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إجراءات التسجيل لرياض اﻷطفال
للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١
فترة التسجيل على الموقع اﻻلكترونى:

من  ٢٠٢٠/١٢/١٩إلى ٢٠٢١/١/٧

فترة تسليم طلب التقديم شخصيا ً بالمدرسة:

من  ٢٠٢١/١/١١إلى ٢٠٢١/١/١٨

عمر الطفل عند التسجيل:

يمكن التقديم لكل طفلة مولودة في الفترة من  ٢٠١٦ /٧/١إلى ٢٠١٧ /٦/٣٠

 .١تقديم مستندات التسجيل
يجب تقديم المستندات التالية:
أ( للمصريين :شهادة الميﻼد اﻷصلية 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 ت ُرد حال عدم قبول الطفلة.
 .٢اختبار القبول
سيتم إجراء اختبار القبول ﻻبنتكم فﻲ حجرات رياض اﻷطفال فﻲ الفترة من اﻹثنين الموافق  ٢٠٢١/٢/١إلى
الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٤
نظرا ً لوباء كورونا يُسمح للوالدين فقط )بحد أقصى شخصان( بمرافقة الطفل إلى اﻻختبار هذا العام.
سيتم إخطاركم بموعد اﻻختبار المحدد لكريمتكم أثناء التسجيل بخزانة المدرسة .يستمر اﻻختبار الذى يجرى عادة
باللغة العربية حوالﻲ  ٦٠دقيقة .
وسنخطركم بنتيجة اختبار القبول يوم السبت الموافق  ٢٠٢١ /٢/٢٧فقط عن طريق البريد اﻹلكترونﻲ.
هذه الرسالة تحتوي فقط على المعلومات:
 الرفض-

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

 .٣إجراء مقابلة شخصية
تتم دعوة أولياء أمور اﻷطفال الذين تم اختبارهم بنجاح إلى إجراء مقابلة شخصية .هذا ﻻ ينطبق على أولياء اﻷمور
الذين سبق قبول شقيقات للطفلة حيث تمت مقابلتهم بالفعل.
تجري المحادثات فﻲ يوم اﻻثنين الموافق  ٢٠٢١/ ٣/١٥إلى السبت الموافق  ٢٠٢١/٣/٢٠فﻲ المدرسة ،وﻻبد من
حضور الوالدين مع الطفلة فﻲ المقابﻼت.
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سترسل نتيجة المقابلة إليكم عبر البريد اﻹلكترونﻲ يوم السبت الموافق  . ٢٠٢١/٤/١٠هذه الرسالة تحتوي فقط على
المعلومات التالية:
 تأكيد القبول رفض القبول.٤

معايير القبول:
 المعيار اﻷول :نتيجة اﻷختبار -المعيار الثانﻲ :نتيجة مقابلة الوالدين

ملحوظة هامة:
يتم اتخاذ قرار القبول من قبل لجنة تتألف من مدير المدرسة ومديرة المرحلة اﻻبتدائية ومديرة رياض اﻷطفال.
استفسارات حول محتوى النتائج الفردية ﻻختبار القبول فﻲ رياض اﻷطفال والمقابﻼت لن يتم الرد عليها بشكل أساسي.
ﻻ يمكن الطعن في قرار لجنة القبول.

وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام والتقدير،،،

مدير المدرسة – دراسات عليا فى الفيزياء
فولفجانج ماجر
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