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بالقلم * } إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق االنسان من علق * إقرأ وربك االكرم * الذي علم 

 علم االنسان ما لم يعلم {

 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  إلى السادة والسيدات اآلباء واألمهات:

 مدرسة االيمان بمسجد مدينة آيوا سيتي ترحب بكم وبأبنائكم وبناتكم.

المتيسر من علوم القرآن  سعداء باختياركم لمدرستنا وهدفنا أن نسهم بشكل فعال في إثراء المعرفة لدى أطفالكم بتعليم
 والعربية والعلوم اإلسالمية في مناخٍ تعليمي منضبٍط ممتعٍ تستقر فيه النفوس وتطمئن له القلوب.

 السبت أو األحد بحسب مستوى الطالب و صفه، وسيقيم الطلبة في أول إسبوع دراسي. األيام الدراسية:

 .(8)شهر  سأغسط 19السبت  ( الدراسي:2017تاريخ بداية فصل )خريف 

 .(12)شهر  ديسمبر 17األحد  ( الدراسي:2017تاريخ نهاية فصل )خريف 

 .سنة 14سنوات إلى  5من  األعمار المقبولة:

طالب ولن  100نظراً لمحدودية مساحة المدرسة حددت إدارة المدرسة سقف القبول ب :الحد األقصى لعدد الطلبة
 يتم قبول أي إستمارة تسجيل بعد بلوغ السقف إال في حال توفر حل فعال لمحدودية المساحة.

مرفقة مع كامل ( وبعد تعبئتها توضع 20/7استمارات التسجيل ستكون متاحة بدايةً من تاريخ ) :متعلقات بالتسجيل
 .يه إسم معبئ اإلستمارةمكتوب عل في صندوق "تبرعات" المدرسة داخل ظرف مغلق رسوم التسجيل

دوالر للطالبين األخوين من نفس األسرة،  260دوالر للطالب الواحد،  130  :(2017خريف رسوم التسجيل ل)
 دوالر لستة إخوة. 460دوالر لخمسة إخوة،  430دوالر ألربعة إخوة،  400دوالر لثالثة إخوة،  330

طالب، بعدها ستدخل كل إستمارة تسجيل  100باب التسجيل سيظل مفتوحاً حتى بلوغ سقف ال قائمة اإلنتظار:
 ستدخل ضمن "قائمة اإلنتظار". -وتكون مرفقة بكامل الرسوم الدراسية  -تصل بعد بلوغ السقف 

وبناًء  -لجدد مثلهم مثل الطلبة ا -سيكون على الطلبة المنضمين إلى قائمة اإلنتظار حضور يوم إختبارات التقييم 
على نتائجهم وعلى توفر المقاعد بكل مستوى/صف سيقبل عدد من طلبة قائمة اإلنتظار هذا الفصل. ومن لن يقبل 

 أغسطس. 25سيعاد لولي أمره مبلغ الرسوم الدراسية المدفوع بحلول الجمعة 



 .التسجيلرسوم كامل لكي ينظر في أمر قبول أي إستمارة تسجيل معبأة يشترط أن ترفق ب

: يمكن دفع مبلغ الرسوم الدراسية بطريقتين إما بالدفع "كاش" أو بكتابة "شيك" على أن تكون طريقة دفع الرسوم
الرسوم داخل ظرف به إستمارة التسجيل المعبأة ثم يغلق الظرف ويوضع في صندوق "التبرعات" الخاص بالمدرسة 

 داخل المسجد.

 IMAN CENTER-ALayable to : pفي حالة الدفع بالشيك يكون المبلغ 

اي مبلغ يتم وضعه داخل الصندوق من غير أن يكون داخل ظرف به إستمارة تسجيل داخله سيتم التعامل معه 
 كتبرع وليس كرسوم دراسية.

مستمرون في اإلعتماد على طريقة التسجيل الذاتي، وبالتالي يمكن لولي األمر تسجيل طفله بوضع الظرف المحتوي 
اإلستمارة المعبأة مرفقةً بالرسوم في صندوق المدرسة وقت إقامة أي صالة دون الحاجة لوجود مسؤول من على 

 .إدارة المدرسة

توفر المدرسة لكل طالب الكتاب والدفتر وحوافظ األوراق لتبقى مسؤولية توفير الحقيبة وبقية  اللوازم المدرسية:
 األمور.األدوات )مثالً قلم رصاص وممحاه( على أولياء 

أولياء األمور مطالبين بتوفير وسيلة مواصالت ألبنائهم من وإلى المدرسة وكذلك  المواصالت/الوجبات الغدائية:
 .وجبة طعام يومية

 يجب االلتزام بلباس محتشم لألوالد والبنات.  اللباس :

 

 (8/  20( واألحد )8/  19: السبت )المبدئي إسبوع إختبارات التقييم

الطلبة الجدد وحضور من سيدرجون بقائمة اإلنتظار في توقيتات ستحدد الحقاً على قوائم ستعلق المطلوب حضور 
 ساعة من يوم التقييم األول. 48المسجد قبل /بالمدرسة

 .يقصد بالطالب الجديد هو كل طالب لم ينضم للمدرسة في فصل )صيف 2017( الدراسي

المستمرين بالمدرسة ال يحتاج لحضور إسبوع التقييم ( من الطلبة 2017من يحضر إختبار نهاية فصل )صيف 
أغسطس وفق جدول سيعلق خالل  27أو  26( وسيكون عليه الحضور للمدرسة بداية من 2017لفصل )خريف 

 ساعة من نهاية يومي التقييم. 72

 

 .الدراسيةختاماً نذكركم بأن جهد المدرسة لن يثمر إال بتعاونكم ومتابعتكم ألطفالكم وآدائهم لواجباتهم 

 

  imaniowa@gmail.com    :أفضل طرق التواصل مع المسجل

 4351-519(316)ألي استفسارات أخرى: راجع عضو اللجنة العلمية األخ )ميسرة سعيد(   


