
 يللعام الدراسجدد الللطلبة  التحاقاستمارة 

2021/2020 Application for Admission 
 

 
  

 

  / Student Detailsبيـــــانات الطالـــــب/ة 
 بالعربية اسم الطالب/ة 

Student Arabic Name 
 

  اسم الطالب/ة باالنجليزية

Student English Name 
 

 الميالدتاريخ 
Date of Birth  

 مكان الوالدة  
 Place of Birth 

 

 الجنســـــــــــية
Nationality   

 

 الجنس
Gender  

 الديانة  
Religion 

 

 بيـانات ولي األمـر 

Parent’s Details 
 األب  

Father/guardian 
 األم 

Mother 
 االسم 

Name  
  

 العنوان

 Address 
  

 ١ رقم الهاتف

Contact number 1   

 ٢رقم الهاتف 
Contact number 2 

  

 البريد االلكتروني

Email 
  

 الطوارئ 
Emergency 

 والصلة االسم
 Name and relationship 

 contact noرقم الهاتف/ 

Emergency contact 1   

Emergency contact 2   
 

  / Previous School Information بيــانات المدرســة السابقــة

 الدولة /اسم المدرسة السابقة
 Name of previous 
School/ country 

 

 المستوى  / الصف
Class/grade 

 

 اللغة االم التي يتحدث بها الطالب/ة

Student Mother 
Language 

 
 بطالقة  اللغات األخرى التي يجيدها الطالب/ة

other languages in which the 
child is fluent 

 

نانيةبالنور الل  ةمدرس     
 



 

 Other infoبيانات أخرى  /         
 الوضع العائلي:

Family status 

 

   :dead   وقاة                /                     divorced  :طالق    /:                 married  مستقر
 صعوبات في التعلم؟هل لدى الطالب/ة 

Does the student have any 

special needs (ex.: ADHD, ADD 

or Dyslexia)? 

 Yesنعم / □   

 

 أذكرها..........................................................................
 NOال / □   

صحية أو  من مشاكلالطالب/ة  يعانيهل 
 حساسية معينة؟

Does the student have any 

medical needs or allergies (ex.: 
asthma, nut allergy)? 

 Yesنعم / □   

 

 أذكرها..........................................................................
 NOال / □   

 

 ةبأن جميع المعلومات المدرجة أعاله دقيقة وصحيح نا الموقع أدناه أفيدأ. 
  في الوقت المحدد المدرسية أوافق على االلتزام بدفع الرسوم.  
  في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة الي سبب كان.   50£االحتفاظ برسم التسجيل أن للمدرسة حق أوافق 
  كما يجب علي تسديد األقساط المتبقية. استرجاع الرسوم المدرسيةال يمكن   ،ترك الطالب المدرسة ألي سببعند 
  لم يتقيد الطالب بقوانين المدرسة. أتفهم بأن للمدرسة الحق في توقيف ابني / ابنتي عن الدراسة في حال 

 على كل ما جاء فيها. وأوافقطلعت على وثيقة السلوك ا 

 نعم         كال        : ةرسدوقع المبر مإبنتي عي/ ن صور إبشر نن بطي اإلذعا أنأ
 نعم         كال         :يجتماعاإل صلالتوا عواق درسة عبر محة المفص علىإبنتي ي/ ن صور إبشر نن بطي اإلذعا أنأ

 I certify that the above information is accurate and correct to the best of my knowledge . 

 I agree to pay the School Fees on or before the due dates of payments. 

 I understand that the school has the right to withhold the enrolment fee £50 paid should the child not 

attend school. 

 I understand that when the student leaves the school for any reason, there will be no refund issued for 

school fees and I am obliged to pay any remaining fees.  

 I understand that the School has the right to suspend my child for breaking its code of conduct. 

 I have read and understood the school’s behaviour policy and I agree to it. 

I give permission for my child’s image to be used on the school website.     YES        NO 

I give permission for my child’s image to be used on the school’s social media sites    .  YES      NO 

 

 .................  .......:  ......../ Signature......  توقيعـه .....: ................... /Parent Nameاسم ولي األمر
     /     /      :   /Dateالتاريخ

 
 For official use  لالستخدام الرسمي

 الصف: السبب:         كال   نعم     لطالب مقبول:ا
 تاريخ االمتحان: ى امتحان: يحتاج ال
 المبلغ المستلم:اجمالي  رسم التسجيل: استالم 

 رقم االيصال: :  والتوقيعاسم المستلم 
 


