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التاريــخ
الموضـوع  :تسجيل الطلبة المستجدين من أخوة وأخوات طلبة البيان ،وأبناء الخريجين وموظفي
المدرسة للعام الدراسي القادم 2022-2021
نظرا ً لبدء فترة التسجيل للطلبة من ذوي األولوية للعام الدراسي القادم  ،2022-2021نحث أولياء األمور
(الخريجين ،األهالي الحاليين ،والعاملين في المدرسة) الراغبين بتسجيل أبنائهم المستجدين في مدرسة البيان،
على المبادرة بتقديم استمارات القبول ألبنائهم وذلك في موعد أقصاه يوم الثالثاء الموافق  26يناير  ،2021من
خالل إحدى الخيارين التاليين:
الخيار األول( :الخيار األمثل)
زيارة الرابط التالي لنموذج التسجيل الستكمال النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة .بمجرد إرسالكم للنموذج
سيتم التحقق من صحته وإرسال رابط الدفع إليكم عبر بريدكم اإللكتروني.
الخيار الثاني( :الخيار البديل)
زيارة مكتب القبول والتسجيل في مبنى حولي (البوابة الخلفية رقم  )1الستالم كتيب التسجيل متضمنا ً استمارة
القبول لتعبئتها وإعادتها لمكتبنا مع كافة المتطلبات والرسوم.
بعد استالم استمارة القبول أعاله ،سيتم التواصل مع أولياء األمور لتحديد مواعيد المقابلة/التقييم ألبنائهم اعتمادًا
على موافقة وزارة التربية .علما ًبأنه سيتم وضع الطلبات المتأخرة لذوي األولوية على قائمة االنتظار.
مالحظات هامة:
• يرجى من أولياء األمور عدم اصطحاب أطفالهم عند زيارتهم لمكتب القبول في مبنى المدرسة ،حيث ال يسمح
للطالب بدخول الحرم المدرسي حتى إشعار آخر من وزارة التربية.
• الرابط أعاله يعد بمثابة إعالن الرغبة بتسجيل الطلبة المتقدمين من ذوي األولوية فقط (أخوة/أخوات طلبة
البيان وموظفي المدرسة) .لن يفتح باب التسجيل لباقي المستجدين (ممن ليس لديهم أولوية) حتى يوم االثنين
الموافق  1فبراير  ،2021وذلك حسب توفر المقاعد فقط.

• نظرا لمحدودية األماكن في بعض الفصول ،سيتم قبول استمارات القبول لبعض الصفوف فقط على قائمة
االنتظار.
• نظرا لمحدودية األماكن في صف الروضة األولى ،ننصح السادة أولياء األمور بتسجيل أبنائهم في مدرسة
البيان ابتداء من مرحلة ما قبل الروضة.
الفئات العمرية:
فيما يلي سلم األعمار المناسبة للقبول للعام الدراسي  ،2022-2021تبعا ً لسياسة مدرسة البيان ثنائية اللغة:
 األطفال المولودون عام  2018مؤهلون لدخول مرحلة ما قبل الروضة األطفال المولودون عام  2017مؤهلون لدخول صف الروضة األولى األطفال المولودون عام  2016مؤهلون لدخول صف الروضة الثانية األطفال المولودون عام  2015مؤهلون لدخول الصف األول االبتدائي وهكذا بالنسبة لبقية الصفوف.الرسوم الدراسية:
الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم  2022-2021خاضعه للتغيير من قبل إدارة المدرسة تبعا ً لموافقة اإلدارة
العامة للتعليم الخاص .يمكنكم زيارة موقع المدرسة اإللكتروني ألي مستجدات.
لالستفسار أو المساعدة يرجى التواصل مع مكتب القبول والتسجيل على الهواتف التالية.22275022 / 21 :
كما يمكنكم زيارة الصفحات التالية على موقعنا اإللكتروني لمزيد من المعلومات:
سياسات القبول
إجراءات التسجيل
كتيب القبول والتسجيل
منال الشخشير
مديرة القبول والتسجيل

