Admission Form
For Aramco Saudi Employees’ Sons and Daughters
Please fill out all the fields in clear handwriting

وبنات موظفي وموظفات شركة أرامكو السعوديين/خاص بأبناء

Full Name:____________________________________________________

ً
_______________________________________________________: ة كامل/اسم الطالب

طلب التحاق
ً
فضل تعبئة جميع الحقول بخط واضح
ا

ً
 فضل تعبئة الطلب باللغة العربية فقط،كنت تتحدثين باللغة العربية
ِ إذا

Student’s Iqama/ID no.:

:ة/رقم (السجل املدني – اإلقامة) للطالب
Nationality:_________________ Place of Birth:______________________ ______________________: ________________________________ مكان الوالدة:الجنسية
ا_______ ا/_____ا/_____ا:)ا_______ااااااا(ميلدي/_____ا/_____ :)تاريخ الوالدة (هجري
Date of Birth (Hijri): ___ /___ /______ (Gregorian):___ /___ /______
Mother’s Name:_____________________ا______________________ااا__________________ااا_______________________ا __________________ااا_______________ااا:اسم األم
Mother’s Work Phone Number (with code) :______________________ ____________________________________:)هاتف عمل األم (إن وجد مع مفتاح الخط
Mother’s Mobile Number:_______________________________________ _________________________________________________________________:جوال األم
Mother’s Aramco ID Number (if she works at Aramco): ____________ _______________________________:)رقم بطاقة أرامكو (لألم إذا كانت موظفة أرامكو
Expiration:_____________________________________________________ __________________________________________________________ااااااا:تاريخ االنتهاء
Mother’s Email Address:
:البريد االلكتروني لألم



ًّ
___________________ا ________________ااا_________________ااا:)(ثلثيا
األمر
اسم ولي ا
Guardian’s Name: _____________ ______________ ______________
Work:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________:مهنته
Father’s Aramco ID Number:____________________________________ ____________________________________________________:)رقم بطاقة أرامكو (لألب
ا_________ااااااا/_______ا/_______اا:تاريخ االنتهاء
Expiration: ____ /____ /______
G Guardian’s Work Phone Number(with code):____________________ ________________________________________:)هاتف عمل ولي األمر(مع مفتاح الخط
Guardian’s Mobile Number:_____________________________________ _____________________________________________________________:جوال ولي األمر
Home Telephone Number:______________________________________ ________________________________________________________________:هاتف املنزل
Guardian’s Email Address:
:البريد االلكتروني لولي األمر


Does he/she have siblings at Dhahran Ahliyya Schools? No Yes
.........:كم عددهم
نعم
ال
ا إخوة أو أخوات في مدارسنا؟/هل له
If yes, how many? .........
األب
هل األم أو األب من خريجي مدارسنا؟ األم
Is the mother/father a DAS alumni? Mother Father
Student’s Current School:________________________________________ __________________:ة عند تقديم الطلب/تدرس بها الطالب/اسم املدرسة التي يدرس
Grade:_________________________________________________________
In which grade do you want to enroll him/her?____________________
For the year (Hijri & Gregorian): _________________________________

Kindly, read all the important notes on the back of the page

____________________________________________________________: الصف الحالي
___________________________________________ما هو الصف املطلوب االلتحاق به؟
_______________________________________________:)للعام الدراس ي(هجري وميلدي

ً
فضل االطلع على جميع امللحظات الهامة املوجودة خلف الورقة

I, the guardian of the student, hereby agree to adhere to all the rules
followed at Dhahran Ahliyya Schools, at present, the amendments and the
new rules applicable in the future.

ّ
األهلية كافة
ة أفيد بأنني أوافق على أنظمة مدارس الظهران/بصفتي ولي أمر الطالب
).(الحالية وما يطرأ عليها من تعديلت؛ واألنظمة املستجدة

Guardian’s Name:_________________________ Signature:____________
Date of Applying: ___ /___ /______

__________________:____________________________________ التوقيع:اسم ولي األمر
ا_______ااااااا/_____ا/_____ :تاريخ تقديم الطلب

Important Note: This form should be submitted to
the schools one time only and not every year.
- Forms will not be accepted unless the
following documents are attached to them:

1. Copy of the student’s birth certificate (for kindergarten and grade 1
applicants only)
2. Copy of the family National ID that includes the student’s name (front &
back on the same paper)
3. Copy of the valid Aramco ID card. (for father & mother)
4. 4X6 cm Photograph (one only)
5. Copy of the student’s immunization records (for kindergarten and
grade 1 applicants only)
6. Disease-Free Certificate
7. Medical report- visual & hearing. (for kindergarten only)
8. Copy of the student’s passport
9. Copy of the student’s most recent grade transcript. (entry to grades 2 &
above only)

Important Notes

 يقدم الطلب للمدارس مرة واحدة فقط- :ملحظة هامة
.وليس كل عام
: ال ُيقبل الطلب مالم يتم إرفاق ما يليا

) صورة من شهادة امليلد (خاص لرياض األطفال واألول ابتدائي فقط.1
) صورة من بطاقة العائلة (من األمام والخلف في نفس الورقة.2
 صورة من بطاقة أرامكو للموظف أو املوظفة (سارية املفعول) ا.3
سم) ا6X4(  صوراة شمسية واحدة.4
 صورة من بطاقة التطعيم (خاص لرياض األطفال واألول ابتدائي فقط) ا.5
) شهادة صحية (تقرير طبي بالخلو من األمراض.6
) تقرير طبي عن السمع والنظر (خاص للمتقدمين ملرحلة لرياض األطفال.7
ة/ة أو الجواز املضاف فيه الطالب/ صورة من جواز سفر الطالب.8
ة (خاص من ثاني ابتدائي فما فوق) ا/ صورة من آخر كشف درجات للطالب.9

ملحظات مهمة

1. This form is a request from the student’s guardian to enroll his/her child
in our schools. This form doesn’t commit the school to acceptance of the
child. Acceptance is decided according to our admission procedures.

ابنته بمدارسنا وال/ يعتبر هذا الطلب بمثابة إعلن نية من قبل ولي األمر إللحاق ابنه.1
.اإلجراءات املحددة من قبلنا
 ألن القبول يتحدد وفق ا،يلزمنا بقبوله أو قبوله

2. The parents are responsible for following up with the school to receive
the schedule for the admission procedure on the 5th week of the
academic year.
3. After passing the interview, admission for Aramco employees’ children is
prioritized as follows:
 The child has siblings in our schools.
 The date of submitting the Admission Form.
After that, if there are seats available from the Aramco percentage, we
prioritize admission according to the date of submitting the Admission
Form.
4. School fees must be paid in full when the student is accepted for the 1st
time.
Contact us:

 من مسؤولية أولياء األمور مراجعة موقع املدارس في األسبوع الخامس من بداية.2
.العام الدراس ي ملعرفة مواعيد التعارف واختبارات القبول وإعلن النتائج

Boys’ School Telephone Number:
013-891-9222 / 013-891-7098

Girls’ School Telephone Number:
013-891-9444 / 013-891-4172

Or email us at:

Girls.admission@das.sch.sa

 تكون أولوية القبول بالنسبة ألبناء وبنات موظفي أرامكو، بعد اجتياز املقابلة.3
:السعوديين كالتالي
.ة إخوة أو أخوات في مدارسنا/ للطالب
. حسب تواريخ تقديم الطلبات
 فيتم قبول من ليس،وفي حال بقيت أي أماكن من حصة شركة أرامك او السعودية
ّ
 ا. حسب تواريخ تقديم الطلبات،ن إخوة أو أخوات في مدارسنا/
لديهم ا
ُ
 ا.ة ألول مرة في مدارسنا/ اتسدايد الرسوم دفعة واحدة عند قبول الطالب.4

 ا:للتواصل
هاتف مدارس البنين ا
013-891-7098 / 013-891-9222
هاتف مدارس البنات ا
013-891-6695 / 013-891-9444
:أو على البريد االلكتروني

Girls.admission@das.sch.sa

