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الــــــمتــــــطـــــــــورةمــــــــدارس االجـــــــــــيـــــــــــال                                     

ADVANCED GENERATIONS INTERNATIONAL SCHOOLS 
 

ســـــــــتمارة طـــلـــــب تـــسجـــــيـــــلا  

REGISTRATION / APPLICATION FORM 
 

 

         For School see only:                          الستخدام المدرسة فقط                                                        :                                                                                                         
          نتيجة التقييم  مستوى الصف  / المرحلة       

        Grade Level: _____________                              Assessment Result :              Accepted 

ر.س         رسوم التسجيل              مقبول   

        Registration Fee: SR_______________ 

 فاتورة رقم           

         Receipt No. _________________                                                                      Denied   

مرفوض      

تاريخ الدفع               طلب التسجيل في الصف  

        Date Paid ______________________                Applicable for Grade: ________________ 

 توقيع مدير المدرسة  تاريخ التقييم         

        Date of Assessment: _____________________ Principle School Signature _____________ 
 

 

        

Instructions 

(1) Read and complete the application. Please sign wherever prompted to do so. 

.                                                                    بأكملها. و تعبئة اإلستمارة الرجاء قراءة   
 

(2) Attach all required documents. Failure to do so will render the application  

       incomplete. 

بذلك سوف يجعل طلبك غير مكتمل  .الرجاء ارفاق جميع الوثائق المطلوبة وفي حالة عدم القيام   
 

(3) Use CAPITAL LETTERS ONLY 

.  حروف كبيرة عند الكتابة   لرجاء استخدام ا  

  

A: Student Details ( الطالبمعلومات  ) 

 

Date of requested admission 

 تاريخ طلب التسجيل 

 Applying for Grade 

 طلب تسجيل للصف    

 

First Name  االسم االول  

Middle Name   اسم االب  

Family Name اسم العائلة        

  االسم رباعي )لغة عربية ( 

Nationality 

 الجنسية
 Gender 

M               F 

 انثى                ذكر

Toilet Trained  

  Yes 

نعم       

Date of Birth Gregorian  

 تاريخ الميالد بالميالدي 
 

 Hijri  

 بالهجري 

 

Place of Birth 

 مكان الميالد

 Religion 

 الديانة 

 

Native Language 

 اللغة االم 

 Additional Spoken 

Languages  

 لغات اخرى  

 

Student Lives with: 

يعيش مع                 الطالب  

Both Parents         Father         Mother           Other  

      مع والديه            والده              والدته                 اخرى  

 

 

Photo    -صورة   
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    B: Previous Schools Attended (لبالمدرسة السابقة التي التحق بها الطا) : 

 

School Name  اسم المدرسة  Location  الموقع Phone No رقم الهاتف Grade الصف  

    

    

    

 

C: Sibling Information (معلومات عن االخوة) : 

  

FirstName 

 االسم االول  

Family Name 

 اسم العائلة  

Currently Enrolled 

at AGS 

مسجل حاليا لدى مدارس 

 االجيال المتطورة

 

If Yes, Indicate Grade. if 
NO Indicate the Grade 

and the school 
اذا كانت االجابة نعم الرجاء ذكر 

 الصف 
واذا كانت االجابة ال  الرجاء ذكر 

 الصف واسم المدرسة 

  YES نعم        NO ال  

  YES    نعم NO ال  

  YES نعم       NO ال  

  YES    نعم NO ال  

  YES   نعم NO ال  

  YES نعم     NO ال  

 

   

D: Relatives at AGS (هل يوجد اقارب في مدارس االجيال المتطورة) : 

 

Student Name 

اسم الطالب   

Grade Level 

 الصف / المرحلة التعليمية

Relationship 

  صلة القرابة  
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E: Father’s Information ( معلومات الوالد)   

 

Name  

اإلسم      

Marital Status  

 الحالة االجتماعية 

Native Language 

للغة االما   

Additional Language 

لغة اضافيةتتحدث   

    

    

Nationality 

 الجنسية

Iqama # (if Foreigner) 

 رقم االقامة

Highest Level of Education 

 المستوى التعليمي

University Attended 

 الجامعة

    

    

Occupation 

 المهنة

Job Title 

 الوظيفة

Work Place 

 مكان العمل

   

    

Mobile Number 

 رقم الجوال

Home Phone Number 

 رقم المنزل

Email Address 

 عنوان البريد الكتروني

Work Phone Number 

 رقم هاتف العمل

    

    

Address - العنوان 

Building, Floor, Apartment 

Number 

 رقم المبنى، الطابق، والشقة

Street and District  

 الشارع و الحي 

P.O. Box 

 صندوق البريد

City and Postal Code 

 المدينة و الرمز البريدي

    

 

F : Mother’s Information ( ةمعلومات الوالد )    

 

Name  

اإلسم      

Marital Status  
 الحالة االجتماعية 

Native Language 

للغة االما   

Additional Language 
 تتحدث لغة اضافية

    

    

Nationality 
 الجنسية

Iqama # (if Foreigner) 
 رقم االقامة

Highest Level of Education 

 المستوى التعليمي

University Attended 
 الجامعة

    

    

Occupation 

 المهنة

Job Title 

 الوظيفة

Work Place 
 مكان العمل

   

    

Mobile Number 
 رقم الجوال

Home Phone Number 

 رقم المنزل

Email Address 

الكترونيعنوان البريد   

Work Phone Number 

 رقم هاتف العمل
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Address - العنوان 

Building, Floor, Apartment Number 

 رقم المبنى، الطابق، والشقة

Street and District  

 الشارع و الحي 

P.O. Box 
 صندوق البريد

City and Postal Code 

 المدينة و الرمز البريدي

    

 

G: Guardian’s Information (معلومات الوصي)  

Name  
اإلسم      

Marital Status  
 الحالة االجتماعية 

Native Language 

للغة االما   

Additional Language 
 تتحدث لغة اضافية

    

    

Nationality 
 الجنسية

Iqama # (if Foreigner) 
 رقم االقامة

Highest Level of Education 
 المستوى التعليمي

University Attended 
 الجامعة

    

    

Occupation 
 المهنة

Job Title 
 الوظيفة

Work Place 
 مكان العمل

   

    

Mobile Number 
 رقم الجوال

Home Phone Number 
 رقم المنزل

Email Address 
بريد الكترونيالعنوان   

Work Phone Number 
 رقم هاتف العمل

    

    

Address - العنوان 

Building, Floor, Apartment Number 
 رقم المبنى، الطابق، والشقة

Street and District  
  الحي و الشارع

P.O. Box 
 صندوق البريد

City and Postal Code 

 المدينة و الرمز البريدي

    

 

 

H: Emergency Contact Information ( معلومات االتصال بالطوارىء)  

 

Personal Details Contact 1   االتصال االول Contact2         االتصال الثاني 

First Name                    : االسم االول   

Family Name                 :  اسم العائلة    

Relationship                  :صلة القرابة     

Work Tel #           : رقم هاتف العمل   

Home Tel #           : رقم هاتف البيت    

Mobile #                         :  الجوال      

 

Note: 

 

 Class Capacity in Kindergarten Division (20) Students 

 Class Capacity in Primary Division (24) Students 

 

 مالحظة :   

( طالب  . 20االطفال  ) الطاقة االستيعابية لصفوف مرحلة رياض   

( طالب  . 24الطاقة االستيعابية لصفوف المرحلة االبتدائية  )   
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 معلومات طبية

Medical Information 

Please complete this form carefully. This form provides essential information in order to give your child the best 

possible school health and emergency care. 

 يرجى تعبئة هذا النموذج بعناية ..هذا النموذج يقدم معلومات اساسية من اجل اعطاء طفلك افضل عناية ممكنة من

الرعاية الصحية المدرسية وفي حاالت الطوارىء   

لتاريخ الطبي للطالب / الطالبة ا  

STUDENTS MEDICAL HISTORY 

Does your child have any of the following? if yes, please give details such as specific and current treatment. 

For allergies, specify all allergens and note severity of the allergies 

ددة مثل العالج الحالي والحساسية هل يعاني طفلك من اي مما يلي ؟ اذا كانت االجابة نعم ..يرجى تقديم تفاصيل مح  

ومدى خطورتها. يرجى تحديد كافة المواد المسببة للحساسية   

HEALTH PROBLEMS المشاكل الصحية    YES 

 نعم  

NO 

 ال
DETAILS التفاصيل 

1.  General Health الصحة العامة              

2.  Allergies • Food / Medicine Environmental  / حساسية
 طعام .شراب ..بيئة 

   

3.  Asthma                                                    ربو     

4.  Attention Deficit Disorder / Hyperactive    

5.  Neurological Problems مشاكل في الجهاز العصبي       

6.  Seizure Disorder/ Epilepsy صرع        

7.  Diabetes سكري                               

8.  Frequent Ear Infectionالتهاب اذن متكرر    

9.  Hearing Difficulties صعوبات في السمع    

10.  Kidney / Urinary Problems  كلى / مشاكل مسالك بولية    

11.  Menstrual Problems مشاكل في الطمث    

12.  Glasses / Contact Lens نظارات طبية / عدسات الصقة       

13.  Emotional Problems مشاكل عاطفية       

14.  Other Health Problems مشاكل صحية اخرى    

 فصيلة الدم            

    Blood Type:  

 

     Chronic Medication ______________________________________________________ 

 هل يوجد  مرض مزمن          
 
  Other Medical Conditions: ________________________________________________ 
           هل توجد حالة صحية اخرى     

Pease describe any past or present serious illnesses, fractures, surgeries, physical or emotional or 

psychological handicaps. 

       يرجى ذكر اي مرض خطير في الماضي او حالياً : الكسور ..العمليات الجراحية ..االعاقة الجسدية او العاطفية او النفسية.              

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

           Signature of Parent / Guardian ________________________ 

 توقيع ولي االمر                              
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Emergency Health Care Policy 

(DRUG ADMINISTRATION) 

 سياسة الرعاية الصحية في حاالت الطوارىء

 ) الدواء (
Dear Parents : 

: الكرام األموراولياء   

 

The school is concerned about the health and safety of our students. Minor medical  

emergencies such as: (1) slight injuries during games, or (2) slight increase in body  

temperature might occur. The school then reserves the right to take the appropriate action in  

such cases, and for this reason, it stores the following medications: 

( اصابات طفيفة خالل اللعب 1المدرسة بصحة وسالمة طالبها وطالباتها ففي بعض حاالت الطوارىء البسيطة مثل ) تهتم  

( زيادة طفيفة في درجة الحرارة تحتفظ المدرسة بالحق في اتخاذ االجراءات المناسبة في مثل هذه الحاالت باستخدام  2) 

 االدوية التالية : 

Paracetamol, (Panadol, Tylenol, Ibuprofen, or similar non - aspirin pain  

reliever) Cough drops, throat lozenges 

او ماشابه  .. ولكن دون احتواء مادة االسبرين في المسكنات ( . –ايبروفين  –ثايلنول -الباراسيتامول )بنادول   

 

Cough syrups (expectorants, decongestants, suppressants, antipyretics) 

 اقراص السعال .. مخفضات الم الحلق 

First aid medication for minor wounds or insect bites. 

 شراب السعال 

Creams for bruising and muscle pain. 

 كريمات للكدمات واالم العضالت  

 
The medication is administered by a qualified nurse and only after gaining the approval of  

the parent / guardian.  

  يقدم الدواء من قبل ممرضة مؤهلة وفقط بعد الحصول على موافقة ولي االمر / الوصي .
 

As it is not always easy to reach the parent / guardian. Especially during certain periods of the  

school day, the school requires written authorization from the parent / guardian to administer  

the appropriate action, when required. (Please bear in mind that the responsibility is yoursto notify the school 

of any changes to your contact details 

 

بما ان ه ليس من السهل دائما الوصول الى الوالدين / الوصي  خالل فترات معينة من اليوم الدراسي في المدرسة تتطلب المدرسة اذن 

 خطي من الوالدين الدارة االجراءات الالزمة اذا لزم االمر يرجى الوضع في عين االعتبار بأن المسؤولية تقع على ولي االمر في حال

لم يخطر المدرسة باي تغييرات في تفاصيل االتصال .   

I have no objection to the school nurse administering appropriate drug/s, as necessary, or taking the 

student to the nearest hospital with the understanding that I will be notified as soon as possible, and I  

also understand that AGS or their designees cannot be held liable for their actions while performing  

their duties in a responsible manner, and I accept full financial responsibility for any medical cost  

incurred by the school for my child.  

اعتراض على االدوية المناسبة من قبل ممرضةالمدرسة وذلك حسب ماتقتضيه الضرورة او اخذ الطالب الى اقرب مستشفىليس لدي اي   

على اساس ان يتم اخطاري في اقرب وقت ممكن واتفهم ان مدارس االجيال المتطورة او من ينوب عنها اليمكن ان يكون مسئوال اثناء    

ية كاملة عن التكاليف الصحية التي تتحملها المدرسة عن طفلي .تأدية واجبه واقبل المسؤولية المال  
 

Because we wish to provide your child with the safest and healthiest environment, children  

who have fever and infectious diseases cannot attend school. 

طفلك .. االطفال الذين لديهم حمى او اي امراض معينة اليمكنهم الحضور للمدرسة .     ألننا نرغب في تقديم بيئة اكثر اماناً وصحة ل  
 

 

         I hereby authorize the school to administer the necessary medication and to take the  

         appropriate action. 

اللزمة واتخاذ االجراءات المناسبة .انا الموقع اداناه افوض المدرسة الدارة االدوية   
        

         The school must not administer any medication unless authorized by me. 
 

 يجب على المدرسة ان ال تعطي طفلي اي ادواء مالم اذن به .

 
 

Parent / Guardians Name                                                                   Signature 

التوقيع                                                                                  اسم ولي االمر / الوصي                                 
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 تصريح بنشر صور ومعلومات الطالب

STUDENTS PHOTO AND INFORMATION PUBLISH AUTHORIZATION 

 

 

I grant the use of my child's photograph on any of the following platforms: 

 المانع من استخدام صورة طفلي في الوسائل االعالمية التالية : 

 

Hallways / Class rooms. الممرات  / الفصول    

 

School or Class room Web Pages. 

 الصفحات االلكترونية للمدرسة او الفصل الدراسي 

 

AGS website. 

 الموقع االلكتروني لمدراس االجيال المتطورة 

 

AGS Publicity.  

 دعايات مدراس االجيال المتطورة               

I hereby give approval for the school to exchange my child's information such as (Behaviour / Academic 

Financial Report) with other schools as may be required. 

اعطي بهذا موافقتي للمدرسة لتبادل معلومات عن طفلي مثل ) السلوك / المستوى االكاديمي / التقرير المالي ( مع المدارس االخرى  

 حسب االقتضاء .

 

          ال          نعم                                   

                                 YES                                                                   NO 

 

 

 الموافقة على تنقالت اضافية 

Extra - Curricular Consent 

 

I hereby give my consent for my KG child to travel to the elementary school by AGS bus to  

attend educational school wide activities. Transportation will be provided by our school buses  

and will be driven by AGS drivers. 

توفير وسائل نقل من االطفال باالنتقال الى القسم االبتدائي لحضور االنشطة التربوية وسيتم  روضة اعطي بهذا الموافقة لطفلي في قسم

 الحافالت المدرسية والتي يقودها سائقين من مدارس االجيال المتطورة .

 

 اتفاقية استخدام الحاسب االلي 

Computer Use Agreement 

 

I give my child permission to use the computer faculties for academic purposes only and all  

equipment and programs will be used accordingly. 

 اعطي االذن لطفلي باستخدام الحاسب االلي الغراض اكاديمية فقط وسيتم استخدام جميع المعدات والبرامج وفقاً لذلك .

 

 الموافقة على برنامج السباحة 

Swim Program Consent 

 

I hereby give my consent and acknowledgement by my signature that my child may participate  

in the AGS swim program. My child has no illnesses, allergies or disabilities that may require  

special attention.  

مشاركة طفلي في برنامج مدارس االجيال المتطورة للسباحة ..طفلي اليوجد  اعطي بهذا موافقتي ومعرفتي وذلك من خالل توقيعي في

 لديه اي امراض حساسية او اعاقات قد تتطلب اهتماماً خاصاً .

 

  

Parent Name _____________________                    Parent Signature __________________ 

    توقيع ولي االمر  اسم ولي االمر  


