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 تفاقية ولي األمر و المدرسة ا

ــ   رقم القبول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الطفل:  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصف المقدم له :  

 العام الدراسي : 

 عزيزي األب/ ولي األمر،  

ك وبين مدرسة باراديس فالي الخاصة )المدرسة(، بصفتك فيما يلي اتفاقية بين

ولي األمر / الوصي على الطفل.  الرجاء التوقيع على هذه االتفاقية وإعادتها إلى 

المدرسة تأكيدًا على قبولك للشروط الموضحة أدناه من أجل استكمال عملية  

                                                          .           ةمدرسقبول الطفل في ال 

 

سيحضر الطفل إلى المدرسة بانتظام وفي حالة عدم قدرته على الحضور ألي سبب من   . أ

 األسباب ، يجب إبالغ المدرسة على الفور. 

 سيتبع الطفل قواعد وأعراف المدرسة كما يتم إعالمك أنت والطفل من وقت آلخر.  . ب

 . في الصف الدراسي األنسب وفقًا لتقدير مدير / مدير المدرسة سيتم وضع الطفل . ت

سيتم دفع جميع الرسوم المدرسية بانتظام وعلى وجه السرعة ، ويجب تسوية جميع  . ث

 الرسوم فور الطلب. 

لن يتم رد أي جزء من الرسوم المدرسية إذا ترك الطفل المدرسة خالل الفصل الدراسي   .ج

 الطبية المثبتة.ألي سبب آخر غير األسس 

 

في حالة االنسحاب في أي وقت خالل الفصل الدراسي ، يجب تقديم طلباً كتابياً للحصول  .ح

على مستحقات/رسوم السداد قبل انسحاب الطفل بثالثة أشهر على األقل ، ويجب على  

 المدرسة وفقًا لتقديرها وحدها أن تقرر ما إذا كانت تريد السداد أم ال.  

 

دام الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باألطفال و ما شابهها)بما في يحق للمدرسة استخ .خ

ذلك الرسوم الكاريكاتورية( ، ومعلومات السيرة الذاتية ، وأي استنساخ لمحاكاة ذلك ، 

أو موقع  أو مساعدات تدريبية ،  أو مواد ترويجية ،  أو دعاية ،  ألي كتاب سنوي ، 

 الكتروني. 

اإلجراءات لضم .د كافة  المدرسة  به  ستتخذ  يسمح  إلى أقصى حد  الطالب و  ان سالمة 

القانون ، لن تكون المدرسة مسؤولة عن أي ضرر أو مطالبة أو خسارة تنشأ بسبب أو 

تتعلق باإلصابات التي قد يتعرض لها الطفل في أي وقت خالل البقاء في أو الحضور  

سواء    إلى المدرسة ، والمشاركة في أي أنشطة مرتبطة بالمدرسة  في جميع الحاالت

حدثت هذه اإلصابة داخل أو خارج مبنى المدرسة أم ال. يتحمل الوالدان / أولياء األمور  

  وحدهم جميع النفقات التي قد يتم تكبدها في عالج هذه اإلصابات.

 

 

إذا اضطرت المدرسة إلى اإلغالق و / أو يجب اعتماد التدريس عبر اإلنترنت في حالة   .ذ

ئية ، ، فإن المدرسة ليست ملزمة برد الرسوم جزئيًا حدوث ظروف قاهرة و / أو استثنا

 أو كليًا والقرار بـاالسترداد يقع فقط على عاتق مجلس إدارة المدرسة. 

 

 

سيتم إحالة أي نزاع يتعلق بتأثير أو معنى االتفاقية المذكورة أعاله إلى التحكيم الوحيد   . ر

نهائيًا   قراره  سيكون  الذي  المدرسة  إدارة  عدم لمجلس  أن  مالحظة  يرجى  وملزًما. 

ل الطفل أو فصل الطفل  االمتثال لشروط هذه االتفاقية قد يؤدي إلى رفض أو إلغاء قبو

 . من المدرسة

 

SCHOOL–PARENT AGREEMENT FORM 

Admission no: _____________ 

Name  of the child (in block letters) 

________________________________________________________ 

(“the Child”) 

 

Grade Applied for: 

 

Academic Year: 

 

Dear Parent / Guardian, 

   

The following is an agreement between Paradise Valley Private School 

(“the School”) and you, the parent / guardian of the Child, are required 

to sign and return this agreement to the School in confirmation of your 

acceptance of the terms set out below in order to complete the school 

admission process of the Child. 

a. The Child will attend the school regularly and in the case he/she is unable 

to attend for any reason, the school must be informed immediately. 

b. The Child will follow the rules and norms of the school as notified to you 

and the Child from time to time. 

c. The placement of the Child in the most suitable class will be at the 

discretion of the Director/Principal of the School. 

d. All school dues/fees will be paid regularly and promptly, and all 
school dues/fees need to be settled immediately on demand. 

e. No portion of the dues/fees will be refunded if the Child leaves the 
School during the school term for any reason other than on 
evidenced medical grounds.  

f. In the case of a withdrawal at any time during a school term, a 
request for proportionate dues/ fee reimbursement must be given 
in writing at least three months in advance of the Child’s 
withdrawal and the School shall at their sole discretion decide 
whether or not to make such a reimbursement.  

g. The School shall have the right to use Childs’ photographs/videos, 
likeness (including caricature), biographical information, and any 
reproduction of simulation thereof, for any yearbook, publicity, 
promotional material, training aids, or website.  

h. The School will take every measure to ensure the safety of the 
students. However, to the greatest extent permitted by law the 
School will not be held liable for any damage, claim or loss arising 
on account of, or related to, injuries, fatal or otherwise, which may 
be sustained by a child at any time during his/her: stay and/or 
attendance in the School, participation in any activities associated 
with the School, in all cases whether or not such injury occurs 
within or outside the School premises. All expenses that may be 
incurred in the treatment of such injuries will be solely borne by the 
parents / guardians.  

i. In case of a force majeure and/or extraordinary circumstances, if 
the school is forced to be closed and/or on-line teaching has to be 
adopted, the school is not obliged to refund the fees in part or in 
full and the decision to refund rests solely with the School’s Board 
of Directors. 

j. Any dispute as to the effect or meaning of the above-mentioned 
agreement will be referred to the sole arbitration of the Board of 
Directors of the School whose decision will be final and binding. 
Please note that failure to comply with the terms of this agreement  
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تم التوقيع بالموافقة على الشروط واألحكام 

 المذكورة أعاله

 

_________________________   

 األم/ ولي األمر:   

 الرقم المدني/ رقم جواز السفر:

 

                                                                     

_________________________                                                                      

 األب/ ولي األمر:  

             الرقم المدني/ رقم جواز السفر:                                              

 

 

_________________________  

 مدير المدرسة:      

 

                                                                                                                                          

_________________________ 

 التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

may result in the denial or cancellation of the Child’s admission or 
expulsion of the Child from the School. 

 

Signed in acceptance of the above terms and 

conditions 

 

_________________________  

Mother/Guardian  

ID/Passport No.:    

 

 

_________________________ 

Father/Guardian 

ID/Passport No.:    

    

 

_________________________  

  

Principal of School   

     

 

_______________________ 

Date 
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