معهد مدرسة فوزية السلطان التخصصي

Fawzia Sultan International School

STUDENT APPLICATION
بيانات الطالب

العام الدراسيAcademic Year: -------------------------- :

STUDENT’S DETAILS

التاريخDate:- -------------------------------------------- :
االسم باللغة العربية
االسم كامال باللغة االنكليزية
تاريخ الميالد
الجنسية
المدرسة الحالية
الصف الدراسي الحالي
صف االلتحاق في مدرسة معهد
فوزية السلطان التخصصي

بيانات ولي األمر  /األب
اسم األب /ولي األمر
المهنة
جهة العمل
هاتف العمل
الهاتف النقال
البريد االلكتروني

بيانات األم
اسم األم
المهنة
جهة العمل
هاتف العمل
الهاتف النقال
البريد االلكتروني
هاتف المنزل
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Full Name in Arabic
Full Name in English
Date of Birth
Nationality
Present School
Grade at Present School
Grade to enter at FSIS

FATHER’S DETAILS

Father/ Guardian’s
Name
Occupation
Place of Work
Work Phone
Mobile Phone
Email

MOTHER’S DETAILS

Mother’s Name
Occupation
Place of Work
Work Phone
Mobile Phone
Email
Home Phone

Fawzia Sultan International School

معهد مدرسة فوزية السلطان التخصصي

:الجهة المسؤولة عن دفع األقساط الدراسية

ORGANIZATION RESPONSIBLE FOR FEES:

الحكومة

Government

شركة خاصة

Company

شخصي

Personal

**If government will be responsible for funding, have you opened a file with the Public Authority for the Disabled?
YES/NO

 ال/  هل تم فتح ملف في الهيئة العامة لذوي االحتياجات الخاصة؟ نعم، **في حال ستتولى الحكومة مسؤولية دفع األقساط

*المدرارس التي سبق والتحق بها الطالب خالل السنوات السابقة

*LIST SCHOOLS PREVIOUSLY ATTENDED
Name of school
اسم المدرسة

Country
البلد

Grades
الصفوف

Dates attended
األعوام الدراسية

Has student been in any special educational program? YES/NO If YES, specify:
 ال أرجو التحديد/ هل التحق الطالب بأي برنامج تعليمي خاص؟ نعم
_____
**Please note that FSIS may contact your child’s previous school for admission and placement decisions.

** مع العلم أنه ممكن أن يتم االتصال بمدرسة ولدكم السابقة التخاذ قرار القبول

FAMILY HISTORY – SIBLING INFORMATION
Name
االسم

Sex M/F
الجنس

Date of birth
تاريخ الميالد

LANGUAGE INFORMATION

Primary Language
Secondary Language
Language Spoken at Home
** Do parents need a translator for English? YES/NO

تاريخ العائلة – معلومات عن األخوة
Name
االسم

Sex M/F
الجنس

Date of birth
تاريخ الميالد

معلومات عن اللغة
اللغة األساسية
اللغة الثانية
اللغة المتداولة في البيت
 ال/ **هل يحتاج األهل إلى ترجمة؟ نعم
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Fawzia Sultan International School

معهد مدرسة فوزية السلطان التخصصي

MEDICAL INFORMATION

معلومات طبية
Does your child take any medication? YES/NO

If YES, give details:

Does your child have a health condition that school personnel should know about? YES/NO
If YES, give details:

____________________________________ إذا نعم أرجو تزويدنا بالتفاصيل
إذا نعم أرجو تزويدنا بالتفاصيل

 ال/ هل يأخذ الطالب أي دواء؟ نعم

 ال/ هل يعاني الطالب من أي حالة صحية معينة (على القائمين على تعليمه في المدرسة معرفتها)؟ نعم

__________________________________________________________________________________
YES/NO
Has your child experienced any issues
 ال/ نعم
related to:
:هل تعرض الطالب ألي من المشاكل التالية

Details
التفاصيل

Broken bones

كسر في العظام
Hospitalization/Operations

 عملية جراحية/ دخول إلى مستشفى
Intestinal/stomach problems

مشاكل معوية
Eye/Vision problems
Does your child wear glasses/corrective lenses?

 هل يستخدم عدسات؟/ مشاكل نظر
Seizures

صرع
Hearing problems
Does your child wear hearing aids?

 هل يستخدم سماعات؟/ مشاكل سمع
Allergies

حساسية
Asthma

ربو
Diabetes

 نوعه/ سكري
Genetic disorders

اضطرابات وراثية
Joint/Bone issues

مشاكل في المفاصل والعظام
Chronic headache/Migraines

 نصفي/ صداع مزمن
** Please note that undisclosed information related to health and medication may impact admission and enrollment .

** يرجى مالحظة أن المعلومات غير المصرح بها المتعلقة بالصحة واألدوية قد تؤثر على عملية القبول والتسجيل
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Fawzia Sultan International School

معهد مدرسة فوزية السلطان التخصصي

DEVELOPMENTAL INFORMATION

معلومات عن النمو التطوري للطالب
Has your child experienced any
issues related to:

YES/NO

 ال/ نعم

Details
التفاصيل

:هل عانى الطالب من اي من المشاكل المرتبطة ب
Motor development

تطور حركي

Age child when started to crawl ................walk.............

................. العمر عند المشي................. العمر عند الحبو
Prenatal, delivery or postnatal
Complications

 خالل أو بعد الوالدة،مضاعفات قبل
Speech / Language Development

التطور اللغوي والنطق

Age child when started to speak.................

................ العمر عند بداية النطق
Eating

اضطرابات في تناول الطعام
Sleeping

اضطرابات في النوم
Medical issues that have interfered with
learning

أي مشاكل طبية تعيق تعلمه
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Fawzia Sultan International School

معهد مدرسة فوزية السلطان التخصصي

Information regarding FSIS Admission Applications













Children from early childhood years to high school (ages 6-18) may apply. The school accepts
students of average or above average intelligence with mild or moderate learning difficulties
including Dyslexia, Attention Deficit Disorder and mild forms of Attention Deficit
Hyperactivity Disorder. The students who are accepted must be able to integrate well with
existing programs and classes and be able to benefit from the small class size and individual
attention at FSIS.
Parents will be charged a non-refundable fee of KD 70/- as part of the application process and
the fee is split into two parts: KD 50/- for assessment with the counselor and speech therapist
and KD 20/- for class visit. Fees are only collected when students are moved forward in the
process. This amount is due upon submission of a completed application form and a decision
to assess the student at FSIS. However, applications will not be considered until all parts of the
application process (application form, fee, submission of all appropriate documents) are
complete.
FSIS requires all applicants to submit authentic copies of student’s record including, but not
limited to: report cards, progress reports, written reports, and IEP’s, as well as a complete
psycho-educational assessment from FSRI (see attached information).
FSIS will not provide a written report to parents upon the completion of the assessment
process.
The submission of an application and payment of the application fee does not confirm an inperson interview, nor does it guarantee admission to FSIS. An in-person interview may or may
not be scheduled based on an initial screening of the application package by the admission
team. At all times, the admissions team looks to ensure that the student’s needs can be
effectively met within the confines of the program at FSIS.
FSIS provides a very specialized program to its students, and we aim to admit only students
who will gain the maximum benefit from our program; therefore our admissions process has
many steps. All steps are critical and must be completed. If at any point in the admissions
process a student is determined to be an unsuitable match for programming at FSIS, he /she
will be denied admission.
Students who are late or absent for assessments or classroom visits may not be rescheduled.
It’s up the parent to contact the school to request rescheduling and at the discretion of the
admissions team as to whether rescheduling will occur.
The Public Authority of the Disabled requires the following for students enrollment at
Fawzia Sultan International School:
o Student’s full scale IQ must be above 86.
o The type of Disability mentioned in the disability certificate should be
either Learning Disability or Learning Difficulties (ADD, ADHD, Dyslexia,
Dysgraphia, and Dyscalculia).

By signing this form I give permission to FSIS to assess my child, and everything is true and
accurate to the best of my knowledge.

__________________________

Parent/Guardian Signature

_________________

Date
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معهد مدرسة فوزية السلطان التخصصي

Fawzia Sultan International School

معلومات مهمة إلى أولياء األمور بخصوص تقديم طلبات تسجيأ ابنائهم /بناتهم.














تقبل مدرسة معهد فوزية السلطان التخصصي الطالب الذين يتوفر لهم المنهج المناسب واألماكن المناسبة حيث يمكن
للطالب من سن (  )18-6التقديم للمدرسة ،تقبل المدرسة الطلبة الذين نسبة ذكائهم الكلية متوسطة أو فوق المتوسطة ويعانون
من صعوبات تعلم خفيفة أو معتدلة بما في ذلك عسر القراءة ،أو نقص االنتباه أواألشكال الخفيفة من اضطراب نقص االنتباه
أوفرط النشاط ،كذلك يجب أن يكون لدى الطلبة المقبولين القدرة على االندماج في المنهج الموجود واالستفادة من عدد الطلبة
القليل في الفصول واالنتباه الفردي المتوفر للطالب في مدرسة معهد فوزية السلطان التخصصي.

سيتم دفع رسوم ،غير قابلة لالسترداد 70( ،ديناراً كويتياً)  - /لتقييم الطفل ،مجزأة ( 50ديناراً كويتياً) للتقييم مع
األخصائية االجتماعية وأخصائية النطق و ( 20ديناراً كويتياً) رسوم زيارة الصف ،وذلك عند تقديم استمارة الطلب
واتخاذ قرار بالمضي لتقييم الطالب في  . FSISيتم دفع الرسوم فقط عندما يتم اتخاذ القرار بخصوص الطالب
باالنتقال إلى المرحلة التالية من التقييم .ومع العلم ،لن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة (استمارة الطلب،
والرسوم ،وتقديم جميع الوثائق المناسبة).
على جميع الطلبة المتقدمين إلى مدرسة معهد فوزية السلطان التخصصي أن يقدموا للمدرسة نسخ أصلية عن
سجلهم المدرسي والذي يتضمن على سبيل المثال ال الحصر المستندات التالية من مدرستهم/مدارسهم السابقة:
(الشهادات المدرسية ،التقار ير الدورية ،التقارير األكاديمية الرسمية والخطة الدراسية الفردية)  ،كما تطلب
المدرسة من الطالب المتقدم إليها نسخة عن تقييم نفسي/تربوي مقدم من قبل مركز فوزية السلطان للتأهيل (أرجو
مراجعة الورقة الملحقة).
لن تقوم مدرسة معهد فوزية السلطان التخصصي بتقديم تقرير خطي لولي أمر الطالب عنداالنتهاء من عملية
التقييم.
إن تقديم طلب االلتحاق والمستندات المطلوبة ودفع رسم التسجيل ال يضمن بأي حال من األحوال تحديد موعد
مقابلة شخصية مع ا لطالب وال يضمن القبول بالمدرسة ،إذ إن تحديد هذه المقابلة من الممكن حدوثها فقط بناء على
نتيجة المراجعة األولية لطلب التسجيل والمستندات المرفقة من قبل فريق القبول بالمدرسة ،وفي جميع األحوال،
فإن لجنة القبول بمدرسة معهد فوزية السلطان التخصصي سوف تبني قرارها بحيث تضمن بأن احتياجات الطلبة
المتقدمين إليها سوف تتم تلبيتها ضمن األهداف والرؤى التي بني عليها برنامج المدرسة.
تقدم مدرسة معهد فوزية السلطان التخصصي برنامجاً عالي االختصاص لطلبتها  ،وألنها تهدف فقط لقبول الطلبة
الذين بإمكانهم تحقيق االستفادة القصوى من برنامجها ،فإن عملية القبول لديها تستوجب استيفاء خطوات عدة
وبالغة األهمية  ،وبما أن عملية التقدي م تتضمن عدة مراحل  ،توجب التنويه بأنه في حال قرر فريق القبول وفي أي
مرحلة من مراحل التقديم بأن حالة الطالب لن تتماشى مع البرنامج المقدم في المدرسة فسيتم إخطار ولي األمر
حينها بعدم الموافقة على طلب التحاق ابنه/ابنته.
في حال تأخر أو تغيب الطالب عن التواجد ف ي الوقت المحدد الختبار الدخول أو زيارة الفصول فلن تقوم المدرسة
بتحديد موعد آخر  ،وفي تلك الحالة ،فإن االتصال بالمدرسة لتحديد موعد آخر هو أمر يرجع إلى رغبة ولي األمر،
مع التنويه بأن قرار الموافقة على إعادة تحديد أي موعد يعود كليا ً إلى لجنة القبول.
تطلب الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة من التالميذ الملتحقين بمدرسة معهد فوزية السلطان التخصصي ما يلي:
 .1أن تكون نسبة الذكاء الكلي للتلميذ ( )86ومافوق.
 .2أن يكون نوع اإلعاقة المذكورة على قرار اللجنة الصادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة :إعاقة
تعليمية أو صعوبات تعلم (فرط نشاط ،قلة تركيز ،قلة انتباه ،عسر قراءة ،عسر كتابة ،عسر
الرياضيات).
من خالل توقيعي هذا الطلب ،أعطي اإلذن للمدرسة بتقييم طفلي؛ وأقر أن البيانات الواردة في هذا الطلب صحيحة
ومطابقة للواقع حسب كامل معرفتي.
_________________
توقيع ولي األمر
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_______________
التاريخ

