
ADMISSIONS APPLICATION   2018/2019   استمارة قبول للعام الدراسي

Student’s Details: بيانات الطالب:

Full Name in Arabic: األسم )رباعي( باللغة العربية:

Full Name in English: االسم كاماًل باللغة االنجليزية:

Date of Birth:  تاريخ الميالد:

Nationality:  الجنسية:

Present School:  المدرسة الحالية:

Grade at Present School:  الصف الدراسي الحالي:

Grade to enter at BIS for 2018-2019
school year:

صف االلتحاق في مدرسة البيان الدولية  للعام 
الدراسي 2019-2018:

Father’s Details: بيانات ولي األمر )األب(:

Father/Guardian’s Name: أسم األب/ولي األمر:

Occupation: المهنة:

Place of Work: جهة العمل:

Work Phone: هاتف العمل: 

Mobile Phone: الهاتف النقال:

Email: البريد االلكتروني:

Mother’s Details: بيانات الوالدة )األم(:

Mother’s Name (Arabic): األسم الثالثي باللغة العربية:

Mother’s Name (English): األسم الثالثي باالنجليزية:

Occupation: المهنة:

Place of Work: جهة العمل:

Work Phone: هاتف العمل:

Mobile Phone: الهاتف النقال:

Email: البريد االلكتروني:

Home Phone: هاتف المنزل:

Brothers/Sisters in Al-Bayan International School (if any): األخوة/األخوات الملتحقين بمدرسة البيان الدولية )إن وجد(:

Grade: الصف: Name: االسم:

Grade: الصف: Name: االسم:

Grade: الصف: Name: االسم:

* Please complete entire school history: * أسماء كافة المدارس التي التحق بها الطالب خالل السنوات السابقة:

اسم المدرسة
Name of School

البلد
Country

المنهج التعليمي
Curriculum

األعوام الدراسية
Years Attended

الصفوف
Grades

Turn Over  



• Number of new siblings also applying to BIS this year:

Number:

Names & Grades:

• Student’s Medical Condition: 
• Has speech problems?
• Has vision problems? 
• Has hearing problems?
• Previous psychological assessments?
• Previous medical assessment?
• Diagnosed as a slow learner/ special needs?
• Has a physical disability? 
• Has a mental disability? 

  Yes   No 
  Yes   No 
  Yes   No 
  Yes   No 
  Yes   No 
  Yes   No 
  Yes   No 
  Yes   No 

• Other concerns? Please state:

• Has your child ever failed or repeated a grade?   Yes   No 

If yes, please indicate grade level & give a brief explanation:

• عدد األخوة المستجدين المتقدمين أيضا لاللتحاق بمدرسة البيان الدولية لهذا العام:
عدد األخوة:    

أسماؤهم وصفوفهم:

  نعم     ال  
  نعم     ال  
  نعم     ال  
  نعم     ال  
  نعم     ال  
  نعم     ال  
  نعم     ال  
  نعم     ال  

• الحالة الصحية للطالب: 
• لديه مشاكل في النطق؟
• لديه مشاكل في البصر؟

• لديه مشاكل في السمع؟
• خاضع الختبارات نفسية؟

• خاضع لفحوصات طبية خاصة؟
• تم تقييمه على أنه بطيء التعلم/ ذو احتياجات خاصة؟

• لديه إعاقة جسدية؟
• لديه إعاقة عقلية؟  

  مشاكل أخرى؟ يرجى ذكرها:

ال   • هل سبق للطالب أن رسب أو أعاد أي من السنوات الدراسية السابقة؟   نعم     

إذا كانت اإلجابة بنعم، فيرجى ذكر الصف وإعطاء شرح مختصر:

متطلبات استمارة القبول
يرفق التالي عند تقديم طلب استمارة القبول لدى مكتب القبول والتسجيل في المدرسة: 

1. رسم مقابلة / اختبار القبول بحسب المرحلة كالتالي:
• 20 د.ك لمقابالت مرحلة الروضة

• 30 د.ك الختبارات المرحلة االبتدائية
2. صورة فوتوغرافية حديثة واحدة - حجم صورة الجواز.

3. نسخة شهادة ميالد الطالب.
4. نسخة من جواز الطالب.

5. نسخة من البطاقة المدنية للطالب.
6. نسخ من آخر شهادتين دراسيتين سنويتين من ضمنها آخر شهادة حصل عليها الطالب خالل سنة التقديم.

Application’s Requirements
The following are required to be submitted to the Admissions Office with the Application: 

1. An interview / assessment fee as follows: 
    • KD. 20/- (for KG interviews)
    • KD. 30/- (for Elementary assessments)
2. One recent passport size photograph.
3. A copy of the student’s birth certificate.
4. A copy of the student’s passport.
5. A copy of the student’s civil ID.
6. Copies of the last two annual report cards including the latest report for the current year.

Criteria for Acceptance: 
Acceptance at BIS is based upon the following criteria:
1. Availability of places;
2. The school’s priorities for accepting new students:

1st: Children with siblings already enrolled at the school and children of staff members. 
2nd: Children of new families.

3. The applicant’s developmental level relative to the expectations of the school for a 
given grade;

• Performance on the admissions examination(s)
• Past academic performance
• Behavior information and recommendations from former school(s).
• Past BIS records if the student wishes to return to BIS after an absence.
• The extent to which the applicant’s educational needs and learning style match the 

program that BIS is able to provide.
• Other factors which may lead the evaluators to believe that the student will be 

successful or unsuccessful at Al-Bayan International School.

Important Notes: 
Having a sibling at BIS or being a staff child does not guarantee enrollment. Enrollment 
at BIS is strictly based on the result of admissions assessment. Please note that although 
BIS contacts parents to inform them about the outcome of an admissions assessment 
and the status of an applicant’s pending application, the school may keep some 
information/references confidential, and will not always be able to provide detailed 
reasons to parents regarding why their child/children was or was not accepted. The 
school reserves the right to deny admissions to any student(s) if the BIS’s Officers believe 
that it is in the best interest of the school or the student to do so. BIS only admits 
students for whom it can provide an education. The school maintains the right to refuse 
admissions to students not meeting the school’s academic requirement or show lack of 
willingness to abide by the code of conduct of the school.

Acknowledgment: 
I, hereby, declare that the information provided on this application is true and accurate 
to the best of my knowledge. I understand that if complete and accurate information 
has not been provided, Al-Bayan International School may withdraw its offer of 
admissions. If it is later discovered that the information given is incorrect, my child may 
be asked to leave the school. I understand that acceptance into BIS is subject to passing 
an entrance test/interview and the school’s decision is final. I understand that the 
demand for places at BIS remains high and admissions priority will be granted according 
to the aforementioned criteria for acceptance. I have read the criteria and I understand 
that BIS may ask for references from other schools and reserves the right to keep the 
information given by other schools confidential. If a place is offered, I agree to accept 
the school rules and regulations. Finally, I assume personal responsibility for all school 
fees, regardless of third party payments, and agree to pay promptly.

معايير القبول:
القبول في مدرسة البيان الدولية معتمد على المعايير التالية: 

1. توفر األماكن؛
2. أولويات المدرسة لقبول الطلبة المستجدين:

أوال: أخوة/أخوات طلبة المدرسة الحاليين وأبناء/بنات العاملين في المدرسة.
ثانيا: أبناء العائالت المستجدة.

3. مدى النمو االجتماعي واألكاديمي للطالب نسبة إلى توقعات المدرسة
للصف الدراسي؛ 

• أداء الطالب في مقابلة/اختبار القبول
• األداء األكاديمي السابق للطالب 

• السيرة السلوكية للطالب وتوصيات المدرسة السابقة
• التقارير الدراسية السابقة في البيان إذا كان الطالب دارسًا فيها ويرغب بالعودة للمدرسة 

ــان  • مــدى توافــق احتياجــات الطالــب األكاديميــة ونمــط تعلمــه مــع البرنامــج الــذي تقدمــه مدرســة البي
ــة. الدولي

• عوامــل أخــرى قــد يــرى فيهــا المقّيمــون أن الطالــب ســيكون ناجحــا / أو غيــر ناجــح فــي مدرســة البيــان 
الدوليــة.  

مالحظات مهمة: 
يرجــى مالحظــة أن كــون الطالــب مــن أخــوة طلبــة مدرســة البيــان الحالييــن أو مــن أبنــاء العامليــن فــي 
المدرســة ال يعنــي قبولــه بشــكل فــوري فــي مدرســة البيــان الدوليــة، إنمــا يتوقــف ذلــك بشــكل أساســي 
ــة علــى االتصــال  ــان الدولي ــه بالرغــم مــن حــرص مدرســة البي ــار القبــول. يرجــى العلــم أن علــى نتيجــة اختب
بأوليــاء األمــور إلبالغهــم بنتيجــة اختبــار القبــول البنهم/ابنتهــم وبوضــع قائمــة االنتظــار، إال أن المدرســة 
ــات مفصلــة  ــم بيان ــا تقدي ــون باســتطاعتها دائم ــن يك ــع ســرية، ول ــات/ المراج ــد تبقــي بعــض المعلوم ق
ألوليــاء األمــور فيمــا يتعلــق بأســباب قبول/عــدم قبــول أبنائهــم. وتحتفــظ المدرســة بحــق رفــض قبــول أي 
طالب/طالبــة إذا ارتــأى المســئولون فيهــا بــأن ذلــك هــو األفضــل لمصلحــة المدرســة أو الطالــب. كمــا يجــب 
العلــم أنــه فــي مدرســة البيــان الدوليــة يتــم فقــط قبــول الطلبــة الذيــن تســتطيع المدرســة تقديــم التعليــم 
المناســب لهــم. وتحتفــظ المدرســة بحــق رفــض قبــول الطلبــة الذيــن ال يســتوفون المعاييــر األكاديميــة أو 

فــي حالــة عــدم وجــود االســتعداد لديهــم لاللتــزام بالالئحــة الســلوكية للمدرســة.

إقـــرار وتعهد:
أقــر بموجبــه أن البيانــات الــواردة فــي هــذا الطلــب صحيحــة ومطابقــة تمامــًا للواقــع حســب كامــل معرفتــي. 
وأعلــم أنــه فــي حــال عــدم صحــة أي مــن هــذه البيانــات، ســيكون لمدرســة البيــان الدوليــة الحــق فــي إلغــاء 
عــرض القبــول. وفــي حــال اتضــح الحقــًا عــدم صحــة أي مــن هــذه المعلومــات، فقــد يطلــب مــن ابنــي/
ابنتــي تــرك المدرســة. كمــا أتفهــم أن القبــول فــي مدرســة البيــان الدوليــة متوقــف علــى اجتيــاز مقابلــة/

اختبــار القبــول وأن قــرار المدرســة فــي هــذا الخصــوص ســيكون نهائيــًا. كمــا أعلــم أن الطلــب علــى األماكــن 
الشــاغرة فــي مدرســة البيــان الدوليــة متزايــد وأن األولويــة فــي القبــول ســتمنح وفقــا لمعاييــر القبــول 
المذكــورة أعــاله. لقــد اطلعــت علــى معاييــر القبــول وأتفهــم أنــه يحــق لمدرســة البيــان الدوليــة طلــب مراجــع 
مــن مــدارس أخــرى وأنهــا ســتحافظ علــى ســرية هــذه المراجــع. وعنــد توفــر المــكان، أتعهــد بقبــول كافــة 
ــن المدرســية. كمــا أتحمــل شــخصيًا مســؤولية تســديد كافــة الرســوم الدراســية فــي  األنظمــة والقواني

مواعيــد اســتحقاقها بغــض النظــر عــن قيــام أيــة أطــراف أخــرى بالســداد.

Name of Parent: اسم ولي األمر:

Signature of Parent: توقيع ولي األمر:

Date: التاريخ:

For Admissions Office Use Only الستخدام مكتب التسجيل فقط

Registrar’s Name: اسم مستلم طلب االستمارة:

Date Received: تاريخ االستالم:


