
قبل 	  ما  مرحلة  رسمية ألطفال  مقابالت  هناك  تكون  لن 
المستجدة بصحبة  العائالت  دعوة  ستتم  ولكن  الروضة. 
عملية  من  كجزء  تعارف  للقاء  موعد  لحجز  أطفالهم 
التسجيل. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية الستكمال عملية 

القبول.

التعارف أسبوعياً خالل شهر فبراير 	  لقاءات  يتم إجراء 
من كل عام وقد تستمر حسب توفر األماكن.

يستغرق كل لقاء حوالي 30 دقيقة.	 

قبوال مشروطا وفقًا 	  المرحلة  قبول األطفال في هذه  يتم 
أولويات  على  بناء  البيان  مدرسة  في  القبول  لسياسة 

القبول وعدد المقاعد المتاحة.

مارس 	  شهر  بداية  في  النهائية  القبول  نتائج  عن  سيعلن 
تقريباً.

	 There will be no formal interviews with PreK 
children. However, NEW families and their 
children will be required to book a date for a 
Meet & Greet session as a part of the enrollment 
process. This is an important step to be considered 
for admissions.

	 The sessions are conducted weekly during 
February each year and may continue depending 
on placement availability.

	 Each session lasts approximately 30 minutes.

	 According to the BBS Admissions Policy, we will 
be accepting students conditionally based on the 
Admissions priorities and the number of seats 
available.

	 The final acceptance results are expected to be 
announced by the beginning of March.

P R E - K  N E W  FA M I L I E S  M E E T  &  G R E E T 
لقاء تعارف العائالت المستجدة لمرحلة ما قبل الروضة

يفّضل عدم ذهاب طفلكم إلى حضانته، إذا كان ملتحقاً بواحدة، 	 
في نفس يوم لقاء تعارف مدرسة البيان حتى ال يكون مرهقاً 

او متعباً.

إذا صادف أن كان طفلك مريضاً قبل/أو في يوم اللقاء، يرجى 	 
 22275021/22 هاتف  على  التسجيل  بمكتب  االتصال 

لتحديد موعد آخر

يشعره 	  ذلك  كان  إذا  المفضلة  لعبته  بإحضار  لطفلك  اسمح 
باالرتياح.

يرجى الوصول قبل موعد اللقاء بقليل. إن الحضور المتأخر 	 
في آخر لحظة قد يربك األهل والطفل معاً مما قد يؤثر سلباً 

على نفسية الطفل. وفي حال التأخير، سيُحدد موعد الحق.

المكان 	  عن  بسيطة  فكرة  بإعطائه  للقاء  طفلك  إعداد  يمكنك 
الذي تنوون زيارته وسبب الزيارة دون أن تسببوا أي توتر 

للطفل.

الفيديو 	  تصوير  أو  التصوير  كاميرات  باستخدام  يسمح  ال 
أثناء اللقاء.

حضوركم للقاء ال يعني قبول طفلكم تلقائياً. فالقبول متوقف 	 
إضافة  المدرسة  لسياسة  وفقاً  المحددة  القبول  أولويات  على 

إلى توفر األماكن.

	 It is preferable not to take your child to his Nursery, if 
he is attending one, on the same day of the BBS Meet 
& Greet so that he won’t be tired or exhausted.

	 If your child is sick before/or on the day of the session, 
please call BBS Admissions Office on 22275021/22 to 
reschedule.

	 Let your child bring his favorite toy or teddy bear if that 
makes him feel comfortable. 

	  Please arrive earlier than your scheduled time. Rushing 
late at the last minute will make both you and your 
child anxious, and this might negatively impact your 
child’s mood during the Meet & Greet. Late arrivals 
will be rescheduled.

	  You can prepare your child for the Meet & Greet by 
giving him/her a brief explanation about the place he 
is about to visit and the reason for the visit. However, 
avoid creating any pressure or stress. 

	 No cameras or video taping are allowed.

	 Attending the Meet & Greet does not mean automatic 
acceptance for the child. Acceptance is subject to BBS 
admissions priority of acceptance, and the availability 
of places.

Tips to Parents: نصائح للسادة أولياء األمور:


