ا
الرلتمممممة مم زم ب عديم المسمممممامدة لكم ،لل مكم؛ ليحظى ببداية سممممم يدة
أهًل بكم في أكاديميّة الجزيرة ،إنّ قسمممممم ّ
الرماية لالبيئة اآلمنة ،لنج ل مدرس نا بيئة مم ة أل النا.
لناجحة في المدرسة .لنحن نس ى ،من ريق لفير ّ
الرلتة ال ّسامة  07:15صبا احا ،لين هي ال ّسامة  .12:30للم سامدة
يبدأ دلام ق سم ّ

مك ممى اال س عرار داخل

السمامة
ّ
األلل بلكمما ،لأن يمكنلا ح ّى ّ
الصم ّ
األلل؛ فّنّنا ندمل ألليا األملر إلى أن يمتملا اليلم ّ
ّ في أننا أسمبلما ّ
سامة  10:30صبا احا يمة األسبلع
 09:00صبا احا في بع ّية أ ّيام األسبلع ،مم اما بلنّ األ ال سلّ ينهلن دلامهم ال ّ
الرلتة.
ّ
األلل؛ لتمان حعيق عدّم في انسجامهم داخل ّ
الشممممممراكة العائمة بين البيد لالمدرسممممممة ،لسمممممملّ ن مل م ألليا األملر ممى
بعلة ّ
إنّنا نعدّر ّ

لير أدا األ ال

سسة آمنة لم ّ مّم؛ لذلك نرجل منكم قرا ة البنلد اآل ية ،لال ّلقي ل لكيد ملافع كم مميها:
ل لفير مؤ ّ
 ألافق ممى بذل ك ّل جهد ممكن لدمم مّم

مي في المنزل.

 ألافق ممى أنّ المدرسة مكان جدير بالحتلر لاالل زام بالملاميد.
صرّ
 أقبل ال مل م المدرسة؛ لتمان أن ي ّ
 أ جنّب اص حاب

مي جيّداا ،لأن يم زم ّ
سمي.
الر
ي
المدرسي ّ
ّ
ّ
بالز ّ

المدرسي ما لم يلجد سبب لجيا الص حابا.
مي في إجازة أننا أيّام الدّلام
ّ

 أقبل بلن أحتر ابني إلى المدرسة دلن أن ي لخر من السامة  7:15صبا احا.
ظهرا م
 أقبل بلن يدالم ابني في المدرسة من السامة  7:15صبا احا ح ّى 12:30
ا

جنّب أخذه أننا ساماد

الدّلام.
ص ّحيّة في المدرسة أنّ
صحيّة ل ًّلبنا ممى محمل الج ّد ،فّذا ألصد المسؤللة ال ّ
 نلخذ الحالة ال ّ

مك مريض

صداع.......
جداا؛ فّننا سلّ ن مب منك مرافع ا إلى البيد ،ممى سبيل المنال في حال إصاب ا بـالحرارة ،أل ال ّ
فاالل زام بسياسة المدرسة حماية أل النا.

أقر بلنا من اللاجب أن يكلن

ّ
سنة
في أي لقد خًلل ال ّ

مدرباا ممى اس خدام الح ّمام باس عًلليّة ،لفي حال اك شاّ غير ذلك أل
مي ّ

ّلر لت

إلى أسبلمين لم ّدريب في المنزل.

مي لأصبح غير قادر ممى ال ّحكم بن سا؛ سي ّم غييبا من أسبلع

 إذا يعّ ّنا بلنّ اح ياجاد

مك ال ّ ميميّة قد غيّرد منذ عييما بالمدرسة في ف رة المعابمة ،فمن الممكن أن

صص في االح ياجاد ال ّ ميميّة ،لفي ب ض الحاالد ،قد ن مب لفير مدرس
ن مب منك عييما في مركز م خ ّ
خاص لمسامدة
ّ

مك لال اليلم ،لألليا األملر هم المسؤلللن مال ًّيا جاه هذا العرار ،لفي حال بذلنا

أقصى ما في لس نا من جهد م

مك ،ل بين لنا أنّ أكاديميّة الجزيرة ليسد المدرسة المناسبة لا ،ربما

ن مب منك إيجاد مدرسة كلن أكنر مناسبة لمًلئمة لا.

ألافق ممى شرل رلتة أكاديميّة الجزيرة.

ولي األمر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التّوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التّاريخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضبتلائي .وسةةةوؤ ي بع باير اضاتبار ألضراال اضاتقال
األول ا
الروضةةة ض ي ةةةير موفير مقال في ّ
الألةةة ّ
ا ّ
أقر بأنّ القبول في ّ
ّ
ّ
الروض واسب الح ور اإلجياليّ في الاام
إلى الأل ّ
ّا ّ
األول مقييم اهاي مرحل ّ
ولي
اسم ّ

األمر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الت ّوقيع:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّراسي.
الل
ّ

Kindergarten - Acceptance Policy
2018 -2019
Welcome to Al Jazeera Academy. The KG staff are committed to helping you
and your child have a happy and successful start to our school. By providing
a nurturing and secure environment we strive to make school exciting for
our children.
The KG students begin at 7:15am and end their day at 12:30pm. To help your
child settle into the class during their first week, we invite parents to stay the
entire first day and then up to 9am during the other days. Children will finish
at 10:30 am during the first week, to help the settling in process.
We strongly value the partnership between the home and school. We will
work with you, the parents, to develop our children and provide a secure
foundation for learning. Therefore, we ask that you read the following
statements and sign your acceptance below.


I agree to make every effort to support my child’s learning at home.



I accept that this place is subject to good attendance and punctuality.



I agree to work with the school to ensure my child behaves well and
wears correct school uniform.



I will avoid taking my child on holiday in term time without a valid
reason.



I agree to bring my child to school no later than 7:15am.



I agree to have my child at school from 7:15 am – 12:30 pm and will
avoid taking him out of school during school hours.



I understand that my child must be fully bathroom trained. If we
discover that your child is not toilet trained when he starts school, or
at any point of the year develops issues and is unable to stay dry
during school hour. We will ask you to stay at home for 1-2 weeks
until he is fully trained.



Illness…



If we believe that your child’s educational needs have changed since
his assessment with AJA, we may ask you to have your child assessed
privately. In some cases, we may even ask for a shadow teacher to be
appointed to support your child throughout the day. Parents are
financially responsible for this provision. If after our best efforts we
find that Al Jazeera Academy is not a ‘good fit’ for your child, we will
may ask you to find a more suitable setting.

I accept the offer of a place at Al Jazeera Academy
Kindergarten.

Parent’s Name _________________________ Signature ________________________
Date _________________________

I understand that a place in the KG does not guarantee a place in Year 1
(Primary). Assessment at the end of Reception and total attendance percentage
from the year will be considered in order to progress to Year 1.
Parent’s Name _____________________________________
Signature _________________________________________
Date _____________________________________________

