Al Rabeeh School
LETTER OF UNDERSTANDING
Please return with the Application Form and a copy of your child’s passport.
Application for: …………………………………………………….….

Grade: …………………….

Dear Parent / Guardian,
Thank you for completing an application form for a school place at Al Rabeeh School. Please return both the
Application Form and a copy of your child’s passport, along with this signed letter to
admissions@alrabeehschool.ae.
Enquiries
All correspondence and enquiries should be sent via email to admissions@alrabeehschool.ae and must include the
reference number issued to you following receipt of your application form, e.g. KG/0702/001. The parents’
PRIMARY contact details will be used for all correspondence.
Re-Registration of Current Students
Please note that the completion of the application form is to show your intent in re-registering your child for the
academic year 2016 – 2017, and also to confirm your current contact details.
Re-registration will begin as per the letter provided.
New Applications
Applications for KG1 and other grades for children who have siblings in school will begin on 11 February 2016.
Applications for new students (with no siblings in school) will begin on 16 February 2016.
Allocation of School Places
Priority for all school places will be given to children who currently attend Al Rabeeh School and their siblings.
All application forms will be kept on file and should a place become available we will contact parents / guardians to
arrange assessments (if necessary) and completion of the required documents. Contact will be made via email so it
is important that we have the correct email address.
Please note that we have maximum capacities for each class and year group based on ADEC rules and Health and
Safety reports. We cannot exceed 24 students in a class. Therefore, there are a limited number of places available
for children joining the school.
Any offer of a place is dependent upon the following:


the completion of all required school documents within the timescale given. Should we be unable to make
contact with you then we will withdraw the offer and remove you from our waiting list

I have read and understood the information above and confirm that I will:
 complete and return documents in the timescale requested
 inform Al Rabeeh School if my contact details change
 inform Al Rabeeh School if I no longer wish to apply for a place
 contact the school via email should I have any queries regarding the status of my application
Please do not telephone the school regarding your application, due to the high volume of applications we receive we
will be unable to take your call. If there is a place and you are selected, we will contact you via email. I understand
I should email the school at admissions@alrabeehschool.ae to enquire about my child’s application.
Name:…………………………………..

Signature: ………………………………

Date: ………………………..

Al Rabeeh School
LETTER OF UNDERSTANDING
Please return with the Application Form and a copy of your child’s passport.
الطلب مقدم لـ  ....................................................................................................... :الصف .............................................

نشكر لكم تعبئتكم لالستمارة لحجز مكان لطفلكم ،الرجاء اعادة ارسال االستمارة مع صورة جواز سفر طفلكم ،مع استمارة الطلب موقعة على االيميل
.Admissions@alrabeehschool.ae
االستفسارات
جميع االستفسارات والمراسالت يجب أن تكون عن طريق االيميل  .Admissions@alrabeehschool.aeويجب أن تتضمن رقم المرجع الذي سوف
يرسل لكم بعد تقديم استمارة الطلب ،على سبيل المثال رقم المرجع  ، KG/0702/001تفاصيل التواصل االساسية للوالدين هي التي سوف تستخدم
للمراسالت والتواصل.
إعادة التسجيل للتالميذ الحاليين
الرجاء مالحظة أن تعبئة االستمارة هو للتأكد من أنكم عازمين على إعادة تسجيل طفلكم للعام الدراسي  ،2017 -2016وأيضا ً للتاكيد على تفاصيل التواصل
الحالية والخاصة بكم ،إعادة التسجيل سوف تبدأ يوم  24يناير وفقا ُ للرسالة المقدمة.
الطلبات الجديدة:
طلبات التقديم للروضة األولى والمراحل األخرى إلخوة وأخوات التالميذ الحاللين في المدرسة ستبدأ يوم  11فبراير.
طلبات التقديم لغير اإلخوة واألخوات من التالميذ الجدد ستبدأ يوم  16فبراير.
توزيع األماكن في المدرسة:
أولوية األماكن ستكون للتالميذ المسجلين حاليا ً في المدرسة ،وإلخوتهم وأخواتهم ،جميع الطلبات سيتم االحتفاظ بها في ملف خاص وفي حال توفر مكان سوف
نتواصل مع الوالدين أو ولي األمر لتحديد موعد المتحانات القبول والتقييم إذا استدعى األمر ،وإلكمال المستندات المطلوبة ،االتصال والتواصل سيكون عن
طريق االيميل ،لذلك من المهم جدا ً أن يكون االيميل الخاص بكم صحيحاً.
الرجاء مالحظة أنه لدينا حد أقصى لكل صف ولكل مرحلة دراسية ،وذلك بناء على قوانين مجلس أبوظبي للتعليم وبناء على تقارير الصحة والسالمة ،ال
يمكننا تجاوز العدد  24تلميذا ً في كل صف ،لذلك العدد محدود لألماكن المتاحة لألطفال لالنضمام إلى المدرسة.
وأي عرض لتقديم المكان يعتمد على:


استكمال جميع المستندات المطلوبة خالل الوقت المحدد ،وفي حال لم نستطع التواصل معكم سوف نقوم بسحب المكان المقدم لكم وإزالة االسم من
قائمة االنتظار.

لقد قرأت وفهمت المعلومات السابقة وأثبت ما يلي:


استكمال جميع المستندات المطلوبة خالل الوقت المحدد



ابالغ مدرسة الربيع في حال تم تغيير تفاصيل التواصل واالتصال



ابالغ مدرسة الربيع في حال قمت بتغيير رأيي وال أرغب في التسجيل



التواصل مع المدرسة عبر االيميل ألية استفسارات تخص طلبي

الرجاء عدم االتصال هاتفيا ً لالستفسار عن طلب التسجيل الخاص بكم ،وذلك بسبب حجم الطلبات التي نتلقاها فلن نكون قادرين للرد على استفساراتكم هاتفياً،
إذا كان هناك مكان شاغر لطفلكم أو قد تم اختياره فسوف نتواصل معكم من خالل االيميلAdmissions@alrabeehschool.ae
االسم  ...................................................................................التوقيع  .......................................التاريخ ...........................

