صورة شخصية
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Esis
استمارة طلب االلتحاق للطلبة الجدد للعام الدراسي  2019 / 2018م

2019/2018 Application for Admission

بي ـ ــانات الطال ـ ــبـ ـ/ـ ـة Student Details -
اسم الطالب/ة بالعربية (طبقا لجواز السفر)
Student Arabic Name/As Passport
الصـف الحالي
Current Grade
مك ــان الميـ ـ ــالد
Place of Birth
الجنس ـ ـ ـ ـ ــية
Nationality
الجنـ ـ ــس
Gender

أ
بيـانات ولي االمـر
Parent’s Details
االسـم
Name
الــديـان ـ ــة
Religion
الدرجــة العلميــة
Academic Qualification

الصــف المتقدم اليه
Applying For Grade
تاري ـخ المي ــالد
Date Of Birth
الــديـان ـ ــة
Religion
العمر في 2018/9/2
Age on 2Sep 2018

أ
أ
االب  /ولي االمر
Father/guardian

أ
االم
Mother

المهن ـ ـ ــة
Occupation
اسـم جهـة العمـل
Company/Organization Name
هات ــف العمــل
Work Tel. No
الهاتــف المتحـرك
Mobile Tel. No

أ
اولويـة االتصــال
Contact Priority

أ
□ االم Mother /

أ
□ االب Father /
 Areaالمنطقة

عنــوان المنــزل
Residence Address

 Building #رقم البناية

 Streetالشارع

صندوق البريدP.O. Box /
البريد االلكـترونيe-mail /

االسـم
Name

في حالة الطوارئ يتم االتصال بـ :
Emergency Contact Information

رقم الهاتف
Tel. No

رقم الهاتف
Tel. No

االسـم
Name

بيــانات المدرســة السابقــة Previous School Information /



خاصةPrivate School /
اسم المدرسة السابقة
Name of previous School
الدولةCountry /
اللغة االم التي يتحدث بها الطالب/ة
Student Mother Language



حكوميةLocal School /



المنهــاجCurriculum /
االمارة في حال وجود المدرسة داخل دولة االمارات
Emirates
أ
اللغات االخرى التي يجيدها الطالب/ة بطالقة
other languages in which the child is fluent

من خارج الدولةOutside Country /

أ
بيانات اخرى Other info /
طالق : divorced

الحالة االجتماعية

 /وفاة :االب

االم

Father

Dead: Mother

أ
في حال االجابة بنعم يرجى تعبئة نموذج (الحالة االسرية))If (yes)please ask the registration officer to fill (the family form

Family Status

هل لدى الطالب/ة مشكالت خاصة تتعلق بالتعلم (مثل
عسرالقراءة ،صعوبات بالنطق او مشاكل في التعلم)؟اذكرها
Does the student have any special needs (ex.:
?)ADHD, ADD or Dyslexia

□ نعم Yes /
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………

□ ال NO /

أ
أ
اسماء االخوة الملتحقين بالمدرسة Siblings enrolled at School /

م

الص ــف الحالي) 2018 - 2017 ( Current Grade/

االسـ ـ ــمName /

1
2
3
4

(االوراق المطلوبة )
أ أ أ
صورة من كل مما يلي مع التاكد ان االوراق سارية المفعول وغير منتهية حتى تاريخ 2018/10/15م :
أ
-5شهادة انتقال من المدرسة السابقة .
-1صورة من شهادة الميالد مصدقة لغير المواطنين او قادم من خارج الدولة .
أ
-6الشهادة الدراسية من المدرسة السابقة  +استمرارية دراسة .
-2بطاقة الهوية االصلية للطالب و ولي االمر وصورة عنها .
أ
-7صورة من عقد ايجار المنزل ( موثق البلدية )  +فاتورة الماء والكهرباء .
-3صورة من جواز سفر الطالب (مع االقامة لغير المواطنين )  +ولي االمر .
-8صورة من شهادة التطعيم .

-4صورة شخصية عددها . 3

مالحظات عامة :
 للتلميذ المولود خارج دولة االمارات يحتاج لشهادة ميالد مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة وسفارة دولة التلميذ.
 طلب نقل من المدرسة السابقة على برنامج  ( Esisخاص بالمدارس الخاصة).
 الشهادة الدراسية للصف السابق مصدقة من المكـتب االقليمي ( خاص بالمدارس الحكومية فقط).
 التلميذ القادم من خارج الدولة يحتاج لتصديق شهادة الميالد والشهادة الدراسية للصف السابق من وزارة الخارجية في الدولة وسفارة دولة التلميذ.

شروط التسجيل :
يكون عمر التلميذ وفق املراحل التعليمية املختلفة كالتالي :
*العمر في  9/1للروضة األولى ( ثالثة سنوات وثمانية أشهر) .
*العمر في  9/1للروضة الثانية ( أربع سنوات وثمانية أشهر) .
*العمر في  9/1األول األساس ي ( خمس سنوات وثمانية أشهر) .
أ
أ أ
اقر بان جميع المعلومات المدرجة اعاله دقيقة وصحيحة .
أ
اسم ولي االمر ............................................. : Parent Name/توقيعـه  ....................... :Signature /التاريخ ………. / …… / …... :Date/م

رقم هاتف للتواصل ..................................................... : Contact No./

(هذا النموذج يسلم لقسم التسجيل)
المحاسبAccount/
التوقيع والختم sign/stamp
التاريخ Date/

موظف التسجيلRegistration officer/
التوقيع والختم sign/stamp
التاريخDate/

عنوان املدرسة :شارع الشيخ خليفة بن شخبوط – ت  -02/6678282 :فاكس – 02/6653347 :ص.ب  4088 :البريد االلكترونيAldhabiania@fdf.ae:

