
 يللعام الدراس ب القدامىللطال ليجتساستمارة 

2021/2020 
 Application for current students 

 

 
  

 

  / Student Detailsبيـــــانات الطالـــــب/ة 

 Student’s full name  ثالثيال سم الطالبإ

 Class  الصف

             Fill this part if the information we hold is different حوزتناب التيعن فة تلمخ كانت  إن ةتاليومات العل إمأل الم

  العنوان

  
 Address 

 Contact numbers  فاتأرقام اله

 Email   يالبريد االلكترون

 Emergency contacts  ئ طوار الأرقام 

 جدة؟مستحالة نالك هل ه
 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 أنا الموقع أدناه أفيد. 
  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. وأوافق ين المدرسةوانوق  اطلعت على وثيقة السلوك 

 نعم         كالأنا أعطي اإلذن بنشر صور إبني/ إبنتي عبر موقع المدرسة:        
 نعم         كال أنا أعطي اإلذن بنشر صور إبني/ إبنتي على صفحة المدرسة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي:        

 

مدرسة النور اللبنانية     
 



 

 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     مقبول:الطالب 
 تاريخ االمتحان: ى امتحان: يحتاج ال
 المبلغ المستلم:اجمالي  رسم التسجيل: استالم 

 رقم االيصال: :  اسم المستلم والتوقيع
 


