حجز املقعد  /إعادة التسجيل (للطلبة املسجلني يف املدرسة حالياً)

لضمان حجز مقعد البنكم  /ابنتكم للعام الدراسي القادم  ،2018-2017فضالً يرجى التفضل بزايرة املدرسة قبل اتريخ  ،2017/02/23وتسديد رسم

وقدره  500درهم (حتتسب من رسوم العام الدراسي القادم).

أوقات الدوام الرمسي :من األحد إىل اخلميس ( 7:15صباحاً ولغاية  1:30ظهراً).

تسجيل طالب الروضة األوىل :بعد اجتياز املقابلة الشفهية ،واستكمال متطلبات التسجيل.
اختبارات القبول لطالب الروضة الثانية والصفوف () )1-3خاص ابلطالب اجلدد فقط ،ويتطلب حجز مسبق(:
كل يوم ثالاثء ابتداءً من .2017-02-21

اختبارات القبول لطالب الصفوف (( )4-12خاص ابلطالب اجلدد فقط ،ويتطلب حجز مسبق):

(حبسب اجلدول املتوفر يف املوقع اإللكرتوين للمدرسة) ،ابتداءً من يوم السبت ،املوافق .2017/02/18

فضالً يرجى االشرتاك بقناة التلقرام اخلاصة ابملدرسة ؛ لضمان وصول اإلشعارات والتعاميم املدرسية@AlAnsarSchool :
خدمة الواتساب (لالستفسارات العامة يف املدرسة):

لالشرتاك يف خدمة الواتساب اخلاصة مبدرسة األنصار العاملية فضالً يرجى إرسال كلمة (اشرتاك) على الرقم  ،0503005788وحفظ الرقم يف عناوين االتصال.
ملزيد من املعلومات ،ميكنكم التفضل بزايرة املوقع اإللكرتوين للمدرسة www.alansarschool.net

Seat reservation / Re-Registration for our current registered students:
Parents are kindly requested to visit the school premises before 23/02/2017 and pay
the re-registration fee. (500 AED - to be deducted from the school fees for the academic year
2017-2018).

School Official Timings: Sunday to Thursday (7:15 am to 1:30 pm).
New Admission for KG-1 (in progress):
Interview and registration requirements is a pre-requisite.
New Admission for KG-2 and grades (1-3) (entrance exam registration is required):
will be held every Tuesday, starting from 21-02-2017
New Admission for grades (4-12) (entrance exam registration is required):
will start on Saturday, 18-02-2017 (refer to the school website for the schedule).
Our Telegram Channel: To stay updated with our announcements and memos
kindly join us at: @AlAnsarSchool
The School “WhatsApp” Service (For General Enquiries Only):
Save Our number (0503005788) in your contacts and send us the word “Subscribe”.
For further details kindly visit the school website www.alansarschool.net

