Please
Attach Picture

Student's Full Name:
ّ إسم ال
:طالب الكامل
Academic Year:

:سنة الدّراسيّة
ّ ال

2021-2022

:ف
ّ التّقدّم لل
ّ ص

Applying for Grade:

ّ تاريخ تقديم
:الطلب

Application Date:
Do you have kids at school? - هل لديك أوالد في المدرسة؟

Yes/نعم

No/ال

ّ يرجى تعبئة ال
Fill the form and send it to admission@bbs.edu.lb طلب وإرساله على
المستندات المطلوبة

Required Documents

Certified Original Certificate of Promotion (That confirms Or Changes the grades level’s registration status)
إفادة ترفيع مصادقة من وزارة التّربية
Original Official Grade Transcripts of the past 2 years - عالمات السّنتين السّابقتين
ّ ملف التّلميذ ال
Student health history - طبّي
Civil Extract - إخراج قيد فردي
ّ
2 official pictures - صورتان شمسيّتان
Family Civil Extract - إخراج قيد عائلي
2 recommendations from previous school's educators - توصيتان من معلّمي المدرسة السّابقة
ّ دفع رسم ال
Payment of the nonrefundable application fee - طلب غير القابل لالسترداد
100,000L.L.
Payment does not guarantee sitting for the entrance exam nor acceptance
الدّفع ال يضمن الموافقة على امتحان القبول وال القبول
All required documents needed to be submitted prior to final acceptance
يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة قبل القبول النّهائي

Administration use only:
Entrance Exam
Date: ______________

Accepted
Rejected

Family Number: _________
Registered
Date: _________________

المدرسة المعمدانيّة اإلنجيليّة
٢٠٢٢-٢٠٢١ نموذج طلب القبول

Beirut Baptist School
Admission Form 2021-2022

معلومات عن ال ّطالب
________________________________________________________________________ :األول
ّ اإلسم

Student's Information
First Name:

Please fill this information in both languages according to the passport
سفر
ّ يرجى تعبئة هذه المعلومات باللّغتين بحسب إخراج القيد أو جواز ال

Father's Name: ________________________________________________________________________

:إسم األب

Family Name: ________________________________________________________________________

ّ ال
:شهرة

Mother's Name: ________________________________________________________________________
:إسم األ ّم
Gender الجنس: Male - ذكر
Female - أنثى
Religion - المذهب: _______________________________
Date
of birth -الميالدسّنة
تاريخ: __________________________ Place of birth - مح ّل الوالدة: ______________________
ال/الشّهر/اليوم
Day/Month/Year
Nationality - الجنسيّة: _______________________ Other nationality - جنسيّة أخرى:____________________________
Home address:
عنوان السّكن

City المدينة

Area المنطقة

ّ البناء وال
Bld. & Floor طابق

ّ ال
Street شارع

Language spoken at home - اللّغة المستخدمة في المنزل: ________________
Student living place phone number:
Applying for grade - ف
ّ التّقدّم لل:
ّ ص
Early Start
K1
K2
K3
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10

Blood Type - فئة الدّم: ___________
ّ رقم هاتف مكان سكن ال
:طالب

Grade 5
Grade 11

Grade 6
Grade 12

Applying for High School Program? - التّقدّم لبرنامج المنهاج األجنبي؟:
Yes/نعم
No/ال
ّ
Applying for Special Education Program? - صعوبات التّعلميّة؟
Yes/نعم
No/ال
ّ التّقدّم لبرنامج ال:
ّ
Diagnoses - التشخيصات: ___________________________________
معلومات العائلة
ّ
ّ الحالة
General Marital Status - الزوجيّة العا ّمة
Married - متزوج
Divorced - مطلق
ّ
If divorced please fill these information below - إذا مطلّق يرجى تعبئة المعلومات أدناه
Who has legal custody? - من لديه الوصاية القانونية؟
Father - األب
Mother - األ ّم
ّ يعيش ال
Student's lives with - طالب مع
Father - األب
Mother - األ ّم
Please attach original Legal Custody Agreement - يرجى إرفاق اتفاقيّة الوصاية القانونيّة األصليّة
Father remarried? - مرة أخرى؟
األب
Mother remarried? - مرة أخرى؟
األ ّم
ّ متزوج
ّ متزوجة
ّ
ّ
Yes - نعم
No - ال
Yes - نعم
No - ال
Date of birth -  تاريخ الميالد: __________________________ Date of birth -  تاريخ الميالد: ______________________
Country of birth - مكان الوالدة: ________________________ Country of birth - مكان الوالدة: ____________________
Nationality - الجنسيّة: _______________________________ Nationality - الجنسيّة: ___________________________
Other nationality - جنسيّة أخرى: _______________________ Other nationality - جنسيّة أخرى: ___________________
Dead - متوفّي:
Yes/نعم
No/ال
Dead - متوفّية:
Yes/نعم
No/ال
Cell number - الرقم الخلوي:
ّ ___________________________ Cell number - الرقم الخلوي:
ّ _______________________
Home number - رقم هاتف المنزل: ______________________ Home number - رقم هاتف المنزل: ___________________
Occupation - المهنة: ________________________________ Occupation - المهنة: ____________________________
Work place - مكان العمل: _____________________________ Work place - مكان العمل: _________________________
Work number - رقم هاتف العمل: ________________________ Work number - رقم هاتف العمل: _____________________
Education - التّعليم
Education - التّعليم
BAC 1
BA/BS
BAC 1
BA/BS
BAC 2
MA/MS
BAC 2
MA/MS
BT/TS
PHD
BT/TS
PHD

Family Information

Name of Education Institution - إسم المؤسّسة التّعليميّة: ________________________ Name of Education Institution - إسم المؤسّسة التّعليميّة: __________________
Major of Studies - صص
ّ التّخ: _________________________________________ Major of Studies - صص
ّ التّخ: ___________________________________
BBS Alumni? - خريج المدرسة المعمدانيّة؟
Year
ّنة
س
ال:
___________________
BBS
Alumni?
ّة؟
خريج المدرسة المعمداني
Year - السّنة: ______________
ّ
ّ
Do you suffer from a disease? Specify below - هل تعاني من مرض؟ حدّد أدناه
Do you suffer from a disease? Specify below - هل تعاني من مرض؟ حدّد أدناه
______________________________________________________________
________________________________________________________

Beirut, Msaytbeh, Maalouf Street
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المدرسة المعمدانيّة اإلنجيليّة
نموذج طلب القبول ٢٠٢٢-٢٠٢١

Beirut Baptist School
Admission Form 2021-2022

اإلخوة واألخوات

Brothers and Sisters

ف Grade -
ال ّ
ص ّ

المدرسة School -

العمر Age -

اإلسم Name -

ف Grade -
ال ّ
ص ّ

المدرسة School -

العمر Age -

اإلسم Name -

ف Grade -
ال ّ
ص ّ

المدرسة School -

العمر Age -

اإلسم Name -

ف Grade -
ال ّ
ص ّ

المدرسة School -

العمر Age -

اإلسم Name -

دراسة ال ّطالب
إسم المدرسة السّابقة

__________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
مدارس أخرى قد حضرها خالل الثّالث سنوات الماضية

Student's Education
Old School Name

Reason for leaving present school
سبب ترك المدرسة الحاليّة

Other Schools attended in the last three years
التّاريخ Date -

إسم المدرسة School Name -

التّاريخ Date -

إسم المدرسة School Name -

التّاريخ Date -

إسم المدرسة School Name -

Emergency
الحاالت ال ّطارئة
رقم هاتف في الحاالت ال ّ
طارئة __________________________________________________________ Emergency Number
اإلسم والقرابة _____________________________________________________________________ Name & Relation
أنا الموقّع أدناه ولي أمر التّلميذ/التّلميذة_______________________________ :
أوافق واتعهد بما يلي:
• بدفع األقساط المدرسيّة كما هي محدّدة من قبل اإلدارة إضافةً الى أيّة زيادة محتملة ،وإضافةً أيضا ً إلى مصاريف أخرى غير متوقعة.
• بالتّقيّد باألنظمة والقوانين الّتي تطبّقها المدرسة على التّلميذ المذكور/التّلميذة المذكورة.
صيًا بالتّدابير الّتي تتّخذها إدارة المدرسة ّ
• ّ
مبرر مراجعة اإلدارة بذلك.
ي اعتراض َّ
بأن ال أتد ّخل شخ ّ
بحق التّلميذ المذكور/التّلميذة المذكورة ،وفي حال كان لد ّ
• ّ
المقررة ) (Chapelمن قِبَل المدرسة لتعليم القيم األخالقيّة والتّربويّة
بأن يحضر التّلميذ المذكور/التّلميذة المذكورة جميع صفوف التّربية المسيحيّة واالجتماعات
ّ
والّتي تشمل تعاليم ومبادئ الكتاب المقدّس.
تضطر اإلدارة أن تتخذها ّ
بحق التّلميذ المذكور/التّلميذة المذكورة.
• باإللتزام بك ّل التّدابير التّأديبيّة واإلجراءات األكاديميّة الّتي قد
ّ
ّ
والمنظمة من ِق َبل المدرسة.
• بأن ال أتد ّخل بالمناهج الدّراسيّة المختارة
• بشراء الكتب والدّفاتر المدرسيّة المعتمدة من قِبَل المدرسة.
• بشراء ّ
ي المحدّد من قبل المدرسة ،وارتدائه من قِ َبل الت َلميذ المذكور/التَلميذة المذكورة.
الـزي المدرس ّ
• ّ
بأن أتعاون مع إدارة المدرسة إلنجاز رسالتها الت َربويَة لما فيه مصلحة الت َلميذ المذكور/الت َلميذة المذكورة.
• بموافقتي على ّ
حق المدرسة بقبول طلب اإلنتساب أو رفضه.
إن توقيعي أدناه هو إلتزام بك ّل ما ورد أعاله وهو يلزمني أمام المدرسة والغير والقانون.

التّاريخ___________________ :

اإلسم____________________________ :

اإلمضاء______________________ :

For School Use Only
حقل مخصّص للمدرسة
_________________ Application No.: _________________ Family No.: _________________ Student No.:
Head of Division's Assessment
Academic:
Behavioral:
)Eligible to take exam(s
Yes
No
_______ Arabic:
_______ English:
_______ Math:
_______ Physics:
_______ Economics:
_______ Socio:
_____ Chemistry:
_____________________________ Other:
Additional Requirements for Acceptance:
______________________________________________________________
HOD
Registrar
Principal
Date
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