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  2019, يناير  6 
 

 الكرام،  االمورالسادة أولياء 
 

 - 2019 القادم نود أن نعلمكم بأننا قد بدأنا بالتحضييييعاللعام الداا يييي  
لها حيث أنها  ف  وقت مبكا عجب ان تبدا  إجااءات الت ييجع .    2020

على التوظيف والتخطيط لتخصييييص المسييياحا  ووييييي المي اني  تأثير 
 االكاديمي للسيييين   الخرىوالعديد من الموارد الدراسييييي  الشييييراء الكتب، 

 .القادم 
 
 

 االنجلي ي   القبول المتبع  في المدرس   لسياس   وفقا  :قبو  أخوة الطالب

المتواجدين حاليا  الطالب الخوةالحديث ، فإن أولوّي  قبول الطلبا  تكون 
 في المدرس .

 
 

يمكن يمان حصول أي  والالقبول،  الجراءا  الطالبسيخيي   جميي 
 . طالب على مقعد دراسي

 
 

الحيياليين الرايبين  االمورعلى أولييياء  فييان، االميياكننظرا لمحييدوديييّ   .

جمعع الوثائق وتقديم الطلب مرفقين معه  االسييييرا بتسييييجيل أحد أبنا هم 

 عناعا. 21عناعا و  7المطلوبة ف  الفتاة ما بعن 

 
  

الدوام  خاللطلبا  التقديم من مكتب التسيييييجيل  على  الحصيييييوليمكنكم 
 االليييييكييتييرونييىالييمييييدرسييييييييي أو تييحييميييييلييهييييا ميين مييوقييي الييمييييدرسيييييييييي  

 www.emskhor.net   

 
يناير، وبالتالي لن  21بعد  الطلبا  فتح باب التسيييييييجيل لجميي  سييييييييتم 

 بعد ذلك، سيييوف يتم التعامل مي  االخوة لطلبا   التسيييجيل  أولوي  عطىت

 .استنادا إلى تاريخ تقديم الطلب دون أي استثناء  الطلبا  كافجميي 
 
 
 

 مي ج يل الشكر و التقدير 
 

 إدارة المدرس  

Jan. 6th, 2019 
 
Dear parents, 
 
 We are beginning our preparations for the 2019-
2020 academic year. The admission process needs to 
be initiated early on, as it has an impact on 
recruitment, planning for space allocation, and 
budgeting for books and numerous other resources 
for the coming academic year. 
 

Siblings Admission: As per EMS Admission Policy, our 
students’ siblings have a priority for admission 
consideration over other applicants. 
 

 All students will be expected to go through the 
admission process and no student is guaranteed a 
seat. 
 

 Due to seat limitation, parents of existing students 
need to submit their child’s admission application 
along with all required documents between January 
7th  and January 21st  .  
 

Applications can be collected from the Admissions 
Office during school hours or downloaded from the 
school’s website www.emskhor.net. 
 

 After January 21st , admission will be open to all 
students and applications of siblings will not be 
prioritized. All applicants thereafter will be treated on 
a first come first serve basis with no exceptions.  
 
 

Best Regards  
 
School Management 
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