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استمــــارة تسجيـــل

رقم تسجيل الطالب :
تاريخ التسجيل :
الصف المقبول به الطالب :

العام الدراسي :

صورة شخصية للطالب
APPLICATION FORM

Registration No.

Date :

Class :

Academic Year:

إسم الطالب (كما هو مكتوب في جواز السفر / شهادة الميالد)

بيانات ولى األمر / األب

القبيلة

الرقم المدني:

تاريخ اإلصـدار

الجنس

رقم الجواز :

الجنسية

مكان الميالد

الديانة

موعد انتهاء تأشيرة اإلقامة (لغير العمانيين) :

سنة شهر يوم

إسم الجـد إسم االب إسم الطالب

Student’s Name (as written on Passport / Birth Certificate)

PARENTS’ DETAILS / FATHER

Family Name

Year Month Day

Last Name

Place of Birth

Religion

Date of Visa Expiry (Non-Omani):

Middle Name

Gender

Nationality

Passport No.

First Name

Civil No.

Date of Issue

مقر العمل:

تاريخ اإلصدار

Place of Work

Date of Issue الرقم المدني

البريد اإللكتروني

Civil No.

Job Titleالمسمى الوظيفي االسم  الـثالثى

الجنسية

النقال

Full Name

Nationality

GSM

Statusالحالة اإلجتماعية

Telهاتف #

Telهاتف #

Email

Date of Birthتاريخ الميالد

PARENTS’ DETAILS / MOTHERبيانات ولى األمر / األم

Persons to call in emergenciesشخص يمكن االتصال به في حاالت الضرورة

مقر العمل:

النقال

تاريخ اإلصدار

Place of Work

Civil No. الرقم المدني

البريد اإللكتروني

صلة القرابة

Job Titleالمسمى الوظيفي

Date of Issue

Releationship Full Nameاالسم الثالثي

االسم الـثالثى

الجنسية

النقال

Full Name

Nationality

GSM

Statusالحالة اإلجتماعية

Telهاتف #Email

GSM

التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement
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التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

عدد اإلخوة
عدد أفراد األسرة

عدد اإلخوة في المدرسة

ترتيب الطالب بين األخوة

الطالب يعيش مع

الهل األب على قيد الحياة

إناثذكور

ال

ال

نعم

نعم

نعم

األم على قيد الحياة

هل األبوان منفصالن؟

عمر الطالب في ۱ سبتمبر لعام

(كلمة المرور):

موعد انتهاء تأشيرة اإلقامة (لغير العمانيين) :

شهر سنةيوم

(اسم المستخدم)

مالحظات الصف المقبول به

إذا اإلجابة نعم،من يكفل الطالب؟

ُيرجي إرفاق حكم المحكمة للحضانة.
األماألب

Oman Educational Portal Dateبيانات بوابة سلطنة عمان االلكترونية

This Part to be filled out by the School Administration Departmentهذا الجزء يمال بمعرفة إدارة المدرسة

هل لدى الطالب إخوة مسجلين بالمدرسة

بيانات عن دراسة الطالب السابقة
أسم أخر مدرسة التحق بها الطالب:

أخر صف دراسي أنهاه الطالب بنجاح:

الدولة :

Sibling Information (If studying at UPS)

Details of provious schooling

No. of Brother & Sisters Female Male

No. of Family members:

No. of Siblings:

Student’s position in the family

Student lives with

Yes No

NoYes

Is the father alive?

Is the mother alive?

Are the parents separated?
If yes, who has custody of the child?

Student’s age on 1st Sept.

Username:

أخ/ أخت أخ/ أخت Siblingأخ/ أخت Sibling Sibling

Password:

Year Month DayThe class the student is to be registered inNotes

اإلسم

الصف

الجنس

الفرع

Name

Name of the last school student attended:

Country:

Last grade the student passed

Grade & Sec.

Gender

Branch

Date of Visa Expiry (Non-Omani):

Please attach the copy of the Court Order

Mother Father



إسم الطالب :
المنطقة :الوالية :المحافطة :الصف :

هاتف المنزلرقم الســكـةرقم البنايةرقم الشارع

نقال األم

Student’s Name :

Area: City : Governorate : Class :

Street No :Building No :Way No :Telephone No :

GSM No (Mother) :

Trip Schedule: Roundrip

One-way

Does Student goes to school by bus? Yes No

Afternoon

نعم

النقال

ال

GSM

Releationship to student’s :

Location Map :

Authorized Person in-charge for student’s transportation

الرقم المدني

بيانات الشخص المسؤول عن نقل الطالب من وإلى المدرسة
صلة القرابة :

Civil No. االسم

اتجاه واحدخريطة المنزل :

Name

نقال األب :

هل يستخدم الطالب حافلة المدرسة؟

ذهابا وإيابابرنامج الرحلة :

إتجاه واحد

GSM No (Father) :

3

التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

Residence Information بيانات السكن

Morningمساء صباحاً

PRIVATE TRANSPORTATION DETAILS النقل الخاص
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التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

To Provide the best health care in emergency, please fill out this :

Student’s Name :

Student Medical History
Does the student’s have any of the diseases listed below?
Please mention the details and cure, please specify the allergic
type and antsevenity.

Gender : Blood Group :Male Female

Health Information إستمارة الحالة الصحية للطالب

لتوفير أفضل رعاية صحية طارئة يرجى ملئ هذه اإلستمارة بدقة تامة :
إسم الطالب :

ذكرانثىالجـنـــس :فصيلة الدم :

Details / التفاصيل No Yes Health Problems

G6PD

المشكلة الصحية

G6PD مرض العوز ألنزيم
فقر دم حوض البحر األبيض

المتوسط
فقر الدم المنجلي

حساسية
ربو

أمراض عصبية
صرع

سكري
التهابات متكررة

مشاكل سمعية
أمراض قلب

نظارات طبية / عدسات الصقة
مشاكل نفسية / عاطفية

مشاكل صحية أخرى
عمليات جراحية

الرجاء وصف أي مرض جسدي أو نفسي أصيب به الطالب /ـة سابقأ او حالياً :

هل يتناول الطالب أدوية بشكل منتظم أو متقطع ، الرجاء إذكر اسم الدواء و الجرعة :

اسم الطبيب المعالج، العيادة أو المركز الطبي الذي تعالج به :
العيادة / المستشفى :

رقم الهاتف :

اسم الطبيب :

التاريخ الطلبي للطالب
هل يعاني الطالب من أي من األمراض المذكورة أدناه؟ إذا كان الجواب ب ”نعم“ ،

يرجى نكر التفاصيل مثل التشخيص و العالج، بالنسية للحساسية، الرجاء تحديد نوع
الحساسية و شدتها.

Any Operations

Please describe any physical or mental illness previously or
currently

Doctor’s Name, Clinic or Hospital in which student was treated :
Clinc / Hospital :

Phone Number :

Doctor’s Name :

Dose student take any medicine on a requiar or intermittent basis, 
please mention the name of medicine and dosage :

Other Health Problems

Emotional / Mental Disorders

Glasses / Contact Lenses

Heart conditions

Frequent Headaches

Hearing Difficulties

Frequent Infections

Diabetes

Selzure Disorder / Epilepsy

Neurological

Asthma

Allergies

Sickle Cell Anemia

Thalassemia



 

Admission  

 

The total fees including uniforms, books and registration fees 

GRADE Annual Payment 
Term 1 
 First payment 
 ( 40% ) 

Term 2 
 second payment 
 ( 30% ) 

Term 3 
 third payment 
 ( 30% ) 

KG 1 & KG 2 1,570 630 470 470 

Grades 1 & 4 2,020 820 600 600 

Grade 5 2,220 900 660 660 
 

 

 

 

 

Uniforms and books fees 

 Kg1 & Kg2 Primary  

Uniforms 
 (2 school uniforms & 1 PE uniform) 

40 60 

Books 
(Books, programmes, resources, …) 

40 70 

 

Registration fees 

All levels 

150 RO 

 
Transport fees 
 2 ways  1 way 

Al Mubila /Al Heel /Al  Mawalah / Al Khoodth6 500 350 

Al Khoodh 400 280 

 

Registration fees : 20 Rial       
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التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

»JB’ÉH ΩGõàdE’G ‹h ≈∏Y Öéj Éªc
Parents must commit to the following
conditions and regulations

Financial Terms and Regulations

1.   It is the responsibility of the Parents to remember to pay the fees on time. It is not the responsibility of the school to
      Keep reminding parents when the fees are due.

2.   Tuition fees shall be paid in three installments by cheques/cash or Band deposit throught UPS account (Bank account
      details can be obtained from accountant)

3.   Tuition fees do not cover the following:
 .  Meal
 .  Trips and school activities

4.   Registration fees are not refundable.

5.   A student will not be transferred through gate in case where the fees are not paid.

6.   It is the responsibility of parents to pay for the new book if any damage accrued in the previous one.

7.   The parent MUST clear all the balances from the previous school terms before registering for the new shcool year/term.

القوانين المالية

۱.  يتحمل ولي األمرمسؤولية تذكر مواعيد دفع الرسوم الدراسية في الوقت المحدد. ليست مسؤولية المدرسة تذكر أولياء األمور بموعد الرسوم
     المستحقة و اإللتزام بدفع األقساط الدراسية حسب المواعيد المحددة في الجدول المرفق.

۲.  التعهد بوضع شيكات لدى قسم المحاسبة في حال الرغبة في تقسيط المبلغ الى دفعات على أن التزيد الدفعات عن ثالثة دفعات.

۳.  الرسوم الدراسية ال تشمل االتي :
           ا. الوجبة الغذائية.

           ب. الرحالت واألنشطة المدرسية المختلفة.

٤.  رسوم التسجيل غير قابلة لإلسترجاع.

٥.  لن تقوم إدارة المدرسة بتحويل الطالب من خالل البوابة التعليمية إال بعد تسديد جميع الرسوم المالية المتستحقة لدى إدارة المدرسة.

٦.  في حالة ضياع أو تلف أي من الكتب الدراسية يلزم ولي األمر أن يدفع قيمة الكتاب الجديد.

٦.  في حالة تجديد المقعد الدراسي فإنه على ولي األمر دفع جميع المستحقات السابقة.
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التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

ájƒHôJ ácGöT á≤«KhParents Agreement

الفاضل ولي األمر المحترم يجب التأكد من إتمام جميع اإلجراءات التالية :

۱.  اإللتزام بمواعيد الدوام الرسمي بالمدرسة، وإخطار إدارة المدرسة في حالة تغيب الطالب في الحاالت الطارئة .
۲.  التتحمل المدرسة مسؤولية سالمة الطالب في حالة إحضاره قبل الساعة ۷صباحاً، وبقاءه في المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي للطلبة.

۳.  اإللتزام بمواعيد مقابلة الهيئة األكاديمية ، وفي حالة التخلف عن الحضور ثالث مرات لن يسمح لولي األمر بمقابلة الهيئة األكاديمية.
٤.  ال يسمح لولي األمر بالتجوال في أروقة المدرسة ودخول الصفوف الدراسية دون الحصول على موافقة اإلدارة المدرسية.

٥.  التعاون ومساندة المدرسة في متابعة المستوى التحصيلي للطالب/ة والحرص على غرس القيم الدينية واألخالقية.
٦.  توفير وجبة صحية مناسبة للطالب وتجنب الوجبات الغير الصحية مثل (البطاطس، الحلويات، المشرويات الغازية ... الخ).

۷.  يتحمل ولي األمر مسؤولية اتالف ابنه ألي من ممتلكات أو مرافق المدرسة وتحمل تكاليف ما تم اتالفه.
۸.  ال تتحمل المدرسة مسؤولية إعادة الدروس في حالة الغياب المتكرر بدون احضار عذر مقبول.

۹.  اإللتزام بمتابعة دفتر التواصل والرد على استفسارات ومالحظات المعلمين واالدارة.

النظم و القوانين األدارية :

۱.  اإللتزام بقوانين وأنظمة المدرسة.
۲.  اإللتزام بالزي المدرسي المعتمد وحسن المظهر.

۳.  اإللتزام بالنظافة الشخصية.
٤.  المحافظة على الممتلكات الخاصة وممتلكات ومرافق المدرسة.

٥.  اإللتزام بالحضور اليومي للمدرسة ، وفي حالة التغيب المرضي ضرورة احضار شهادة مرضية.
٦.  يمنع اصطحاب الهواتف النقالة واأللعاب اإللكترونية وفي حالة عدم اإللتزام سيتم إتخاذ األجراءات الالزمة ومصادرتها.

۷.  اإللتزام بإحضار جميع المستلزمات المدرسية.
۸.  يمنع اصطحاب أي مادة ضارة أو مخدرة إلى المدرسة (السجائر والتبغ بأنواعه وغيرها).

نظم و قوانين شؤون الطالب :

۱.  إلتزام الطالب بالتواجد في الوقت والمكان المحدد إلنتظار الحافالت المدرسية علما بان مدة انتظار الحافلة للطالب التزيد
    عن ۳ دقائق فقط.

۲.  احترام الطالب سائق الحافلة والمشرفة.
۳.  إلتزام الطالب بإجراءات األمن والسالمة أثناء ركوب الحافلة المدرسية ، اإللتزام بربط حزام األمان اثناء سير الحافلة.

٤.  محافظة الطالب على ممتلكات الحافلة المدرسية.
٥.  تواصل ولي األمر المسبق مع سائق الحافلة في حالة غياب الطالب.

٦.  يحق للمدرسة اتخاذ اإلجراء الالزم في حالة مخالفة الطالب لقوانين الحافلة المدرسية.
۷.  إخطار ولي األمر إدارة المدرسة بمدة كافية في حالة تغيير مكان إقامة الطالب. 

نظم و قوانين الحافلة المدرسية :
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التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

ájƒHôJ ácGöT á≤«KhParents Agreement

Administrative Rules:

Student’s Affairs:

Transportation Rules:

1. See that our child arrives on time and is present except in the case of illness or family emergency
2. The school does not take any responsibility for students staying on the premises after school.
3. Parents must present for any appointment with the academic staff. He/she will not be allowed to make another
appointment if it has been missed three times.
4. Parents are ONLY allowed to take a tour in the school if they have prior permission
5. Cooperate and support the school to achieve it’s goals to raise the standard and to teach solid values etc.
6. Provide the student a healthy meal and avoid all kind of soda, chocolates, chips, etc.
7. A parent takes the responsibility for any accrued damages on the school’s possessions.
8. No makeup classes for unacceptable absence.
9. Parents must use the contact book effectively and be responsive to all comments made by the school.

1. Students have to follow rules and regulations of the school.
2. Students have to wear uniforms at the school.
3. Students have the responsibility to keep themselves (including their clothes and their hair) clean
4. Students caring for their environment and looking ater the school materials and property as if they are their own.
5. Medical certificate is required for any illness absence.
6. It is prohibited to bring any kind of electronic devices including mobile phones or other items to the school. The
school has the right to take possession of such items.
7. A student is committed to bring his/her school supplies
8. It is prohibited to bring any of the following :
     illegal drugs, tobacco, ets.

1. Students must be waiting for the bus on time in the covered area.
2. Students shall obey the driver and the supervisor. Students shall respond promptly to instructions given.
3. Students shall follow all safety instructions.
4. Students must treat bus equipment as they would the furniture in their homes.
5. Communicate with the bus driver in advance for any absence of the student.
6. Students must wear the seat belt.
7. Inform the school administration for changing the student’s address.
8. The school has the right to take any action for any failure to follow rules and regulations.

We belive that we, as parents, are the primary educators of our children and that our involvement is a major factor in success
at school. Therefore, we shall strive to:
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التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

ájƒHôJ ácGöT á≤«Kh
Educational Cooperation Policy for
Parents

Dear Parents,

Enclose with the Application Form :

The following requirments must be met to comply with School and Minstry of Education procedures. 

1. Fill out the application form accurately, giving full details without leaving any empty spaces. The form must be signed
by the parent and dated on Registration day.
2. All the requirements mentioned in the Application Form must be attached with the form.
3. A certificate showing the last grade passed must be submitted. If the student registers during the course of the
academic year, then the certificate showing the first term grades is required.
4. If the student (Omani/Non-Omain) passed Grade 1 outside the Sultanate of Oman, he/she should produce the
following documents:
   Copy of Birth Certificate (Non-Omani)
   Copy of Passing Certificate of last school year (Omani/Non-Omani)
   Copy of Parents passport and valid residence visa (Non-Omani)
   Coples should be certified firstly by the Omani Embassy in the country involved, then by the Ministry of
   Foreign Affairs of that country. Then, a certificate of acceplance must be issued from the General Directorate
   of Private Schools Indicating acceptance to promote the student to the designated grade in our school.
5. When the results are issued at the end of the academic year, the parent must ask the student’s current school to
transfer the student through the Educational Portal to his/her assigned grade at our school. The parent should also get
a hard copy of the student’s file from the previous school and submit it to our School Administration.
6. The registration fee is to be paid after the above documents have been submitted and the student has successfuly
passed the Entrance Exam.
7. Students applying for Grade One are not required to submit a passing certificate, however, they must submit a
medical certificate according to the instructions on the Application Form.
8. The application process will not be done until.
      Completion of all required papers.
      Approved form from the financial department.
      The application form is completed and signed

6 Student ID Photos

Copy of birth certificate.

Copy of Student’s pasport and residence visa (Non-Omani).

Copy of the medical report.

Copy of Mother’s & Father’s Civil ID or passport.

Copy of residence card (Non-Omani)

Copy of the annual fees signed by parents.

Medical Examination Form for Grade 1 students.
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التاريخ & التوقيع: اسم ولي األمر :

أقر باالطالع و الموافقة على ما ذكر أعاله

Date and signature: Parent’s Name :

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

ájƒHôJ ácGöT á≤«KhParents Agreement

۱.  تعبئة استمارة تسجيل الطالب بالمدرسة بدقة و بيانات كاملة و عدم ترك أي جزئية فارغة و موقعة من ولي األمر و مؤرخة بتاريخ
     التسجيل.

۲.  إحضار جميع المرفقات المنصوص عليها بإستمارة التسجيل و إرفاقها عند إحضار اإلستمارة.
۳.  إرفاق شهادة نجاح الطالب في أخر صف دراسي له (و إذا رغب في تسجيل الطالب للعام الدراسي الجديد ومازال الطالب يدرس

     بمدرسته و لم ينتهي العام الدراسي بعد ، يتم إحضار شهادة النجاح للفصل الدراسي األول).
٤.  على الطلبة القادمين من خارج السلطنة سواء العمانيين او من الجنسيات األخرى اذا كان الطالب قد إجتاز الصف األول خارج

     السلطنة فالبد من إحضار المستندات التالية :
      صورة من شهادة الميالد مصدقة (للوافدين)

      صورة من الشهادة الدراسية ألخر صف إجتازه الطالب (للوافدين و العمانيين)
      صورة من جواز سفر الطالب وولي األمر و تأشيرة سارية المفعول (للوافدين)

      تسجيل الطالب بوزارة التربية و التعليم و أخذ المستندات السابقة الى قسم المدارس الخاصة بالمديرية العامة للتربية و
      التعليم، و إحضار رسالة للمدرسة بقبول الطالب وذلك للتأكد من إستيفائه لجميع الشروط.

٥.  مع نهاية العام الدراسي وظهور نتائج اإلختبارات النهائية يقوم ولي األمر بزيارة المدرسة السابقة لتحويل الطالب
     عبر البوابة التعليمية بالصف المقبول به الطالب لدينا و إستالم الملف الورقي و إحضار تسليمه إلدارة مدرستنا.

٦.  بعد إحضار جميع الوثائق الورقية المذكورة يقوم ولي األمر مباشرة بدفع قيمة التسجيل.
۷.  طلبة الصف األول األساسي يستثنوا من إحضار شهادة النجاح ولكن يلزم عليهم إحضار شهادة الكشف الطبي ضمن مرفقات

     استمارة التسجيل.

القوانين التسجيل :

۸.  لن تتم عملية التسجيل إال بعد :
      إكتمال جميع األوراق اإلدارية

      الحصول على الموافقة من قسم الشؤون المالية
      تعبئة اإلستمارة والتوقيع على جميع الخانات المخصصة للتوقيع.

      

يرفق مع اإلستمارة :

٦ صور شخصية للطالب
نسخة من شهادة الميالد

نسخة من جواز سفر الطالب (مع ارفاق التأشيرة لغير العمانيين)
نسخة من البطاقة الصحية (التطعيمات)

نسخة من جواز او بطاقة ولي األمر
إقامة دائمة لغير العمانيين

استمارة الكشف الطبي لطلبة الصف األول
نسخة من جواز سفر ولي وولية األمر الطالب /ـه.
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أقر باالطالع والموافقة على جميع ما ذكر في إستمارة التسجيل

التاريخ & التوقيع:

التاريخ & التوقيع:

I accept the regulations and conditions in the above mentioned
agreement

Checked and approved by Accounting
Department:

Application form filled under Admin Supervision

Date : Signature : Admin. Staff’s Name :: التاريخ

Date : التاريخ :

Admin. Comment : المالحظات اإلدارية :

Special Discount :

Date : Signature : Staff’s Name :

الخصومات اإلستثنائية :

التاريخ :التوقيع :اسم الموظف :

التوقيع :

Signature : التوقيع :

اسم الموظف اإلداري :

Admin. Manager’s Name : اسم المدير اإلداري :

Date and signature:

Date and signature:

اسم ولي األمر :

اسم :

تمت موافقة قسم المالية:

تم ملء بيانات استمارة التسجيل بإشراف إداري

Parent’s Name :

Name :
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