مدرسة العالم الجديد الخاصة

NEW WORLD PVT. SCHOOL

Re-registration Form – طلب إعادة تسجيل
Academic Year 2021 – 2020 للعام الدراسي
Office Use - لإلستعمال اإلداري
Date: ........................................................................ :التاريخ
Registrar: .................................................... :مسؤول التسجيل
Accountant: …...........…………………….……...:المحاسب
Parent’s Code: ..………………………..……:رقم ولي األمر

1. Student Details: بيانات الطالب
Student name - اسم الطالب

No.
1
2
3
4
5

Current Class - الصف الحالي

Parent’s Signature …………………………………..

.............................................. توقيع ولي األمر

أولياء األمور

2. Guardians
Father’s details : بيانات األب
Full name :االسم الكامل

Mother’s details: بيانات األم
Full name :االسم بالكامل

Mobile : المتحرك

Mobile : المتحرك

E-mail address (Capital Letter) :البريد االلكتروني

E-mail address (Capital Letter) :البريد االلكتروني

3. Home Details: بيانات السكن
Emirate – اإلمارة: ……………………………………
Street Name - إسم الشارع: ……………………………

Area – المنطقة: ……………………………………
Street Nbr – رقم الشارع: …………………………..

Building –  بناية

Villa –  فيال

Building Name – إسم البناية: …………………………
Apartment Nbr – رقم الشقة: …………………………
Nearest Landmark– أقرب مكان عام للمنزل
……………………………………………………....

Villa Nbr - رقم الفيال: ……………………………….
Nearest Landmark– أقرب مكان عام للمنزل
……………………………………………………....

4. Transportation

المواصالت
ّ
 كال

 نعم

Do you want to register your child in the transportation services? Yes 

ابنتك في خدمة المواصالت؟/هل تريد تسجيل ابنك
No 

. تمكين طالبنا ليصبحوا طالبين للمعرفة مدى الحياة ومواطنين عالميين وقادة مبدعين مل ّمين بمهارات القرن الحادي والعشرين: رؤيتنا
Our Vision: To enable our students become lifelong learners, global citizens, and successful 21st century innovative leaders.

Tel: 04-2610033, Fax: 04- 2610330, P.O.B:56988, Dubai – U.A.E. , Email : info@nwps.ae ,www.nwps.ae

مدرسة العالم الجديد الخاصة

NEW WORLD PVT. SCHOOL

التصوير

5. Photography

ستقوم المدرسة خالل العام الدراسي بجمع صور ولقطات فيديو للطالب ليتم حفظها في معرض الصور الخاص بالمدرسة واستخدامها على موقع
.المدرسة اإللكتروني وفي اإلعالنات ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة إلخ
،ها/ اإلذن بأن يتم تصويره...........................  في الصف................................................................ إبنتي/ أعطي إلبني،وعليه
.واستخدام الصورة بما تقدم أعاله
.................................................................. إمضاء ولي األمر
The school will collect throughout the academic year, pictures and video footages of students to be saved in the
school gallery and used in the school website, advertising materials and social media pages, etc.
Therefore, I hereby accept to take pictures/videos of my son/daughter ……………………………………., in
grade ………………., and use the pictures/footage as mentioned above.
Parent’s signature ……………………………………..

6. Required Documents

المستندات المطلوبة
) 4 ( صور شخصية عدد
نسخة عن جواز السفر المجدد ونسخة عن اإلقامة المجددة للطالب
نسخة محدثة عن المرسوم
.بطاقة الهوية األصلية اإلماراتية للطالب

•
•
•
•

•
•
•
•

(4) passport photos
Recent copy of passport and residence visa of the student
Updated copy of Decree
Emirates ID card of the student

. تمكين طالبنا ليصبحوا طالبين للمعرفة مدى الحياة ومواطنين عالميين وقادة مبدعين مل ّمين بمهارات القرن الحادي والعشرين: رؤيتنا
Our Vision: To enable our students become lifelong learners, global citizens, and successful 21st century innovative leaders.

Tel: 04-2610033, Fax: 04- 2610330, P.O.B:56988, Dubai – U.A.E. , Email : info@nwps.ae ,www.nwps.ae

