المستندات المطلوبة للتسجيل بمدرسة منار االيمان الخاصة للصف األول
المستندات المطلوبة لتسجيل طالب وبحث الحالة ،ودونها لن يتم االطالع على الملف ويستبعد:
/10مستندات الطالب
 .1نسخة ملونة من جواز السفر واإلقامة والهوية اإلمارتية سارية المفعول بما ال يقل عن ( )6أشهر.
 .2عدد ( )5صور شخصية حديثة للطالب .6x4
 .3نسخة ملونة من شهادة ميالد مصدقة من وزارة الخارجية يف الدولة وسفارة دولة الطالب.
 .4شهادة تثبت دراسة يف رياض األطفال.
/19مستندات ويل االمر وبحث الحالة
 .5نسخة ملونة جواز السفر واإلقامة والهوية سارية المفعول بما ال يقل عن ( )6أشهر لألب واألم.
 .6مستتتخرم مصتتد متتن جهتتة العمتتل لتتو األمتتر (األب واألم) موض ت ا مفتتردات الراتتتب والو يفتتة وستتنة االلت تتا بالعمتتل
والمزايا التي يستلمها ،ويف حالة عدم العمل يستخرم اثبات بعدم العمل من م اكم الدول .
 .7مستخرم مصد من البنك  /المصرف موض ا الراتب لمدة ( )6أشهر سابقة  ،ويف حالة االستالم باليد يرجى استتخرام
مستخرم رسمي من جهة العمل بذلك وموضح فيه االستالم.
 .8نستخة ملونتة متن عقتد اإليجتتار ست ني معتمتد متن الجهتات الرستمية حستب األصتول باإلضتتافة

نستخة متن آختر فتتاتورة

للماء وال هرباء.
 .9نسخة من شهادة طال أو هجران لو األمر (األب واألم) ن وجد يف حاالت الطال أو الهجر.
.11

نسخة ملونة من شهادة وفاة األب لأليتام صادرة من مستشفيات الدولة وموثقة.

 .11نسخة من شهادة صادرة من الم

مة بما يخص الوصي.

 .12نسخة من شهادة اإلعالة الصادرة من م اكم الدولة.
 .13اإلفادة عن أي وسائل دخل أخرى من جمعيات ومؤسسات الدولة.

مالحظات:
 الشهادات الصادرة من خارم الدولة لن يتم قبولها مالم ت ن معتمدة من سفارة دولة اإلمارات العربية المت دة يف الدولة
الصادرة منها واعتمادها من الخارجية اإلماراتية حسب األصول المتعارف عليها.
 الشهادات الدراسية الصادرة داخل الدولة لن تقبل لما لم ت ن معتمدة من دارة المنطقة التعليمية .
 يمنح ميزة ل ا

الطالب ألبناء المو فين العاملين بمؤسسة منار اإليمان التعليمية الخيرية عدد ( )2فقط ،وينطبق

عليهم الشروط ذاتها ولن يتم التجاوز عنها ،وعند نهاء الخدمات /االستقالة يشطب أسماء الطالب من سجل التسجيل
بنهاية العام الدراسي.

تنبيه هام


جراء المقابلة للطالب ال يعني قبولة تلقائيافالقبول متوقف على نتيجة المقابلة وأولويات القبول الم ددة وفقا لسياسة
ب ث ال الة ضافة ا توفر األماكن .

 سيعلن م تب القبول والتسجيل عن النتائج النهائية للقبول بعد االنتهاء من كافة المقابالت وادراسة ال االت  ،لذا يرجى
عدم سؤال المعلمين عن النتائج وكيف ابلى طفلك خالل المقابلة ذ أنه من غير المسموح لهم االدالء بأي معلومات
لالهل بهذا الخصوص.
 يمنع منعا باتا تداول المستندات بالتصوير والنشر على مواقع التواص االجتماعي او اي وسيلة اخرى ويعتبر ذاك انتهاك
صريح للخصوصية يم ن ت ويلة ا اجراء قانوين .
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