THE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL
IN EGYPT
MAIN CAMPUS
التسجيل الول مرة

 ــــــــــــــــــــــــــــ بأستكمال/  للصف،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المتقدم لإللتحاق بالمدرسة االميركية الدولية/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولى أمر الطالب/ أقر أنا
-:  التالية،  نجلتى/ اوراق تقدم نجلى
اصل شهادة الميالد
صورة شهادة الميالد
 فى حالة عدم وجود إقامة سارية نرجو طلب خطاب ترشيح حتى يتسنى لولى االمر-) اقامة سارية (إقامة مؤقتة لغير السياحة – إقامة غير محددة+ أصل جواز السفر
عمل إقامة للطالب
خطاب من السفارة التابع لها يفيد التحاق الطالب بالمدرسة االميركية الدولية فى مصر
أو خطاب من إدارة الحاكم للفلسطينية
 صور شخصية2
صورة جواز سفر ولى االمر

:للمصرىين
.1
:لالجانب
.1
.2
.3
.4
.5

 في حال عدم اكمال المستندات.اقر بالتزامي في تقديم كل المستندات المطلوبة من اجل تسجيل نجلي في وزارة التربية و التعليم قبل دخوله المدرسة
 في حالة التخلف عن تقديم.المذكورة اعاله بنهاية تلك الفترة اكون على علم بأن تسجيل نجلي لن يكون نهائيا و لن يكون باستطاعته حضور الصف
المستندات المطلوبة اكون مسؤال مسؤلية كاملة و يحق للمدرسة اتخاذ كافة االجراءات دون ادنى مسؤلية عليها و ال يحق لي الرجوع الدارة المدرسة
.بأي شكل مستقبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ األسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ التوقيع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ الرقم القومى أو رقم جواز السفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ التاريخ
Student Affairs Acknowledgment Statement
Initial Registration

I, ___________________________________ the parent/guardian of ________________________ applying for grade
________________________ at The American International School in Egypt, acknowledge that the following documents must be
submitted to the school’s Student Affairs Office in order to complete the admissions process:
Egyptian students:
1.

Original electronic birth certificate

Foreign students:
1.
2.

3.
4.
5.

Copy of the birth certificate
Original and copy of the passport with residence visa (temporary residence – unspecified period residence). In case of the
unavailability of a residence visa kindly request a nomination letter in order for one to be issued. (Please note: the actual
passport will have to be turned over to the Ministry of Education for a short time.)
An official letter from the student’s national embassy in Egypt that states the approval to enroll the student at The American
International School. (Template is available from the Students Affairs Office).
2 passport sized photos
Copy of the parents’ passports

I hereby commit to submit all the required documents for registration with the Ministry of Education prior to the student’s start date.
Furthermore, should the above paperwork remain incomplete by the end of this period, I acknowledge that it is solely my complete and
full responsibility for the consequences of not submitting the documents on time and The American International School bears no
responsibility.
Name: ……………………………………………..………………………………………………….
……………………………………….…………………

National ID or Passport #:

Signature: ……………………………………………………………………………….……….…
……………………………………………………………….…………………………

Date:

