
2019تم تحديثه في نوفمبر   
 

أبوظبي جرامر سكول )كندا(        

طلبات اإللتحاق بالمدرسة  إجراءات تقديم  

 

 .يرجى المالحظة أن إجراء تقديم  طلبات اإللتحاق يخضع للتغيير دون إشعار

 

على سبيل . واحدكطلب مًعا جميع األشقاء لبمدرستنا تحاق لإلااستمارات  نرجو تقديم،  2021-2020العام الدراسي بدءاً من  

ً  أوالدكجميع طلبات  نرجو تقديم، الثانيةالروضة بمرحلة  اإللتحاقالمثال ، إذا كان طفلك األصغر يتقدم بطلب  . واحدوقت في  معا

واالتصال بالطالب المختارين  ئالتالعا طلباتالنظر في االعتبار  عينبخذ األاألكبر سنًا على الفور ، لكننا نحاول لن يتم تقييم 

 .لمقابلة والتقييمل لزيارتنا

 

 مراحل لعملية القبول 4هناك 

 

 القبول. 4   الموافقة. 3   تقييمالة ومقابلال. 2  تقديم طلب اإللتحاق. 1 

 

 تقديم طلب اإللتحاق. 1

 

 :، يجب على الطالب تقديم ما يلي( كندا) جرامرمدرسة أبوظبي ل لتقديم الطلب

 

 ( ينتجهاالو ين . )منصفحت والمكونة من  استمارة تقديم الطلب مكتملة*

 (أمامية وخلفية)نسخة صالحة من هوية الطالب اإلماراتية  *

 .نسخة صالحة من جواز سفر الطالب مع تأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة للطالب غير اإلماراتيين*

 آخر تقرير مدرسي آلخر فصل حضره الطالب في مدرسته المنقول منها . *

 (العربية المتحدة طالب داخل دولة اإلماراتلل) eSISرقم  الحالية معتسجيل من مدرسة الطالب  رسالة*

  شخصية ملونة للطالب ال تزيد مدتها عن ستة أشهر مع خلفية بيضاء. صورتان *

 

 العلم بأّن جميع المستندات المطلوبة يجب أن تكون مدتها صالحة وملونة . مع

 

لن تتم معالجة الطلب حتى . القبولمن قبل لجنة ة الطلب وتقييمه عجراتم متثم من  يجب تقديم جميع الوثائق المذكورة أعاله معًا ، 

 سيتم اإلتصال ،  نستقبلهامالحظة أنه نظًرا للعدد الكبير من الطلبات التي اليرجى . يتم استالم جميع المستندات المذكورة أعاله

 .فقط بأولئك الذين سينتقلون إلى مرحلة المقابلة والتقييم

 

 تقييمالو المقابلة. 2

إلى مرحلة المقابلة  نتقالوى الصف ، يمكن اختيار الطالب لإلالمقاعد المتاحة في مست عدد ، وكذلكالمقدمة  الوثائقاستنادًا إلى 

سيتم إجراء مقابالت مع المتقدمين وتقييمهم وفقًا لسنهم ومستوى . القبول بترتيب مواعيد التقييم والمقابالت فريققوم ي. والتقييم

 .الصف الدراسي الذي يتوافق مع متطلبات المدرسة

 

لدخول  2014الصف األول في عام  إلىالمتقدمون و،  2015عام  يكون تاريخ ميالدهمأن يجب ة الثانية مرحلة الروضلالمتقدمون 

 .2021-2020، على التوالي ، للعام الدراسي  1والصف  2الروضة 

 

ومقابلة  ((بالعربية بمواد ثالث )اللغة اإلنجيليزية، الرياضيات واللغة العربية )للناطقين  11- 3الصف الطالب من اتقييم سيتم 

 .(بالعربية واللغة العربية )للناطقين إلنجيليزيةا شفوية باللغتين

 

 الموافقة. 3

النموذج  ستكمالاللطالب المعلم الحالي من يرجى . ريتوصية سنموذج  ونيتلقس لتقييمإلختباراين جلوس الطالب المتقدم عند       

وختمه بختم المدرسة الرسمي وإعادته ؛ إما ، في مظروف مغلق ومختوم أو عن طريق إرساله بالبريد اإللكتروني مباشرةً إلى 

في غضون المستند أن يتم استالم هذا  يجب. admissions@agsgrmmr.sch.aeالسيدة بريتاني ، منسقة القبول على العنوان 

 .سبعة أيام من كتابة تقييم القبول

 

لتحاق لب لإلاالط قبول أو رفضيتم ندات التي تم استالمها مسبقًا ، ونموذج التوصية السرية والمستالب الطنتائج تقييم بناًء على 

طلب إلتحاق  أو رفضى الموافقة عليعتبر قرار . ةداراإلو الفريق المكلف من قبل المدرسةتعتمد قرارات القبول على . بالمدرسة

المقابلة والتقييم  تمامإليتاح للطالب المتقدم بالطلب فرصة غير قابل للتفاوض ؛ ( كندا) جرامر سكولأبوظبي الطالب بمدرسة 

 .مرة واحدة فقط

 

mailto:admissions@agsgrmmr.sch.ae
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 القبول. 4

 

من . ودعوتهم للتسجيل في مدرستنا ء أمورهم بنتيجة القبولاإلعالم أوليمكالمة هاتفية  اإلختبارالطالب الذين نجحوا في  يتلقى

٪ من الرسوم 5 هوالتسجيل مبلغ رسم . المطلوبة وتقديم بقية الوثائقالتسجيل دفع رسم إجراءات التسجيل األولى، على ولي األمر 

الفصل الدراسي األول في أغسطس  رسم دفع إتمام  عند وتُخصم من الرسوم الدراسية ،تُدفع هذه الرسوم نقدًا . للطالبالدراسية 

2020. 

 

 الـحتى يتم دفع رسوم التأمين محجوز المقعد غير . لتسجيلسبعة أيام فقط إلكمال الوثائق ودفع رسوم الدى أولياء األمور الكرام 

 .لمبلغ المدفوع ب باسترداد اغ  ر  األصلي في حال  يرجى من ولي األمر إظهار اإليصال. ٪ واستكمال المستندات 5

 

 :إلى المدرسة تحاقل، يطلب تسليم الوثائق المذكورة في الجدول التالي عند تقديم طلب اإلقبل التسجيل    

 

 ن.سخة صالحة من جواز سفر األب مع تأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة للطالب غير اإلماراتيين 

   ( أو نسخة من طلب الهوية اإلماراتيةالوجهيننسخة صالحة من هوية اإلمارات لألب )كال                                              .                     

  نسخة صالحة من جواز سفر األم مع تأشيرة إقامة سارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة للطالب غير اإلماراتيين     . 

   ين( أو نسخة من طلب الهوية اإلماراتية.الوجهنسخة صالحة من هوية اإلمارات األم )كال 

  .)نسخة من سجالت تحصين الطالب )بطاقة التطعيم 

  .نسخة من بطاقة التأمين الصحي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  .شهادة الميالد أو أي وثيقة ميالد رسمية أخرى 

دة الميالد مصدقة من وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسفارة بلد المنشأ ، باستثناء دولة اإلمارات العربية المتحدة وكندا والواليات المتح يجب أن تكون شهادة*

 .األمريكية وأوروبا الغربية وأستراليا ونيوزيلندا

 .نسخة من فاتورة الكهرباء للمقيم مع رقم العقار 

 اإلمارات العربية المتحدة:للطالب القادمين من خارج دولة 

  .رسالة نقل أصلية من المدرسة السابقة 

إليها. يجب أن يكون خطاب النقل مصدًقا من وزارة التعليم  الطالب تم ترفيعالتي  لمرحلة الدراسية وا الطالب لحضورالرسالة آخر موعد  مضمون ضحيو *

 ووزارة الخارجية وسفارة بلد المنشأ ، باستثناء كندا أو الواليات المتحدة األمريكية أو الدول األوروبية.

  .يجب أن تحمل بطاقة التقرير النهائي ختم المدرسة الرسمي 

 .أو العربية ، وإال فإن الترجمة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مطلوبةيجب أن تكون جميع الوثائق باللغة اإلنجليزية *
 
 
 

 


