تعليمات ختص الطالب الراغبني يف التسجيل يف مدرسة األنصار العاملية

INSTRUCTION: If you wish to join Al Ansar International
School by transferring from any schools located outside the
UAE, this form should be completed as follows:
1. Only copy the information outside this box onto the
school official letterhead. The form should be completed
by the current school administration.
2. This form should be completed in English Language if
the student is transferred from Non-Arab Countries. And
it must be completed in Arabic if the student is
transferred from one of the Arab Countries.
3. This form must be signed and stamped by a school
official (blue ink preferred), and attested by the Ministry
Of Education (of country) foreign affairs and UAEEmbassy
4. The original transfer certificate must be presented at the
time of enrollment together with the report card.

:)للقادمني من خارج الدولة (فقط
 يتعني على ويل األمر استكمال بياانت هذا النموذج من خالل إدارة املدرسة.1
. وعلى الرتويسة اخلاصة ابملدرسة، احلالية للطالب

 تعبأ بياانت هذا النموذج ابللغة العربية (يف حال انتقال الطالب من دولة.2

.) وتعبأ ابللغة االجنليزية (يف حال انتقال الطالب من دولة أجنبية،)عربية

 ويصدق من، هذا النموذج جيب أن يوقع ابلتوقيع املعتمد ملدير املدرسة احلالية.3

 مث يصدق من،)وزاريت الرتبية والتعليم واخلارجية (يف الدولة املنقول منها الطالب
.قبل سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة

 يتعني على ويل األمر إحضار شهادة االنتقال األصلية موقعة ومصدقة حبسب ما.4
 إضافةً إىل مجيع مستندات التسجيل الواردة يف موقع،ورد يف البند السابق

.املدرسة

(Further requirements is mentioned on our school website).

شـهـادة انـتـقـال

TRANSFER CERTIFICATE
Name of the student

اسم الطالب

Nationality

اجلنسية

Place & Date of Birth

مكان واتريخ املـ ــيالد

Last School Name

اسم املدرسة السابقة

(DD/MM/YYYY(

Grade which the student was
Admitted:

الصف الذي التحق به الطالب

Date of joining (the School)

اتريخ االلتحاق ابملدرسة

(for the Academic Year):

:)(العام الدراسي الذي التحق به

The Present Grade

الصف الدراسي احلايل

(for the academic Year):

:()يف العام الدراسي

Last date of attendance in the
school

داوم الطالب يف املدرسة لغاية
:اتريخ
:نتيجة آخر العام الدراسي احلايل

Result at the end of the Academic Year
Passed and Promoted to Grade (………)
For the Academic Year (…………….)

)..........( ) يف العام الدراسي.......(  وينقل إىل الصف،انجح

Detained in Grade (………)
For the Academic Year (…………….)

)..........( ) يف العام الدراسي.......(  ويبقى يف الصف،راسب

Signature of Headmaster / Principal / Director

Attested from Ministry Of
Education, foreign affairs
(of country) and UAE
Embassy

School Stamp
خــاتــم الـمـدرس ــة

توقيع مدير املدرسة
مصدقة من وزارة الرتبية والتعليم
)وخارجية الدولة (املنقول منها الطالب
مث من سفارة دولة اإلمارات العربية
املتحدة
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