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CirNo85/AJB/AY2021-2022/JUNE   1st June 2022 
 

 

 تعميم هام 
 إعادة تأكيد التسجيل للعام الدراسي 2023-2022

 
 السادة أولياء األمور الكرام  

 
تحسينات مختلفة في كل من المجاالت ل، لدينا مجموعة كبيرة من الخطط    2023-2022بينما نمضي قدًما ونقترب من العام الدراسي الجديد  

دائرة ) ADEK األكاديمية وغير األكاديمية والتي تتماشى مع جهود المدرسة المستمرة لالرتقاء بمعايير التعليم للطالب و أيًضا لتلبية متطلبات

 (. تعليم والمعرفةال

 

 2023/ 2022الطاقة االستيعابية للمدرسة وقيد القبول الجديد للعام الدراسي  خفض

باإلرشادات المنقحة  مإخطارك والذي تم بموجبه ،  2022مارس  8بتاريخ  "CirNo62 / AJB / AY2021-22 / March" التعميم عطفاً على

 .2022المدارس اعتباًرا من العام الدراسي القادم في سبتمبر   السعة اإلستيعابية فيالمطبقة من قبل دائرة التعليم والمعرفة فيما يتعلق بخفض 

إلى عدد المقبولين الجدد في  باإلضافة  المقيدين حالياً ، الطالب  أعدادسيؤثر هذا القرار على العدد المطلوب من الفصول الدراسية الستيعاب 
 .23-2022للعام الدراسي القادم  المدرسة

 .2022/2023للعام الدراسي  انتقال الطلبةومن ثم ، يرجى من أولياء األمور التفضل بتأكيد إعادة التسجيل أو 

 
 2022/2023ضمان التسجيل للعام األكاديمي القادم 

 . 2022-06-12يق دفع رسوم إعادة التسجيل بحلول يرجى التفضل بتأكيد إعادة تسجيل طفلك ، عن طر

 .للعام الدراسي القادم مؤكدالتسجيل غير  يكونفي حالة عدم دفع مبلغ إعادة التسجيل ،  

 الحاليين  الطالب تسجيل إعادة معايير

  عن   المستحقة  المدرسية الرسوم  جميع  سداد   بعد  إال 2022-2023   الدراسي   لعام ل  التسجيل إعادة رسوم  دفع  يمكن  ال .1

 .2022 يونيو شهر رسوم ذلك في بما ، 2022/ 2021 الحالى الدراسي العام
 التسجيل   إعادة  رسوم   دفع  استالم  خالل  من  الجديد  الدراسي   للعام  الحاليين  الطالب  تسجيل  إعادة  المدرسة  تؤكد .2

 .2022 يونيو 12 بحلول
  العام   بداية   من  عمل  أيام  10  من  ألكثرو  ،  التسجيل  إعادة  رسوم  سداد  وبعد  عذر(  )بدون  غائبًا  الطالب  ظل   إذا .3

  للطالب  المقعد  منح   وسيتم  التسجيل  إلغاء  في  بالحق  المدرسة  تحتفظ   ،  (2022  سبتمبر  )في  الجديد  الدراسي

 .المستحقين
  ويخضع   ،  الطويل  الغياب  هذا  على  الموافقة  فيه  طلبي  الطالب  شؤون  إدارة  إلى  خطاب   تقديم  األمر  لولي  يمكن .4

 .المدرسة مدير لموافقة اإلجازة طلب
 .لالسترداد قابل غير التسجيل إعادة رسوم مبلغ .5

 
 

 طلبات االنتقال من المدرسة إجراءات 

القادم    الطالب/ة  نقل  إذا كنت ترغب في التقدم بطلب   النقر فوق الرابط أدناه وتعبئة نموذج   2023-2022 للعام الدراسي  ، فيرجى 

 http://www.alainjuniors.com/index.php/parents/official-school-documentsاالنتقال.

 

 طرق الدفع 
 :يرجى مالحظة أنه يمكن سداد الرسوم من خالل أي من الخيارات التالية

 . بوابة الوالدين Zendaتطبيق  دفع الرسوم عبر  .1
الرئيسيةيتم   البوابة  خالل  من  المدفوعات  المدرسة  .Zenda قبول  موقع  على  التطبيق  حول  مفصلة  معلومات   تتوفر 

payment-fee-http://www.alainjuniors.com/online 
 

http://www.alainjuniors.com/online-fee-payment
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 االستقبال بالمدرسة في مكتب  .2
 PCR أي معاملة داخل مكتب المدرسة إظهار البطاقة الخضراء على تطبيق الحصن )أو اختبار  استكمالالراغبين في    أولياء األموريجب على  
 التلقيح(.ساعة في حالة عدم  48صالح لمدة 

 مساءً  3:00 -صباًحا  7:30أوقات الدوام:  
 

 103تحويلة      7810077/ 03 يرجى التواصل مع إدارة شؤون الطالب ألي استفسار على 
 

 شاكرين لكم حسن التعاون 
 

 القسم البريطاني   –إدارة مدرسة العين التمهيدية 
 

 


