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امس َاسة
تلدم مدرسة كبس غامن امتؼومي الابتدايئ ثنايئ انوغة ،ابس تخدام مهنج اكمربًدج امربًعاين ،مساكن والًة صور واملناظق احملَعة هبا ،واميت تسرتشد هبا هممة املدرسة
ورؤٍهتا .وتسؼى املدرسة اىل ضامن تؼمل امعفل وتمنَتو يف رػاًة تؼود ابمنفع ػوَو .فامي ًتؼوق بلبول امعوبة ،توزتم مدرسة كبس غامن جبمَع املواهني وانوواحئ املؼمول هبا يف
اموزارات احلكومِة امؼامهَة ذات امصةل .ال متزي مدرسة كبس غامن بني امعالب ػىل أساس امؼرق أو اجلنس َة أو اجلنس أو ادلٍن أو املس توى الاكدميي .جيب ػىل الآابء
وامعالب اذلٍن ًنضمون اىل املدرسة أن ًوافلوا ػىل الامزتام ابملواػد وامس َاسات املدرس َة ذات امصةل.
اجراءات املبول
ميكن تلدمي ظوب املبول لي ظفل ٌس تويف رشوط امؼمر وًلدم املستندات املعووبة اميت حتددىا وزارة امرتبَة وامتؼومي امؼامهَة .رشوط امؼمر يه:
وفلا نوواحئ وزارة امرتبَة وامتؼومي امؼامهَة ،جيوز كبول أي ظامب يف امروضة الوىل اذا اكن معره  3س نوات وشيرٍن حبوول 1سبمترب من امؼام ادلرايس .أما ابمنس بة ل
 ،KG2فِجب أن ٍكوهوا  4س نوات وشيرٍن من امؼمر حبوول 1سبمترب ،وابمنس بة نوصف الول ،جيب أن ٍكون امعالب املرحشني  5س نوات وشيرٍن من امؼمر حبوول
1سبمترب من امؼام ادلرايس .ستبدأ مدرسة كباس غامن كبول ظوبات املبول نوؼام ادلرايس املادم يف  1مارس .ومع ذكل ،كد ًلرر جموس ادارة املدرسة تغَري ىذا امتارخي.
ميکن لومَاء الامور االتصال ابملدرسة اما غن ظرًق امھاتف أو غن ظرًق امربًد االمکرتوين أو غن ظرًق زایرة ملر املدرسة .احملادثة الوىل بني ادارة املدرسة وأومَاء
المور تكون غبارة غن رشح اجراءات املبول يف املدرسة واحلصول ػىل املؼوومات ذات امصةل حول امعالب واماكدر امتدرٌيس واخلدمات اميت تلدهما املدرسة .جيب ػىل
أومَاء المور اذلٍن ٍرغبون يف الاس مترار يف اجراءات املبول تلدمي اس امترة ظوب الامتحاق ابملدارس ،ومجَع امواثئق املعووبة ،ودفع رسوم امتسجَل ،وحتدًد موػد الجراء
ادتبار ملابةل نوعامب .امواثئق املعووبة يه:
 شيادة مِالد امعفل
 شيادة الاهتلال الصوَة من املدرسة امسابلة نوعفل
 شيادة امتعؼمي
 ثالثة صور خشصَة نوعامب
 جواز سفر ووسخ تأشرية (ظامب وأومَاء المور ،وتأشرية نومواظنني غري امؼامهَني)
 تلرٍر ظيب (اذا اكن امعفل ًؼاين من مشلكة حصَة مزمنة)
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يف حاةل انامتل أػداد امعالب يف امصفوف ادلراس َة:
 سُمت غرض امعامب اجلدًد يف كامئة الاهتظار
 سترشح املدرسة نووادلٍن اخلعط املتؼولة ابمتوسع ،ان وجدت ،واحامتل كبول ظفويام
 اذا وجد ملؼد متاح نوعامب اجلدًد ،سُمت دغوة امعالب ػىل كامئة الاهتظار ،من أجل ادراهجم ،ملواصةل معوَة املبول
يف غضون ًومني بؼد اجراء امللابةل أو الادتبار ،س تلوم املدرسة ابالتصال ابموادلٍن مع اجراءات تسجَل امعفل ،ػىل سبِل املثال .غند كبول امتسجَلً ،دفع
اموادلان ادلفؼة الوىل من امرسوم املدرس َة وًوكؼان اتفاكِة امرشانة بني اموادلٍن واملدرسة.
امتسجَل امس نوي
س َعوب من أومَاء المور اػادة تسجَل أظفامھم يف املدرسة ،ملک س نة أاكدميَة الحلة .سُمت تولائَا اػادة امعالب املسجونيً .مت امتحلق من مجَع املؼوومات امؼائوَة
واملؼوومات اخلاصة ابمعامب اميت مت تلدمييا يف امؼام امسابق من كبل اموادلٍن مع ادارة املدرسة ،وبؼد ذكل ًمت تأهَد اػادة امتسجَل وًمت ادلفع الول نوس نة اجلدًدة.
دمع برامج ادلمع الاكدميي وانوغوي
سوف تلدم املدرسة ادلمع لومئم امعالب اذلٍن حيتاجون اههيا ،مبا يف ذكل دمع حمدد يف جماالت انوغة االجنوزيًة ،وامؼربَة.
سُمت كبول امعالب يف امرتتُب امتايل :
 امعالب احلامَني اذلٍن ًؼَدون امتسجَل وأشلاهئم
 أظفال املوظفني
 امعالب اذلٍن ًؼُشون يف املنعلة اجملاورة مبارشة نومدرسة نام ىو حمدد من كبل جموس ادارة املدرسة
 امعالب اجلدد خبالف ما س بق
امَوم ادلرايس الول
سُمت غرض امعفل ػىل فصهل ادلرايس .س َلوم املؼمل بوضع امعالب اجلدد يف صفوفيم ادلراس َة مع زمالهئم يف ادلراسة .وًمت توزًع امكتب داذل امصفوف ادلراس َة.
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