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اسـتـمـارة قـبـول

 

 اسم موظفة االستقبال  اسم الموظفة التي قابلت الطالب اسم موظفة تدقيق االستمارة اسم موظفة التسجيل 

    

 رأي اإلدارة  

5664330/06 هاتف المدرسة   

5663926/06 هاتف قسم الروضة   

 www.shjpvtschool.ae موقع المدرسة 

  كود الطالب المدرسي  :  

   اسم الطالب الثالثي طبقا لجواز السفر  

  2023/  8/  31العمر في    مكان الميالد  سنة  شهر  يوم  تاريخ الميالد  

 أخرى  مسيحي مسلم الديانة  أنثى  ذكر الجنس   الجنسية 

  تاريخ االنتهاء   تاريخ اإلصدار   رقم جواز السفر  

  تاريخ االنتهاء   تاريخ اإلصدار   رقم اإلقامة 

  رقم الهوية اإلماراتية  

  اسم المدرسة المحول منها خارج الدولة  اسم المدرسة المحول منها داخل الدولة

  الصف الذي قبل به الطالب    تاريخ االلتحاق بمدرستنا  

  رقم الباص  ال نعم التسجيل في المواصالت المدرسية
 رسم مخطط المنزل مع العنوان ضمن استمارة  

 تسجيل الباصات المدرسية 

 يرجى االجابة بمصداقية على السؤال التالي وفي حال ثبت وجود مرض سيتم فصل الطالب من المدرسة :    

 ال نعم ؟ هل يعاني الطالب من أي أمراض مزمنة أو يحتاج رعاية صحية خاصة  

  نوع الحالة المرضية 

 أمسـاء األخــوة واألخــوات الـذيـن يـدرسـون بـمدرسـة الشـارقـة اخلـاصـة

  الصف / الشعبة  اسم الطالب   الصف / الشعبة  اسم الطالب 

  الصف / الشعبة  اسم الطالب   الصف / الشعبة  الطالب اسم 

 يرجى تعبئة مجيع البيانات بشكل واضح وصحيح / وكتابة االمييل بشكل صحيح  / بيـــانـــات ولـــي األمـــر

  الوظيفة   صلة القرابة  اسم األب

  هاتف العمل  مكان العمل  موبايل األب

  املنزلهاتف   موبايل األم  اسم األم 

  ***  مهمة جداً :  يرجى من ولي األمر كتابة رقم الهاتف الخاص بالتواصل عبر برنامج الواتس اب 

  عنوان السكن 

  البريد اإللكتروني  

صورة 

 شخصية

 الرجاء قراءة الوجه االخر للصفحة والتوقيع 
  

http://www.spscs.ae/


 

 

 

 

 

 

 

 مرفقات استمارة التسجيل 
 1 صورة عن شهادة ميالد الطالب  ) مع إحضار األصل لالطالع (    1صورة ملونة حديثة للطالب + عدد   1عدد 

 2 رسالة براءة ذمة من المدرسة السابقة.

 عن جواز سفر الطالب / مع إقامة سارية المفعول أو جواز السفر المضاف إليه ) وإحضار الجواز األصلي لالطالع (  صورة  
 الوالد .   وفي حالة اإلضافة يرفق صورة من جواز سفر 

3 

 عن بطاقة الهوية الخاصة بالطالب على أن تكون سارية المفعول  . صورة  

 ) ضرورة إحضار الهوية اإلماراتية األصلية الستكمال إجراءات التسجيل ، ويتعذر تسجيل الطالب بدون الهوية االصلية (  
4 

 5 عن بطاقة الهوية الخاصة بالوالد  . صورة 

 6 صورة من خالصة قيد الطالب المواطن من أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة   . 

 بطاقة درجات الطالب  للطلبة المنقولون من مدارس داخل امارة الشارقة  : 

 . ( وشهادة انتقال من المدرسة المنقول منها الطالب 2022/2023) النتيجة النهائية للعام الدراسي   
7 

   بطاقة درجات الطالب و شهادة انتقالللطلبة المنقولون من مدارس داخل الدولة عدا إمارة الشارقة  : 

 مصدقة من المنطقة التعليمية التي تتبعها المدرسة  .  2022/2023عن العام الدراسي 
8 

   2022/2023للطلبة منقولون من مدارس خارج الدولة : بطاقة درجات الطالب و شهادة انتقال عن العام الدراسي 

 مصدقة من  وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية و سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في القطر الصادرة منه الشهادة . 
9 

هــامـــــــــــةمــالحـظـــــــات    

م لمدة تزيد عن يومين ، ولم يقم ولي األمر بدفع القسط األول وإخطار إدارة المدرســة   2024/  2023إذا تغيب الطالب عن الدوام المدرسي في بداية العام الدراسي 

الطالب مسجال بــهــا .    خطيا بمبررات تــأخير الطالــب عن الــدوام ، يحــق لإلدارة شطب اسمـه في اليوم الثالث من سجالتها حتى ولو كان  
1 

 2 ( درهم  من قيمة المبلغ المدفوع مقابل إلغاء التسجيل .  500مهم    بعد تسجيل الطالب إذا أراد ولي األمر إلغاء التسجيل يخصم مبلغ )  

 3 تدفع رسوم المواصالت كاملة ، و لو كانت المواصالت ذهابا فقط أو إيابا فقـــط ) تدفع على دفعتين (  . 

 4 لمواصالت المدرسية ، يجب إبالغ اإلدارة بذلك مسبقا ) قبل شهر على األقل (  . في حال التوقف عن استعمال ا 

 5 الكتب واألدوات المدرسية تطلب من إدارة المدرسة ، على حساب ولــي األمــر   

 مـر ، أما األوالد  الزي المدرسي موحد ألطفال الروضة والبنات ) من األول إلى السادس (  يطلب من إدارة المدرسة على حساب ولـي األ

 لبة  ) من األول إلى السادس ( يشترى من خارج المدرسة من قبل ولي األمر حسب المواصفات التي تحددها المدرسة ويتعين االلتزام به لجميع الط
6 

 8 .  دقيقة ) نصف ساعة ( بعد انتهاء الدوام  30المدرسة مسؤولة عن الطالب واألطفال مدة 

 9 . ممنوع لبس الذهب في المدرسة ، والمدرسة ليست مسؤولة عليه في حال فقده  

 2024 /2023األجور املدرسية للعام الدراسي 

 الرسوم الصف

6800

7700

8250

 رسوم املواصالت السنوية حسب املناطق

 مناطق الشارقة  4000 عجمان 4000

 طريقة دفع األجور املدرسية

 الدفعة األوىل ) نقدًا ( وباقي املبلغ  يدفع عن طريق شيك يستحق الدفع مع بداية الفصل الدراسي الثاني 

 مهمة        نذكركم بأنه لن يسمح ألي طالب بالدوام باملدرسة يف أول يوم  للدوام املدرسي  إذا مل يدفع تكملة القسط األول

  سواء كان مستجدًا أو مسجاًل باملدرسة. 2024/   2023للعام الدراسي 

 إلى إدارة مدرسة الشارقة الخاصة  / المحترمين    

              ً    قبول الطالب :  بعد التحية أرغب في تقديم هذا الطلب راجيا

 علما بأن جميع البيانات المدونة قد حررت بمعرفتي، وتحت مسئوليتي في االستمارة وأتعهد بتنفيذ جميع تعليمات المدرسة المدونة 

   توقيع ولي األمر  202/              /                    التاريخ   

: يوجد زيادة على مالحظـة هامة 
وذلك حسب ما تقرره  املدرسيةاألجور 

 هيئة الشارقة للتعليم اخلاص . 


