طفلي باملدرسة.أتعهد بأن جميع األوراق واملع

 

 

 تاريخ الطلب                                                                                                                        توقيع ولي األمر

 

 :الرجاء إرفاق ما يلي مع هذا الطلب
 

صورة  ،(مترجمة من مكتب قانونيإلنجليزية يجب إرفاق نسخة أو ا)في حال كانت شهادة امليالد ليست باللغتين العربية  نسخة مصدقة عن شهادة امليالد

 )للخريجين فقط(، نسخة عن شهادة التخرج من مدرسة الفرندز ولي أمر الطالب)ة(، وهوية )وملحق الهوية(  سفر  واز جعن نسخة ، (2(شخصية عدد 

  رسوم الطلب. شيقل 150 

على الطالب املتقدمين لصفوف السادس حتى الحادي . سنوات 3كشف رسمي بعالمات آخر ين لصفوف الثاني حتى الحادي عشر  إرفاق على الطالب املتقدم

 موقعات ومختومات، على أن تكونا إما من إدارية/ مرشد، معلم الرياضيات أو معلم اللغة اإلنجليزية. توصية لتيإرفاق رسا عشر 

  إذا كان لدى طفلك أو طفلتك أي احتياجات تربوية/ سلوكية/ صحية مشخصة رجاء إرفاق تشخيص الحالة.

 : يطلب لديهم أي تحديات او احتياجاتلألطفال الذين 
 
تقييم تنموي من قبل متخصص على أن  و أطفالهم أل تشخيص من أولياء األمور إحضار أي  أيضا

 توصيات بخصوص تعليم الطفل)ة( املدرس ي. و أو الصعوبة افية عن التحدي التشخيص معلومات و يتضمن 

 .التعلم لديهم أي من التحديات أو صعوبات الذين مع أطفالهم   مور األ أولياء  مواد املطلوبة أعاله، ستتم مقابلة باإلضافة لل

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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