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 إجراءات التسجیل لریاض األطفال

 
٢٠٢٢/٢٠٢٣للعام الدراسي   

 
 

  فترة التسجیل على الموقع اإللكترونى:           من ٢٠٢١/١١/١٥ إلى ٢٠٢١/١٢/١١          
 

   ٢٢/١/٢٠٢٢إلى  ١١/١/٢٠٢٢من   :تسلیم طلب التقدیم شخصیاً بالمدرسة فترة
  

   ٢٠١٨/ ٣٠/٦إلى  ٢٠١٧/ ١/٧مولودة في الفترة من  فلةطلكل  التقدیم یمكن   :عمر الطفل عند التسجیل
  
  

  
  :إجراءات التقدیم

  :التقدیم على الموقع اإللكترونى .١
  
 ثنینفى الفــترة مــن اال لكــترونى للمدرســةیم الموجــودة علــى الموقــع اإلبرجــاء اســتیفاء اســتمارة التقــد 

 ١١/١٢/٢٠٢١ سبتحتى ال ١٥/١١/٢٠٢١الموافـــق
 

 ھام جداً 
 

  .یاناتلتفـت إلى االسـتمارات غـیر مكتملـة البولـن یُ  اإلنجلیزیـة والعربیةاأللمانیة أو تستوفى االستمارة باللغـة 

 
  تسلیم طلب التقدیم شخصیاً بالمدرسة .٢
  

المستندات التالیة بالمدرسة تسلیم كال الوالدین شخصیاً لكى یتم تأكید طلب التقدیم على الموقع اإللكترونى للمدرسة، یجب على 
 ٢٢/١/٢٠٢٢السبت الموافق حتى  ١١/١/٢٠٢٢الثالثاء الموافق فى الفترة من 

 
 :یجب تقدیم المستندات التالیة

 
 للطفل حدیثة وصورة شخصیة یةاألصل شھادة المیالد: لمصریینل) أ

 
 للطفلحدیثة  صورة شخصیةو جواز سفر الطفل :لغیر المصریین) ب
 
  م و األبھل الدراسى لأللمؤصورة من ا) ج
 
  .ةفللن تُرد حال عدم قبول الطالتى  مع تقدیم نماذج التسجیل ، یجب دفع رسوم التسجیل: رسوم التسجیل )د

  
  

 اختبار القبول. ٣
 

 خمیسال إلى ٧/٢/٢٠٢٢ الموافق ثنیناإل ریاض األطفال في الفترة من حجرات في مسیتم إجراء اختبار القبول البنتك
  ١٠/٢/٢٠٢٢ الموافق

  .بمرافقة الطفل إلى االختبار ھذا العام) بحد أقصى شخصان(یُسمح للوالدین فقط  وباء كورونال نظراً 
الذى یجرى عادة باللغة  یستمر االختبار. بخزانة المدرسةالتسجیل  أثناء المحدد لكریمتكمموعد االختبار إخطاركم بسیتم 

 .دقیقة  ٦٠الي حوالعربیة 
  .عن طریق البرید اإللكتروني فقط ٢٢٠٢/ ١٩/٢ الموافق سبتال یوم نتیجة اختبار القبولوسنخطركم ب
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 :ھذه الرسالة تحتوي فقط على المعلومات

 

  الرفض   -      

 لمقابلة الوالدین دعوة  -
 
  

 شخصیة مقابلةإجراء . ٤
 

الذین سبق ھذا ال ینطبق على أولیاء األمور . صیةشخ األطفال الذین تم اختبارھم بنجاح إلى إجراء مقابلة ولیاء أمورأتتم دعوة 
 .حیث تمت مقابلتھم بالفعلللطفلة  شقیقات قبول

 
 من حضور البدو، في المدرسة ١٢/٣/٢٠٢٢ الموافق إلى السبت  ٢٠٢٢/ ٧/٣ الموافق االثنینتجري المحادثات في یوم 

  .الطفلة في المقابالت مع الوالدین كال
  
ھذه الرسالة تحتوي فقط على   .١٩/٣/٢٠٢٢ الموافق سبتالعبر البرید اإللكتروني یوم  مكنتیجة المقابلة إلیرسل ست

 :التالیة المعلومات
 

 قبولتأكید ال  -     
  قبولرفض ال  -     

 
 

 :معاییر القبول .٥ 
 

 األختبار نتیجة: المعیار األول   -     
 نتیجة مقابلة الوالدین: المعیار الثاني   -     

 
  

  :ة ھامةملحوظ
  

 .ة ریاض األطفالمدیراالبتدائیة و ومدیرة المرحلة مدیر المدرسةتتألف من  قرار القبول من قبل لجنةیتم اتخاذ 
 .بشكل أساسي لن یتم الرد علیھامحتوى النتائج الفردیة الختبار القبول في ریاض األطفال والمقابالت حول استفسارات 

 
  .ال یمكن الطعن في قرار لجنة القبول

 

 

  والتقدیر،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 

 

 

زیاءیدراسات علیا فى الف –مدیر المدرسة   
 

              فولفجانج ماجر
  


	1. التقديم على الموقع الإلكترونى:
	برجــاء اســتيفاء اســتمارة التقــديم الموجــودة علــى الموقــع الإلكــترونى للمدرســة فى الفــترة مــن الاثنين الموافـــق15/11/2021 حتى السبت 11/12/2021��هام جداً��تستوفى الاستمارة باللغـة الألمانية أو الإنجليزيـة والعربية ولـن يُلتفـت إلى الاسـتمارات غـير مكتملـة البيانات.
	2. تسليم طلب التقديم شخصياً بالمدرسة

