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AJB Cir. No. 23/AJB/AY 2022-23/NOVEMBER                                                                              29th November 2022         

  الموضوع - امتحانات كامبردج الدولية ، سلسلة مايو - يونيو 2023

 األعزاء، أولياء األمور السادة 

ن التمهيدية نيابة عن  دج الدولية للتقييم من مايو إىل يونيو  المنهاج -مدرسة العي  ي سلسلة امتحانات كامبر
ن
ي أن أبلغكم ببدء التسجيل ف

ي ، يسعدنن
يطانن البر

2023. 

 .يرجر مالحظة المعلومات الهامة التالية

 :التسجيل كالتاىلي تواري    خ  . 1

 تسجيل جديد
5-9 December, 2022  

2-31 January, 2023 

برسوم تأخب  متأخر   تسجيل  1 February - 10 February, 2023 

 February - 17 February, 2023 13  تأخب  برسوم تسجيل متأخر جدا 

 

 . سيتم تسليم استمارات التسجيل وقائمة الرسوم للطالب . 2

 :استمارات التسجيل المكتملة معيجب إرفاق ما يلي  . 3

 . بخلفية بيضاء وبالزي المدرسي فقطللطالب  حديثة شخصية  صورة  2أ. عدد 

 . ب. نسخة صالحة من جواز السفر الدوىلي للطالب

 . ج. نسخة صالحة من بطاقة الهوية اإلماراتية للطالب )من األمام والخلف(

ة  . اإلمارات العربية المتحدةاإلقامة ب د. نسخة سارية المفعول من تأشب 

ا CIE المرشح ألي مؤهل من جلسإذا ) السابقة أو بيان النتيجة CIE ه. نسخة من شهادة
ً
 (. سابق

ي ذلكسداد يجب عل اآلباء  . 4
 .الشهر الذي يتم فيه دفع رسوم االمتحان رسوم جميع مستحقات الرسوم بما فن

 .التسجيلاالمتحانات قبل  مسؤولالدراسة الذاتية أن يخطروا  واد الذين يختارون م لطلبةايجب عل  . 5

 .االمتحانات مسؤولبل إعادتها إىل التحقق من جميع النماذج والتوقيع عليها ق أولياء األمور يجب عل  . 6

ي من خالل مقابلتهم  االمتحانات و مسؤوليمكن الحصول عل موافقة معلمي المادة  . 7
 .المدرسةفن

ي جواز السفر الدوىلي فقط الطالبيجب أن يظهر اسم ا . 8
ن
ي النموذج كما هو الحال ف

 .فن

ي تفاصيل  . 9
ي حالة حدوث أي خطأ فن

ذلك دي عدم القيام باالختبارات فور التسجيل. سيؤ  بعد التسجيل ، يجب إخطار موظف الطالبفن

 عن أي عواقب بعد ذلكالطالب إىل أن يكون 
ً
 .مسؤوال

 . قائمة الرسوم مرفقة باستمارة التسجيل . 10

 . االمتحاناتمسؤول اىل أو  مكتب االستقبال بالمدرسة يرجر توجيه جميع االستفسارات إىل  . 11

 . التعميميجب عىل جميع اآلباء اإلقرار باستالم هذا  . 12

 

 .البيانات المطلوبةمرفقات أو الملحوظة: لن يتم قبول أي نموذج بدون 
 

 شاكرين لكم دعمكم وتعاونكم المستمر 

 مكتب مسؤول االمتحانات 
AJ – British System 
Email: suhail.chayilode@alainjuniors.com 
WhatsApp: +971529658534 
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ACKNOWLEDGEMENT RECIEPT 

Sub: Cambridge International Examinations, May-June 2023 Series 

I, …………………………………………………… parent of ……………………………………………………………………….. in Grade ……… hereby 

wish to acknowledge receipt of the above correspondence.  

 

Phone number: …………………………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………………………………… 

Signature: ………………………………………………………………………………………………. 

 


