Undertaking By Parents/Guardian
I/We the undersigned as guardian/parents of .…………………………………………………………… holder of Qatar ID
number …………………………………………………seeking for admission in ………………………. at Elite
International School for the academic year ………………………………. hereby understand and agree on the following
pledges, regulations and provisions:
















We as parents/guardians declare our willingness to abide by the terms and conditions of admission as well as the
rules and regulations of the school.
We hereby undertake to be committed to paying all school fees on time, as mentioned in the application form.
We hereby confirm that our child is autonomous, toilet trained and completely diaper free during school time.
We agree that unapproved absence of ten or more days will be referred to the executive committee to determine if
they should continue their enrolment in the school.
We agree to ensure all assignments sent home as homework, projects and other assignments will be followed up
and submitted on time.
We accept and allow our child to participate in all internal and external school activities, games, sporting
activities as well as educational, cultural and social programs.
We allow our child to be photographed during all internal and external school activities, games, sporting activities
as well as educational, cultural and social programs.
We understand that, as per the school policy, no students will be allowed to enter the school premises after 7:30
AM unless providing an excuse for the delay like a medical certificate or prior approval from the school
administration. In the event of failure to provide the aforementioned excuse, the student reaching the school late
will be sent back home. Accordingly, parents/guardians of children who are brought in late with prior approval
from administration are requested to visit Students Affairs Office in order to fill out and sign a late slip.
We are committed that our child wears the school uniform with black shoes at all times and is smartly presented
when attending the school. PE uniforms are allowed only if the student has PE lessons on that specific day.
No radio, tape- recorder, phone, beeper, toys, games or other electronic devices are permissible unless used as a
part of a class or project and are approved by an instructor. Such device(s) will be confiscated regardless of
parents/guardians’ authorization and will be handed to the parent or guardian.
We confirm that if we wish to contact our child for an urgent matter during school hours, this must be done
through the administration office.
We agree to notify and get prior approval from the administration if we wish to celebrate any occasion for our
child.
We are fully aware that the participation of any other student from another classroom is not allowed in any
celebrations regardless of the degree of kinship.

Parent’s/Guardian’s Name:…………………………………………………………………………………………….
Signature:……………………………………………………………………………
Date:………………………………………………….

تعهد أولياء األمور

أنني الموقع ادناه ولي أمرالطالب……………………………………………………… رقم البطاقة الشخصية القطرية

………………………………………………… و المقدم طلب التسجيل في الصف  ……………………….في مدرسة النخبة
العالمية للعام األكاديمي  ……………………………….أتفهم و أوافق على كافة ( التعهدات ،النظم و االحكام ) المشروطة ادناه :















نعلن استعدادنا التام بااللتزام على كافة الشروط وأحكام القبول وكذلك قواعد وأنظمة المدرسة.
نتعهد بااللتزام بهذه الوثيقة على دفع جميع الرسوم المدرسية في الوقت المحدد ,والموضحة في استمارة الطلب.
ً
نؤكد أن طفلنا مستقل و متدرب على االعتماد على نفسه لقضاء حاجته في المرحاض و ال يستخدم حفاض أطفال نهائيا خالل وقت
المدرسة.
ً
نؤيد في حالة الغياب الغير مصرح به رسميا و لمدة عشرة أيام أو أکثر إلی اللجنة التنفيذية لتحديد ما إذا کان ينبغي عليهم مواصلة
التحاقهم بالمدرسة.
نتفق مع ادارة المدرسة سيتم ضمان متابعة جميع الواجبات و المشاريع المرسلة الى المنزل وغيرها وتقديمها في الوقت المحدد.
ال مانع لدينا من السماح لطفلنا للمشاركة في جميع االنشطة و االلعاب الرياضية المدرسية الداخلية والخارجية و كذلك البرامج التعليمية
والثقافية و االجتماعية.
ال مانع لدينا من السماح لطفلنا ﺑالتﺻوير ﺧﻼل كافة أنﺷطة المدرسة الداﺧلية والﺧارﺟية واأللعاب واألنﺷطة الرياﺿية ﺑاﻹﺿافة إلﯽ
الﺑرامﺞ التعليمية والﺛقافية واالﺟتماعية.
نحن على فهم ودراية تامة بسياسة المدرسة وذلك بعدم السماح ألي طالب بالدخول إلى الحرم المدرسي بعد الساعة  7:30صباحا ما لم
يتم تقديم دليل عن سبب التأخير وعلى سبيل المثال ,شهادة طبية او موافقة مستلمة من إدارة المدرسة السباب مقنعة يتم تقديمها مسبقا ,و
في حالة تعذر توفر ما ذكر سيتم عدم السماح للطالب الدخول ويرد الى المنزل.
وعليه يتوجب من اولياء األمور  /االوصياء علی األوالد الذين يقومون باحضار اوالدهم في وقت متأخر باخذ الموافقة المسبقة من
اإلدارة وذلك بان يتقدموا الى فريق شؤون الطلبة في االستقبال لتوثيق الورق المخصص لهذا الغرض وتوقيعه.
التقيد الكامل من جانبنا على أن يلتزم طفلنا بارتداء الزي المدرسي الخاص بالمدرسة اضافة الى الحذاء باللون األسود على أن يكون
مظهره مرتب و نظيف في جميع االوقات خالل السنة االكاديمية .كذلك احترامه في حال وجود حصص التربية البدنية والمبينة لهم في
جدول الحصص .
ال يسمح باحضار وأستخدام (اإلذاعة ,شريط مسجل ,هاتف ,صافرة ,ألعاب أو األجهزة اإللتترونية األخر ) ما لم يكون مطلوب کجزء
من مشروع و قد تم اعتماده من قبل المعلم المختص .باالضافة يتم مصادرة هذه األجهزة بغض النظر عن قبول ولي االمر  /الوصي
بسماحهم على ذلك ،وسيتم إسترداده لولي االمر أو الوصي.
نؤكد نحن اولياء االمور في حال هناك امر عاﺟل علينا التواﺻل مع أﺑنائنا عند وقت اليوم الدراسي الرسمي يجب على ان يكون من ﺧﻼل
االدارة لترتيب هذا اللقاء .
نؤمن بابالغ و أخذ الموافقة المسبقة من قبل االدارة على اجراء اي احتفال خاص الوالدنا ( معلنة وموضحة في ملف اولياء االمور )
.
نؤكد الى االدارة بعدم طلب السماح بمشاركة المحتفل به من غير طالب صفه مهما كانت درجة القرابة.

اسم ولي األمر……………………………………………………………………………………………. :
االمضاء…………………………………………………………………………… :
التاريخ…………………………………………………. :

