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     20   /          /                   تارخ ال����ل :       20    /        /                  تارخ ال��ء 	ال�وام :   

  :First Name  : ولاأل األس�

  :Surname  :  ال���ة

 �:                               أن"ى                          :      ذ��        - :ال��

                                            20       /      /      تارخ ال'�الد :  

  :  الع��ان
 

 الهاتف األرضي : 

  الهاتف ال�قال :

 ال���� األل��وني : 

   :  للعائلةولى اللغة األ                                 ال�2انة :                                              الق1م�ة (األصل) :  

  ) غ � أول�اء األم�ر – األت7ال في حالة ال14ار3ء(

 ال'اني ال%$#    األول ال%$#

   األس� : األس� : 

 الهاتف األرضي :  الهاتف األرضي : 

   الهاتف ال�قال :   الهاتف ال�قال : 

 إذا ل. -+�ن�ا -,+��ن في نف) الع��ان)  – أول�اء األم1ر(

 ال'اني     األول

 األس� :  األس� : 

 : الع��ان : الع��ان

 رق� الهاتف :  تف : ا رق� اله

 (معل�مات ال�4رسة و�2 1 العائلة) 

                  :  )GPالعام ( إس� ال4��9

                                  :الع�1ان

                                        رق� الهاتف :

ة ال�ي ی�تادها  سةإس� ال'�ر Aل�� :                         ال�ل'�C األن

  

 (ال�جاء ذH� إذا HانG ه�اك أ-ة م%اكل �2�ة أو صع�Bات في العل. ل�A الل4 = @?�ة أخ=ها ب�:� األع8ار أث�اء ال�وام) 

�7Dة في الE1ة في ال�'ع  صعE1الم صع� ح�اس�ة        صعE1ة في ال

    -:الفاص ل 

 

        أخرى                                     األنترنيتأصدقاء                                               إعالن         ؟كيف سمعت عن المدرسة  
   

  

    

    



 

 شروط وضوابط التسجيل 

اء. ولتحقيق هذا الهدف نحرص في أكاديمية بابل على توفير كل األجواء والظروف التي تساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي لتالمذتنا األعز
  أثناء وبعد عملية التسجيل:السامي والحفاظ على النظام داخل المدرسة نتمنى على جميع أولياء األمور مراعاة الضوابط التالية 
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ن حق المساواة وفقاً لقانو أو جنسهيضمن حق التعلم فيها للجميع بغض النظر عن عرقه أو دينه أو لونه أو طائفته  بابل ألكاديميةالنظام الداخلي  -1
يئة خالل الدوام حيث ستتخذ كافة  بذاية كلمات  أو لذا ال يسمح بأستخدام أية عبارات عنصرية أو تحريضية لكة المتحدة,في الممالمطبق   2010لعام 

  ذلك بشكل فوري وحاسم.  للحد من الالزمة األجراءات

في اللغة    للوقوف على مستوى الطالبالى أخذ إختبار معرفة بسيط    الذين يلتحقون بمدرستنا  ددجلالتالميذ ا  قد يحتاج بعض  تهممن أجل مصلح  -2
 اللغة العربية. البسيطة قواعدالبعض لمستواهم وقابلياتهم التعليمية. األختبار يشمل القراءة والكتابة والمرحلة األنسب  تحديدالعربية وذلك بغية 

للطفل الثاني و  دباون 380للطفل األول و  دباون 390 بمبلغد حددت رسوم التسجيل في أكاديمية بابل احو للعوائل التي لديها أكثر من طفل مراعاةً  -3
األطفال أخوة  إثبات أنالقرطاسية شريطة لمنهجية و) شاملة كل الكتب ا)حزيران( يونيو – )أيلول( سبتمبرلكل طفل تالي للسنة الكاملة ( دباون 370

  .بالوثائق الرسمية

  في   كامالً   تبقيمالمبلغ ال  يدفع على أندفع في يوم التسجيل قبل تسليم الكتب  ت  تلميذكل  عن    دباون  220الدفعة األولى  ,  دفعتينالرسوم على  تدفع      -4
محل على اليعرض قد ن األستمرار في تأمين مقعده الدراسي وبعكسه يعتبر الطالب تاركا للدراسة والضم ألول (ديسيمبر)كانون ا من دواميوم  آخر

   . التالميذ أو المسجلين الجدد من من هم على قائمة األنتظار

التالميذ    -5 جميع  مع  على  زمالئهم  تواصل  على  سلبا  تؤثر  والتي  التدريسية  الحصص  مقاطعة  لتجنب  بالتوقيتات  واأللتزام  المنتظم  الحضور 
طاريء ال سامح هللا نتمنى على أولياء األمور إعالم إدارة   أيل  لهم. في حالة حصو  العلمي  موضوعات الدروس وبالتالي على مستوى التحصيل

  .لغرض تسجيل التلميذ مجازا لذلك اليوم قبل الساعة العاشرة صباحاً عن طريق األيميل أو رسالة نصية على التلفون النقال المدرسة بشكل مسبق

اء األمور تشجيع أوالدهم على المشاركة الفعالة والتواصل مع المعلم  ليأوبغية األستفادة من المناهج المخصصة لكافة المراحل نتمنى على جميع  -6
  مي. يعلتالاهم على مستولها من تأثير مباشر وفاعل   داخل الفصل مع الحرص على إداء كل الواجبات التي يكلفون بها لما

إدارة المدرسة   التدريسيين ومع  لتعاون والتواصل معا  ورحرصا من مدرستنا على تحقيق المصلحة العليا لجميع التالميذ نتمنى على أولياء األم  -7
  لمتابعة مستوى أوالدهم والمساهمة في التغلب على أية معوقات قد تواجه مسيرتهم العلمية وتحقيق أهدافهم. 

ل  -8 الشديد على التخطيط المسبق  الرغم من حرصنا  الطواريء الخارجة عن  توقيتات  على  بعض حاالت  المدرسة وفي  اال ان  التعليمية  برامجنا 
  إحاطة أولياء األمور علما بذلك. على األدارة عملست بعضها حيثتأجيل أو إلغاء قد تضطر ل تفشي جائحة أو غيرهاالسيطرة مثل رداءة الطقس أو 

فة الى المناسبات األسالمية الرئيسية (عيد الفطر و عيد األضحى تتخلل العام الدراسي بعض العطل الرسمية وعطل وسط ونهاية الفصول إضا  -9
األ يمكنكم  الذي  و  لمدرستنا  الدراسي  بالعام  الخاص  التقويم  في  موضحة  جميعها  عليه  المباركين) و  علىطالع  األلكتروني   من  المدرسة  موقع 

www.babylonacademy.org     

الراغن ان  نا  يسعد  -10 األمور  أولياء  بجميع  األحد رحب  أيام  مدرستنا في  الظهر   حصراً   بين في زيارة  بعد  والثانية  العاشرة صباحا  الساعة  بين 
  لألطالع عليها واألستفسار المباشر عن كل ما يدور في خواطرهم. 

 علىنتمنى  كما  لتجنب مقاطعة الحصة األولى    بدء الدوام الرسمي   مندقائق    10يجب على جميع التالميذ الحضور الى المدرسة قبل حوالي    -11

في حالة حصول أي طاريء في  و أولياء األمور الحضور قبل الساعة الثانية بعد الظهرألستالم أوالدهم من الفصول حال إقراع جرس إنتهاء الدوام
  .بعد الظهر 3عند الساعة غلق يالمدرسة يجب أن  موقع علما أن على ولي األمر األتصال بإدارة المدرسة ألعالمهم بذلكنتمنى  ال سامح هللا الطريق

ن  -12 أوالدكم  على سالمة  من  حفاظا  أن  أمل  التالميذ من صفوفهم مباشرة وإذا رغب ولي األمر  المدرسةالجميع استالم  أوالدهم  بأنفسهم   يترك 
  .ألخالء مسؤوليتها عن سالمة التلميذ في هذه الحالة المدرسة أدارة لدىأن يمأل ويوقع على األستمارة الخاصة بذلك والمتوفرة  منه نرجو

على مريحة فان المدرسة ستعمل جاهدة  و   هادئةضمان حق جميع التالميذ في التعلم في أجواء آمنة وللمحافظة على النظام داخل المدرسة و  -13 
ثم الكتابة الى ولي األمر    ومن  كل التصرفات غير المقبولة عن طريق استدعاء التلميذ الى المعلم للتنبيه ثم الى األدارة في حالة التكرارللتصدي  ا

المدرسة   الى  بللحضور  باللتعهد  المخلة  األعمال  إرتكاب  عن  التلميذ  ايقاف  في  تلجأ    هذا  يعدس  حيثلنظام  التعاون  أن  قبل  األخير  األنذار  بمثابة 
نهائيا  مرغمة  المدرسة   التلميذ  أنالى فصل  التسجيل و  دون  تعويضات بضمنها رسوم  أو  بأية أضرار  المطالبة  األمر  كما أنه    الكتب. يحق لولي 

  . وألO س�H 1ان @ع� ی�م ال,Q ل ال�س4ي الغ م�ف�عة في أO وقGال�4رسة غ � ملMمة @أرجاع أ-ة م8وبالنظر لأللتزامات المالية المسبقة الدفع فأن 

ال  -14 بعض  تصوير  الى  األحيان  بعض  في  المدرسة  تلجأ  أو  نشاطاتقد  للمدرسة  األلكتروني  الموقع  في  المدرسية وإستخدامها  على واألعمال 
تويتر وك أو  بوك  الفيس  األجتماعي مثل  التواصل  بمدرستنا على مواقع  الخاصة  الصور فيالصفحة  بعض  تستخدم  الدعاية   ذلك قد  وسائل    بعض 

  لتجنب ذلك.بهذا الخصوص  تصوير أوالدكم أو استخدام صورهم نرجو ان تكتبوا لنا في . إذا كنتم ال ترغبونواألعالن الخاصة بالمدرسة

فأن المدرسة ال تتحمل أية   بعكسه ى المدرسة وجلب أية مصوغات أو مواد ثمينة معهم النأمل من جميع التالميذ عدم  أو التضرر تجنبا للفقدان -15
  ذلك. لمسؤولية عن أي ضرر أو فقدان قد يحدث نتيجة 

:Gوألجله وقع T  ,ر�� أق� @أني ق�أت وق�لG ج4�ع ال%�و^ وال[�ا@\ أعاله وأتعه� @الع4ل على ت�ف =ها @العاون مع إدارة ال�4رسة وال

20       /   /         التاريخ:                              التوقيع:                                                                  :  لولي األمر األسم الكامل  


