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 فرم ثبت نام 

 اطالعات دانش آموز 
 دگی دانش آموز )طبق گذرنامه(: نام خانوا نام و 

 :تابعیت زبان مادری:  دیانت:  
 جنسیت:            دختر               پسر د:تاريخ تول محل تولد:

 شماره گذرنامه:                      تاریخ انتهاء :      /        /:                            تشماره اقام
 تاریخ انتهاء:      /        /

 ....   ت نام در کالس: ..........جهت ثب پایه سال گذشته: .........................  تاریخ :      /      /
 //     ثبت نام: درخواست  تاریخ

 آموز اطالعات ولی دانش 
 ؟ کندی زندگی میسک چه دانش آموز با  

 خانواده        
 پدر       
 مادر       
 قیم )شخصی دیگر(       

 نام خانوادگی قیم: .........................  نام و  
 شماره تلفن ضروری قیم: ...................... 

 اطالعات پدر  اطالعات مادر 
  نام :   نام : 

 تابعیت : تابعیت :
 شغل و محل کار: شغل و محل کار:

 شماره تلفن همراه:  شماره تلفن همراه: 
 شماره تلفن منزل: شماره تلفن منزل:

 شماره تلفن محل کار: شماره تلفن محل کار:
 ایمیل : ایمیل :

 کنند واهر یا برادر در این مدرسه تحصیل می در صورتیکه خ اطالعات تحصيلی گذشته 
 ردیف  نام کالس ردیف  نام مدرسه کالس سال تحصیلی

   1   1 
   2   2 
   3   3 
   4   4 

 اطالعات سرویس ایاب و ذهاب
 

 .................................................................. آدرس منزل: 
 

 خیابان ...................... شماره منزل ................................. 

 ؟  کندفرزندتان از سرویس مدرسه استفاده ید آیا مایل
 بله      خیر

 

 نحوۀ آشنایی با مجتمع 
 

 اقوام/آشنایان         
 سایت مجتمع      
 اینستاگرام مجتمع       
 تبلیغات اینستاگرام       
 تبلیغات گوگل      
 تبلیغات یوتوب      
 ................  )لطفا ذکر کنید(:  موارد دیگر      

 
 

 
 از چه طریق با مجتمع آداب آشنا شدید؟

 باسمه تعالی
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 اطالعات سالمت  تکمیل جهت امور دفتری  
 

 امتحان ورودی مخصوص دانش آموزان جدیدالورود  نتیجه
 

 فارسی  )     (       زبان انگلیسی )      (       ریاضیات )     (
 

 موافقت جهت ثبت نام در پایه: .......................................... 
 

 پایه: ................................ موافقت مشروط جهت ثبت نام در 
 

 عدم موافقت / دلیل عدم موافقت: ...........................................
 

  KHDAشماره ثبت نام در سیستم 
…………………………………………………………………………

…………… 
 

 نام ونام خانوادگی ثبت نام کننده: ...........................................
 

 ......................................................................... امضاء :
 

 تاريخ :       /        / 
 

 
)این اطالعات کامال محرمانه و صرفا جهت کمک رسانی به 

 (.تحصیل دانش آموز می باشد
 ؟ آیا فرزند شما نیاز به کمک تحصیلی دارد

همانطور که در ذیل ذکر شده عالمتگذاری لطفا دلیل کمک را 
 ( آموزجهت پیشرفت تحصیلی دانش) نمایید.

 
 جسمانی 

 ضعف در شنوایی 
 ضعف در بینایی

 کوری رنگ 
 

 کنید.ذکر نشده در ذیل بیان  یدر صورتیکه مورد
 .................................................................................. 

 
که کلیه اطالعات وارده شوم متعهد میاینجانب ولی دانش آموز 

 . است در این فرم صحیح
 

 ............................................. : نام ونام خانوادگی ولی
 ................................................... تاریخ : ...............

 اورژانس و بیماری های ناگهانی  ،حوادث
 

 ولی محترم دانش آموز
 

مربی بهداشت سریعا   ،برای فرزند شما حادثه ای پیش آید که منجر به آسیب جسمی شود در حین حضور در مدرسه در صورتی که
اما در صورت نیاز به انتقال به بیمارستان ضروری است به شما اطالع داده شود. خواهشمند   .اقدامات اولیه را انجام خواهد داد

ر طول روز قابل دسترسی باشد اقدام نمایید. در صورتی که است نسبت به در اختیار قرار دادن یک شماره تلفن ثابت و همراه که د
دسترسی به شما امکان پذیر نباشد این مجتمع رأسًا نسبت به انتقال به بیمارستان دبی اقدام می نماید. خواهشمند است در 

 .صورت موافقت نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایید
 

 ...........................    کالس : .............................  تلفن منزل: ..................................... نام ونام خانوادگی دانش آموز : .............
 ................................ر: تلفن همراه پد

 ......................................................... ی:............................................    تلفن ضرورتلفن همراه مادر : 
 .....................................................  ه:نام پزشک خانواده: .................................................... تلفن همراه پزشک خانواد

 
ری به بیمارستان اینجانب ................................... ولی دانش آموز ....................... موافقت خود را با انتقال فرزندم در موارد ضرو 

  . اعالم می دارم و مسئولیت کامل آن را پذیرا هستم
 

 ................. امضاء ولی                          تاریخ : ........
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 تعهد نامه 

 

........................... متولد اینجانب .............................................. فرزند ..................................... دارای شناسنامه شماره .....      
........................ متقاضی ثبت نام در کالس .......................  ..................... دارای گذرنامه شماره : ................................. اقامه شماره .

متوسطه متعهد می شوم ، شرایط تعیین شده مدرسه را که ذیالً اعالم گردیده تقبل نمایم ، چنانچه مطابق موازین و مقررات مدرسه 
 عمل نکنم نسبت به تصمیمات متخذه توسط مدرسه اعتراضی نداشته باشم.

 
حفظ و رعایت شعائر اسالمی کوشا باشم و موازین اخالقی را مراعات نموده و در آراستگی ظاهری خود برابر موازین اسالمی در  .1

 عمل نمایم.  

ضمن مراعات مقررات انضباطی مدرسه و هماهنگی با مسئولین، تمام تالش خود را جهت ارتقاء علمی خود بکار برم و در  .2

 درسه در کالسهای فوق برنامه شرکت نمایم.  صورت لزوم و طبق تشخیص شورای م

با توجه به مفاد آیین نامه و مقررات آموزشی در مورد غیبت های موجه و غیر موجه ، مراتب علت غیبت را سریعًا اطالع و  .3

 گواهی الزم را به مدرسه ارائه نمایم.  

 س را مراعات نمایم. چنانچه بخواهم از سرویس مدرسه استفاده کنم مقررات و ضوابط مربوط به سروی .4

 مطابق لباس فرم تعیین شده در مدرسه حضور یابم.  .5

از پرداختن به اموری که مغایر با شأن و مقام دانش آموزی می باشد خودداری نموده و به تذکرات اخالقی ، انضباطی مسئولین  .6

 مدرسه دقیقًا عمل نمایم. 

 

کاری الزم را داشته باشم و در نظافت محیط تحصیلی خود کوشا برای ایجاد محیطی سالم و بانشاط ، با مسئولین مدرسه هم .7

 باشم. 

 از همراه آوردن زیورآالت به مدرسه جدًا خودداری نمایم.   .8

 که در محیط آموزشی مجاز نمی باشد خودداری نمایم.  تلفن همراهاز همراه داشتن  .9

ج از مدرسه  .10 برای دانش آموزان ایجاد شود فورًا مدیر مدرسه و هرگونه مزاحمت توسط دانش آموزان دیگر یا افراد خار

 .     ممشاور مدرسه را در جریان  بگذار

 
          

 امضاء دانش آموز 
 

 تاریخ
 

فرزندم کلیه شوم یاینجانب ........................................ ولی دانش آموز ............................... ضمن تأکید بر موارد فوق متعهد م
حداقل هر ماه یکبار با حضور در مجتمع از وضعیت درسی واخالقی فرزندم مطلع شوم  مقررات و ضوابط مجتمع را رعایت نماید، و 

 و در جلساتی که از سوی مجتمع برگزار می گردد شرکت نمایم. 
 

 امضاء ولی دانش آموز
 

 تاریخ
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 فرم سرويس  

 آموز اطالعات دانش 

 ............................................................................................................ دگی دانش آموز )طبق گذرنامه( : نام خانوا نام و 

 ریاضی فیزیک         رشته تحصیلی:       علوم تجربی  
 شماره تماس مادر:  ...............................  

 بین الملل     عادی      ............... پایه تحصیلی : ............. 
 شماره تماس پدر:  ................................  

 آدرس محل سکونت  
 

 مسیر خود را با عالمت مشخص کنید : 

 دیره           بردبی          دبی مارینا           مردف            شارجه           عجمان

 غیر از مسیرهای ذکرشده )لطفا مسیر را ذکر نمایید( 

 کنید.ذکر  به صورت دقیقلطفا آدرس منزل را 
............................................................................................................................. ............................................................. 

 

.................................................................... ...................................................................................................................... 

 

 کروکی محل سکونت 

 
 
 

 امور مالی  
 

 ثبت نام دانش آموز فوق الذکر در لیست سرویس بالمانع است .
 

 امضاء مسئول امور مالی 
 تاریخ :

 

 مدارک مورد نیاز برای صدور کارت سرویس 
 

 ولی محترم دانش آموز 
همراه با کپی هویه یا کپی گذرنامه جهت صدور کارت سرویس ضمیمه نمایید بدیهی  3×4خواهشمند است یک قطعه عکس رنگی 

 است از پذیرش دانش آموز بدون کارت در سرویس معذوریم .
 

 با تشکر
 مسئول سرویس
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 مالی   امور
 
 ..... رشته : ................. ...................... ام ونام خانوادگی دانش آموز .......................................... پایه : ..........ن
 

 تلفن همراه پدر : ...................................   .. شغل پدر : .....................................................نام پدر : ....... 
 

 ..................... تلفن همراه مادر : ................................. تلفن محل کار پدر : ..................................... تلفن منزل : 
 

 GRADE پایه
School 

Fee 

Iranian 
Section 

Fee 
(Optional) 

Int’l 
Section Fee 

(Optional) 

Books 
(Iranian 
Section) 
(Optional) 

Books 
(Int’l 

Section) 
(Optional) 

UNIFORM 
(Optional) 

Snack 
(Optional) 

Life 
Insurance 

(Optional) 

TOTAL  
(Iranian 
Section) 

TOTAL 
(Int’l 

Section) 

 KG1 8960 1200 4400 1000 1730 300 878 100 12695 15380 مهد کودک 

پیش  
 KG2 8960 1200 4400 1000 1730 300 878 100 12695 15686 دبستانی

 GR 1 11518 1000 4600 1000 1940 300 0 100 14206 17819 اول

 GR 2 11518 2000 5600 1000 1940 300 0 100 15226 19860 دوم 

 GR 3 11518 2000 5600 1100 2040 300 0 100 15328 19962 سوم 

 GR 4 11518 2000 5600 1100 2040 300 0 100 15328 19962 چهارم 

 GR 5 14077 2000 5600 1100  300 0 100 17941 22575 پنجم

 GR 6 14077 2380 5600 1300 2040 300 0 100 18533 22575 ششم

 GR 7 14077 2380 5600 1300 2330 300 0 100 18533 22871 هفتم 

 GR 8 14077 2380 5600 1300 2330 300 0 100 18533 22871 هشتم

 GR 9 16637 2700 5600 1300 2330 300 0 100 21473 25484 نهم

 GR 10 16637 2700 5600 1300 2440 300 0 100 21473 25597 دهم 

 GR 11 16637 2700 5600 1200 2340 300 0 100 21473 25597 یازدهم

 GR 12 19197 2700 5600 1200 2340 300 0 100 23984 28107 دوازدهم 

 

➢ Total fees include tuition, administration fees, school uniform, sport uniform, health card, Insurance, books, and 
snack for KG students. 
 

Transportation:- شهریه سرویس 

 

Area 

 منطقه 
Al-Qusais 

 قصیص

Deira 

 دیره 

Bur Dubai 

 بردبی
Dubai Marina 

مارینا دبی  

National city 

سیتی ناشیونال  

Mirdif 

 مردف

Sharjah 

 شارجه

Ajman 

 عجمان

Fee 4990 4990 5500 5990 5990 5530 5530 5990 
 

چکتاریخ پرداخت   Cheque Dates : 
 

1st Payment 2nd Payment 3rd Payment 

23/8/2021 1/11/2021 1/2/2022 

 

➢ In case of a cheque being returned by the bank for any reason, AED 500 will be charged and cash only will be 
accepted for the returned cheque. The school will not accept responsibility for any returned cheques. 
Please make sure that you keep record of your cheques issued and make sure that the amount of the cheque is 
covered by your account balance. 

 گرفته می شود. درهم جریمه دیرکرد    500درصورت برگشت چک مبلغ  
 . 

I understand the terms and conditions regarding school fees and other school charges as presented above, and I 
agree to pay all dues on time and with full compliance. 
 
Parent`s Name: ……………………………       Date: ………….      Signature:  
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 تأییدیه امور مالی 
 

 
دریافت وجهت تشکیل پرونده گردد ثبت نام دانش آموز فوق بالمانع است خواهشمند است طبق ضوابط ثبت نام مدارک چک 

 ضمیمه می باشد.  KHDAرسید ثبت نام ایشان جهت درج در سیستم  نمایید.
 

 امور مالی 
 

 

 ی  امور دفتر
 

 ....................................   کالس : ............................. نام ونام خانوادگی دانش آموز : 
 

  :می باشد زیرمدارک موجود در پرونده به شرح 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
 

 تاریخ   / امور دفتری 

 رابط عربی 
 

  است.مدارک دانش آموز کامل 
 
 ................................................................  :KHDAد ثبت نام در سیستم ک 
 

 الس حضور یابد.ی تواند از اولین روز شروع مدرسه در ک موز مآدانش 
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  .ثبت نام الزامی است در صورت نقص مدارک، موافقت مدیر مجتمع جهت تشکیل پرونده وقابل توجه: 
  

 

  نقص مدارک 

 
 مدارک دانش أموز دارای نواقص ذیل می باشد.

 ............................................................................................................................. ..................................... 
 

............................................................................................ ...................................................................... 
 

 : ............................................................................................. KHDAشماره درخواست ثبت نام موقت در سیستم 
 

 
 ولی محترم دانش أموز 

 
می باشد. لذا خواهشمند است بنابه    KHDAبدینوسیله به اطالع می رساند بدیهی است حضور در کالس مبنی بر موافقت اولیه 

ع وقت نقص    KHDAنواقص مدارک فرزند شما تا موافقت اولیه  از پذیرش حضور ایشان در کالس معذوریم . خواهشمندیم در اسر

 مدارک را برطرف نمایید . 

 
 دانش آموز  / تاریخ                                                                               رابط عربی / تاریخ امضاء ولی 

 
 


