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إجراءات التسجيل لرياض األطفال
للعام الدراسي 0202/0202

فترة التسجيل:

0202/2/02 – 0202/2/12

عمر الطفل عند التسجيل:

يمكن التقديم لكل طفلة مولودة في الفترة من  0222 /8/2إلى 0222 /7/22

 .2تقديم مستندات التسجيل
يجب تقديم المستندات التالية:
أ) للمصريين :شهادة الميالد األصلية وصورة شخصية للطفلة
ب) لغير المصريين :جواز سفر الطفلة وصورة شخصية واحدة للطفلة
ج) رسوم التسجيل :مع تقديم نماذج التسجيل  ،يجب دفع رسوم التسجيل التى لن ُترد حال عدم قبول الطلبة.
 .0اختبار القبول
سيتم إجراء اختبار القبول البنتكم في حجرات رياض األطفال في الفترة من األربعاء  -0202 /0/2السبت
0202/0/8
سيتم إخطاركم بموعد االختبار المحدد لكريمتكم أثناء التسجيل بخزانة المدرسة .يستمر االختبار الذى يجرى عادة
باللغة العربية حوالي  06دقيقة .
وسنخطركم بنتيجة اختبار القبول يوم االثنين  0202 /0/27فقط عن طريق البريد اإللكتروني.
هذه الرسالة تحتوي فقط على المعلومات:
 الرفض-

التأجيل للعام المقبل (إعادة االختبار قيد النظر فى شرط السن(

-

دعوة الوالدين لمقابلة
من حيث المبدأ  ،ال تقدم معلومات عبر الهاتف.

 .2تسجيل مقابلة
تتم دعوة آولياء أمور األطفال الذين تم اختبارهم بنجاح إلى إجراء مقابلة  .هذا ال ينطبق على أولياء األمور الذين سبق
قبول أشقاء للطفلة حيث تمت مقابلتهم بالفعل.
تجري المحادثات في يوم االثنين . /0/02إلى السبت  0202/0/02في المدرسة ،والبد من حضور الوالدين مع
الطفلة في المقابالت.
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سترسل نتيجة المقابلة إليكم عبر البريد اإللكتروني يوم الخميس . 0202/2/20 ,هذه الرسالة تحتوي فقط على
المعلومات التالية:
 تأكيد القبول رفض القبول.2

معايير القبول:
 المعيار األول :نتيجة األختبار -المعيار الثاني :نتيجة مقابلة الوالدين

يتم اتخاذ قرار القبول من قبل لجنة تتألف من مدير المدرسة ومديرة المرحلة االبتدائية ومديرة رياض األطفال.
استفسارات حول محتوى النتائج الفردية الختبار القبول في رياض األطفال والمقابالت لن يتم الرد عليها بشكل أساسي.
ال يمكن الطعن في قرار لجنة القبول.

مدير المدرسة – دراسات عليا فى الفيزياء
فولفجانج ماجر
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