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يرجى استعمال قلم حبر فقط

لن يتم قبول أي طلبات إال بعد استيفاء جميع الوثائق المطلوبة

المعلـومات المطلوبـة اسم الطالبة/الطالب (حسب جواز السفر)
االسم األول

تاريخ الوالدة:

/

اسم األب

/

/

مكان الوالدة:

الجنسية:

الديانة :

المدرسة السابقة:

المنهاج:

الصف الذي تم إكماله:
هل سبق للطالبة االلتحاق بالمدرسة من قبل؟
معلومات عن العائلة

الصف المتقدم إليه:
نعم
األب

(االسم حسب جواز السفر)
الجنسية
المهنة
مكان العمل
هاتف العمل
هاتف المنزل
الهاتف المتحرك
االبريد اإللكتروني
رقم الفاكس
منطقة السكن /المشرف ،خليفة أ.....
صندوق البريد
الحالة اإلجتماعية لألهل :متزوجين  /منفصلين  /مطلقين
في حال مطلقين الطالب يعيش مع :األب  /األم  /شخص آخر
إذا شخص آخر الرجاء تزويدنا ب:

اإلسم______________________________:
صلة القرابة__________________________:
رقم الهاتف___________________________:

اسم العائلة

ال

إذا نعم ،ما العام الدراسي
األم

أحد األقارب

رسائل الهاتف المتحرك النصية تصل
إلى:

األب

أو

األم

أو ____________________________________

النشرات المدرسية ترسل إلكترونيا ً إلى

األب

أو

األم

أو ____________________________________

إذا تعذر االتصال باألب أو األم يمكن
االتصال بـ:

اإلسم:

صلة القرابة:

األخوة/األخوات المتقدمات لاللتحاق باألكاديمية
االسم

الصف

050/

األخوة/األخوات المقيدات في األكاديمية
االسم

الصف

اللغات المستخدمة في المنزل :اللغة األولى______________________ لغات أخرى__________________________
هل لدى ابنكم/ابنتكم أية مواهب خاصة ترغبون بتطويرها؟ يرجى ذكرها
______________________________________________________________________________________________

هل تم تحويل ابنكم/ابنتكم الى تقييم ذوي االحتياجات الخاصةمن قبل أو هل لدى ابنكم/ابنتكم احتياجات تعليمية خاصة (مثل صعوبات في
البصر أو السمع أو التعلم)؟ يرجى الشرح

______________________________________________________________________________________________

هل لدى ابنكم/ابنتكم أية مشاكل جسدية أوأية مشاكل صحية تتطلب منا معرفتها(مثل الكرسي المتحرك أو السكري أو الحساسية)؟ يرجى

الشرح

______________________________________________________________________________________________
هل سبق لمدرسة ابنكم /ابنتكم السابقة تقديم أية مالحظات سلوكية؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الحافالت المدرسية (لصفوف الروضة ولغاية الصف الثاني عشر) ذهابًا وايابًا :
توفر المدرسة خدمة المواصالت المدرسية (داخل جزيرة أبوظبي فقط) حيث يعتمد ذلك على مكان السكن وعلى أعداد الطالب الملتحقين ،في حال رغبتكم
باالشتراك في هذه الخدمة الرجاء تعبئة نموذج التسجيل في الحافلة والمتوفر مع طلب التسجيل

الرجاء المالحظة :لن تستطيع األكاديمية توفير المواصالت للطالب من خارج مدينة أبوظبي وذلك ألن وقت الرحلة المستغرق لوصول الطالب من خارج
مدينة أبوظبي سيتجاوز المدة المسموح بها لمكوث الطالب في الحافلة وفقا لقوانين مجلس أبوظبي للتعليم

يرجى مالحظة مايلي:
 عند قبول الطالب/الطالبة يجب دفع القسط األول وقيمته  %5من قيمة الرسوم الدراسية تستقطع من قيمة الرسوم الكلية وتحتسب وفق
مدة البقاء.


الطالب المتقدمين للتسجيل في الصفوف  ،21 – 3يرجى العلم أن شراء اآليباد عن طريق المدرسة إلزامي لهم و لن يكتمل تسجيل الطالب بدونه.
سيترتب عليكم تسديد كامل المبلغ في شهر سبتمبر حال استالم رسالة بهذا الخصوص.



بمجرد التوقيع على هذا الطلب يعني ذلك موافقتكم بالسماح لشركة كيتا (كافيتريا المدرسة) على استخدام بياناتكم المقدمة للمدرسة للتواصل
المباشر معكم فيما يخص الفواتير والخدمات المقدمة

للتوقيع من قبل األب ،األم أو الوصي القانوني.
بهذا أؤكد على صحة المعلومات المدونة أعاله وأفهم أن هذا الطلب فقط للتقديم في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين .وفي حال تم قبول

ابنتي/ابني ،أوافق على وألتزم وابنتي/ابني بتطبيق قوانين وأنظمة المدرسة .وأعلم أنه على الطلبة الملتحقين في الصفوف  21-3شراء أجهزة
آيباد كجزء من البرنامج الدراسي المقرر إضافة إلى الرسوم الدراسية المستحقة للمدرسة.
توقيع ولي األمر

القرابة

التاريخ

