وزارة التعليم  -اإلدارة العامة للتعليم بالرياض

مدارس دار السالم األهلية للبنني و البنات

خطة قبول طالب وطالبات الصف األول ابتدائي للعام الدراسي 1439هـ1440/هـ

املكرم ولي أمر الطالب  /ـة  .................حفظه اهلل
بناءً على تعميم معالي وزير التعليم رقم  68282بتاريخ 1439/5/6هـ والذي حدد قواعد قبول الطالب املستجدين
وعليه من يرغب منكم بتسجيل االبن أو االبنة بالصف األول االبتدائي مبدارسنا مراعاة ما يلي.
 أن يكون الطالب أو الطالبة من مواليد 1434/3/25هـ املوافق 2013/2/6م وما قبله كحد أدني و مثان سنوات وثالثة أشهر كحد أقصىويكون التسجيل املبدئي من قبل أولياء األمور على الرابط اإللكرتوني (  ) www.noor.moe.gov.saو يعطى كل طالب  /طالبة
التحويل الالزم للوحدة الصحية املدرسية إلجراء الفحص الصحي ليكون تسجيله نهائيا.
 -يتم تسجيل الطالب و الطالبات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات مبئة ومثانني يوما بالصف األول االبتدائي بعد التحقق من توافر املعايري التالية .

 - 1أن يكون تاريخ ميالد الطالب أو الطالبة يف 1434/6/27هـ املوافق 2013/5/7م و ماقبله .
 - 2أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة األطفال معتمدة تثبت التحاقه بها ملدة فصلني دراسيني.
 - 3املصادقة على الشهادات الصادرة من روضة خارج اململكة من امللحقية الثقافية مبا فيها االستمارة و التوصية .
 - 4توافر االستمارة النمائية اليت تثبت إتقان الطفل املهارات النمائية  ,مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنة قدرة
الطفل على االلتحاق املبكر بالصف األول االبتدائي .
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 -أن تكون روضة األطفال اليت التحق بها الطفل من الروضات املعتمدة من قبل وزارة التعليم .

 - 6أن يتم التسجيل يف املوعد احملدد هلم على الرابط اإللكرتوني ( . ) www.noor.moe.gov.sa
 إحضار صورة عن السجل املدني املقيد فيه الطالب  /ـة مع ( إحضار األصل للمطابقة ) أو إحضار صورة اإلقامة سارية املفعول ( لغري السعودي ) . إحضار صورة عن شهادة امليالد مع ( إحضار األصل للمطابقة ) . -إحضار صورة عن شهادة التطعيم .

 إحضار عدد  4صور ملونة (  ) 6×4شخصية حديثة (للطالب فقط ) . إحضار كشف طيب حسب النموذج اخلاص بذلك من أي وحدة صحية أو مستوصف أو مستشفى خمتوماً مع صورة للطالب  /ـة. حضور الطالب أو الطالبة للمدرسة لعمل مقابلة شخصية . إحضار خطاب تسديد الرسوم الدراسية لقسط الفصل الدراسي األول علماً بأنه اليوجد رسوم تسجيل جلميع املراحل وال يعد الطالب مسجالباملدارس مامل يتم تسديد الرسوم الدراسية عن الفصل الدراسي كاملة واكتمال ملفه الورقي .
مـالحظـــة هامــــة :

يف حالة االنسحاب حتى نهاية فرتة التسجيل يتم حسم مبلغ  4000ريال من الرسوم املسرتدة نظري حجز مقعد أما يف حالة

االنسحاب بعد فرتة التسجيل يلزم ولي األمر دفع رسوم الفصل الدراسي كاملة علما بأن فرتة التسجيل هي األسبوع األول و
الثاني من الفصل الدراسي األول و األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاني .
واهلل املوفق ,,,
قسم القبول و التسجيل

