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حلضانة  معلومات حول التسجيل لاللتحاق 
    ٣٢٠٢/٤٢٠٢الدراسى  للعام

 
  ملدرسةً شخصيا التقدمي طلب تسليم
 اللوق بباب املدرسة احلضور إيل ً امع الوالدين على جيب للمدرسة، اإللكرتوين املوقع على التقدمي طلب كيد يتم لكي

ميف وذلك   احد أ
ء / ٥/١٢ املوافق أو االثنني /٣/١٢املوافق السبت     ٦/١٢/٢٠٢٢ املوافقأو الثال
ًالساعة الثامنة صباحا حىت الساعة احلادية عشرة والنصف صباحامن  ً  

  التالية املستندات تسليمل
ت  )١   :املتقدمات املصر

  .هلا صور شخصية حديثة ومتطابقة ٤شهادة امليالد املميكنة للطفلة وعدد   
  :اجلنسيات األخرى  
  . صور شخصية حديثة ومتطابقة هلا٤جواز سفر الطفلة وعدد   

ت وموقع من كال الوالدين  )٢   .ِطلب التقدمي مطبوع ومستوف للبيا
  رسوم التقدمي  ) ٣

ً جنيها مصر ال غرينيفقط ألف(ً جنيها ٢٠٠٠,٠٠عند تسليم أوراق التقدمي يتم دفع مبلغ  يف سحب  رغبتكميف حالة  ).ً
بعد هذا رسم التسجيل ال يتم رد . ٢٢٠٢ ديسمرب ٩١ التسجيل، ميكنكم اسرتداد رسوم التسجيل يف موعد أقصاه

 . أو إلغاء إجراءات القبول من طرفكم بعد هذا التاريخرد يف حالة رفض الطلبيال  كما أنه. التاريخ
  

  اختبارات القبول
حضانة املدرسة  للبنات املتقدمات يف ٢٠٢٣ فرباير ٩ إىل اخلميس ٢٠٢٣اير  فرب٦االثنني سيتم إجراء اختبارات القبول من 

ملعاديًمعا الوالدين على جيب. ملعادي للغة العربية.  مرافقة الطفلة إىل حضانة املدرسة  جراء إأثناء . عادة ما يتم إجراء اختبار القبول 
 . رة املدرسة االبتدائيةاختبار القبول، ستكون هناك مقابلة قصرية للوالدين مع إدا

 حـيت ) de.dsbkairo@dsbbuero(يرجـى إفـادة املدرسـة عـرب الربيـد االلكـرتوين  حالـة قبـول كـرميتكم يف مدرسـة أخـري يف 
لغاء٢٩/٤/٣٢٠٢ نكم ستقومون  ملدرسة األملانية لراهبات  إجراءات   لقاهرة القديس شارل القبول    بورومي 
  

  .٢٠٢٣ أبريل ١٢  املوافقاألربعاء عرب الربيد اإللكرتوين يوم  إليكمسوف يتم إرسال نتيجة اختبار القبول
حد القرارات التاليةو   :سوف يتم إبالغكم 

  قبول كرميتكممت  -
 رفض الطلبمت  -
   ٢٠٢٤/٢٠٢٥فرصة للتقدم للعام الدراسى مل يتم القبول هلذا العام ولكن هناك  -
 قابلة شخصيةمحلضور يتم دعوة أولياء األمر  -
   ٢٠٢٣/٢٠٢٤ للعام الدراسي إدراج الطفلة يف قائمة االنتظاريتم  -

  ً.أية معلومات هاتفيا ولن تقدم املدرسة
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 معايري القبول 

حلــــضانة إىل جممــــوعتني موعــــة األوىل كرميــــات خرجيــــات املد.يـــتم تقــــسيم املتقــــدمات لاللتحــــاق  رســــة وشــــقيقات تـــضم ا
لقاهرة ملدرسة األملانية للراهبات   .الطالبات املقيدات 

ت موعة الثانية كل املتقدمات األخر   . وتضم ا
  .قبول الطفلةىف ؤثر يإال أنه ال م لكرمياتكعد ميزة يإتقان أولياء األمور للغة األملانية 

ملعادى ىف  جترى تراعى نتيجة اختبارات القبول اليت موعتنيتاكلىف احلضانة    . ا
لقاهرةضانة للقبول حبضرور ً شرطا ليسالتحاق الطفلة حبضانة أملانية    .املدرسة األملانية للراهبات 

  
  :ملحوظة هامة 

  .  املرحلة االبتدائية ومديرة احلضانةةمدير املدرسة ومدير: يصدر قرار القبول من جلنة مكونة من
حلضانة أو نتائج املقابلة الشخصية القبول اليتاختبارونعتذر عن عدم اإلجابة على أية أسئلة حول نتائج   . تتم 

  .مراجعةقرار جلنة القبول غري قابل لل
  
عادة إلجراء ا ال   .ختبارات القبول، ونشكركم علي تفهمكم ونتمىن لكرميتكم التوفيقيسمح 
  

    وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،،
ور                      مسني دمحم               نيا هاكنربج    فرانس 

  مدير املدرسة                                             إدارة املدرسة االبتدائية          
  
  

 


