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Parents agree to abide by the following Admissions & 

Registration Policies in ADNOC Schools: 

  والتسجيل في مدارس أدنــــــوك التالية:على أولياء االمور اإللتزام بسياسات القبول 

 Admissions Entrance Exam will not be scheduled before all 

required documents are fulfilled and submitted. 

 خول  المتحان موعد تحديد يتم   لن  الوثائق وتسليم استكمال قبل الد 
ً
ة

 
   .املطلوبة كاف

 Regular Acceptance will be based on Passing Admissions 

Entrance Exam and availability of Space. 

  خول و توفر  امتحان قبول الطالب / الطالبة يعتمد على اجتياز واغر الد 
 

   الش

 Testing results is issued within maximum one month from date 

of exam. 

 كحد أقص ى. إجرائه تاريخ من واحد شهر  خالل في االمتحان نتائج االعالن عن يتم   

 After the issuing of testing results, no request for re-testing or 

sharing results will be accepted. 

 .دم الطلب
ً
   بعد اعالن نتائج االمتحان ال يسمح بإعادته أو كشف الدرجات الى مق

 Transfer Applicants from British Curriculum will track year’s 

system according to ADEC Terms and Regulation. 

 لبات يخضع أصحاب
 
او  السنوات لنظام بريطاني   منهاج ذات مدارس من املنتقلون  الط

ً
 فق

روط
 

ادرة واألحكام للش عليم أبوظبي مجلس عن الص 
 
 .للت

  

Applicant will not admitted to their classes until they provide 

the school with the following: 

ب يلتحق
 

ال
 
فوف الط تي بالص 

 
موا ال روط إليها تقد 

 
  -:اآلتية بالش

1. The required Registration fees must be paid within one 

week of acceptance.  

  .1 القبول. تاريخ من فقط واحد أسبوع خالل التسجيل في رسوم دفع .1

2. Provide a release / transfer from their previous school 

and non- outstanding balance in their payment status for 

valid registration purpose. 

ابقة املدرسة من إبراء/ نقل بيان تقديم .2 ة وجود عدم مع الس  ية دفعات أي 
 
 متبق

ق لغرض حساباتهم في
 
ة يتعل سجيل بصالحي 

 
 .الت

1.  

3. All Applicant documents are valid and submitted to the 

school. 

ة املستندات .3
 
لى املستندات ا هذه صالحة التاريخ وتسلم املطلوبة أن تكون كاف

 .املدرسة

2.  

4. Applicant applying to KG1 grade level must be toilet 

trained. If not ADNOC schools reserve the right to cancel 

his attendance in the school.  

لبة على .4
 
مين الط   إلى املتقد 

 
وضة صف  املرحاض، استخدام يجيدوا أن األولى الر 

رط هذا استيفاء عدم حال وفي
 

  الش
 
ها تحتفظ أدنوك مدارس فإن

 
 إيقاف في بحق

الب
 
راسة عن الط

 .الد 

3.  

5. SEN Applicants and serious medical cases must follow 

School Terms and Policy in SEN Admissions and sign 

separate undertaking Letter. In case the applicant shown 

SEN after acceptation, ADNOC Schools reserve the 

right to subject the applicant to the Terms and Policy for 

such special cases. 

6. The Health form should be filled accurately and any 

conditions disclosed clearly. 

 رجةو الحاالت الصحية الح على الطلبة املتقدمين من ذوي االحتياجات الخاصة .5

والتوقيع على رسالة   الخاصة لهذه الحاالتقوانين وسياسات القبول إتباع 

بعد ان املتقدم من ذوي االحتياجات الخاصة  تبينحالة وفي  .منفصلة تعهد

 القبول 
 
ها تحتفظ أدنوك مدارس ، فإن

 
لقوانين  إخضاع الطالب  في بحق

 .الخاصة بهذه الحاالتوسياسات القبول 

بشكل عن اي حاالت  اإلفصاحية ينبغي أن تمأل بدقة و يجب الصح االستمارة .6

 واضح.

4.  

7. Students who intend to transfer between ADNOC 

Branches, parents must inform the admissions officer in 

the current branch to proceed with the transfer which 

based on availability of space. 

لبة أمور  أولياء على .7
 
ذين الط

 
 عالمإ أدنوك مدارس فروع بين االنتقال في يرغبون  ال

سجيل مسؤول
 
ير  الحالي   الفرع في الت ة في للس  قل عملي 

 
 توافر  إلى باالستناد الن

واغر 
 

ذي الفرع في الش
 
 .إليه االنتقال في يرغبون  ال

5.  

8. Any misleading or inaccurate information will lead to 

cancellation of the application and/or dismissal of the 

student. 
 

 عدم استمراريةو / أو  املقدمة إلى إلغاء الطلب  يؤدي عدم الدقة في املعلومات .8

 الطالب.

 

 

 

6.  

Applicant’s Name:            -------------------------------------------- طالبة / الالطالب اسم:    ---------------------------------------------------------------------------  

Applying Grade:     -------------------------------------------- 

 

    -------------------------------------------------------------------------- الصـــــــف الـــــدراســــــــــــــي     : 

Parent/Guardian Name:  --------------------------------------------   اسم ولي  األمر/ الوص ي   :--------------------------------------------------------------------------     

Signature:     ---------------------------------------------  
 
             -----------------------------------------------------------------------------------:      عــــــيــــــوقــــــــــــــــــالت

Date:  /         / 2017  
 
  2017/         / ـــــــــــــــــــــاريخ:          الت

 

Terms and Conditions   األحكام و  الشروط 

 

 

 

http://www.adnoc.sch.ae/

