
 

 طلب حرف هٌاهح الوسحلة الثاًىٌة الحً أخرت خالل الوسحلة الوحىصطة

، يحق ألولياء أهوز الطالب الريي التحقوا توٌاهج ثاًويح هاًحح VIIهي أًظوح هدازس تسيٌس ويليام العاهح القسن  2-661وفقاً لقواًيي واليح فيسجيٌيا، الالئحح زقن 

لوتولااطح أى يطلثااوا  اارج الاادزجاخ هااي  اااا الطالااة ال اااًوت وتالتااالا لااي ياتسااة الطالااة الساااتاخ الوعتواادج للساااتاخ الوعتواادج أثٌاااء مزالااتلن الوس لااح ا

ارخ أثٌااء الوس لاح الوتولاطح  الواا ياتن . الوخصصح للرا الواٌلج الدزالاا يوااي الحصاوع تلام جويات التعليوااخ وااجاساءاخ الوتعلقاح تحارج هٌااهج ثاًوياح أء ا

ذا زغة ولد ن تحرج مزجح هٌلج أتوه  الع الصا الساتت، فيجة تقدين الطلة  الع فتسج أقصااها ياوم االثٌايي تعاد اًتلااء الودزلاح إ. االتصاع تودزلح الطالة

إذا زغة ولاد ن تحارج مزجاح هاٌلج أتواه  االع الصاا ال ااهي، فيجاة تقادين الطلاة  االع فتاسج أقصااها ياوم االثٌايي تعاد اًتلااء . الصيفيح التا تلا صفه ال اهي

يجة إ واع جويت الوعلوهاخ الوطلوتح ثن يطثت الطلة ويقدم إلام الواديس . ال يواي تقدين الطلة قثل إتوام الوٌلج الدزالا. ودزلح الصيفيح التا تلا صفه التالتال

 . الوا يتلقم هوظفو الودزلح الطلة ليقوهوى تحرج مزجح الوٌلج الوحدم هي  اا الطالة. الوسؤوع

 

  : االصن األول

    : ألوصظاالصن ا

  : اصن العائلة
 ذ س أً م      : ًىع الدٌش

         :  عٌىاى الوٌزل

     : أزقام 6 -زقن جعسٌف الطالب فً هدازس بسٌٌش وٌلٍام العاهة 

 : الوسشد الطالبً الحالً   : الصـف الحالـً

 : طالب الثاًىٌة ٌسغب فً حضىز أو ٌحضس فً هدزصة

________________________________________________________________________________________ 
 

 الدزاصً الري أخر فً هدازس بسٌٌش وٌلٍام العاهة( الوٌاهح)الوٌهح 
 

 : الودزصة الوحىصطة الري أخر فٍها الوٌهح

 : الدزخة الحً حصلث علٍها فً هرا الوٌهح     : الوٌهح الري جسغب فً حرفـه

 : صبب جقدٌن الطلب

 : لوحىصطة الري أخر فٍها الوٌهحالودزصة ا

 : الوٌهح الري جسغب فً حرفـه

 : الدزخة الحً حصلث علٍها فً هرا الوٌهح

 : صبب جقدٌن الطلب

________________________________________________________________________________________ 
 

 العاهةالوٌهح الدزاصً الري أخر خازج هدازس بسٌٌش وٌلٍام 
 

 : الودزصة الري أخر فٍها الوٌهح

 :الدزخة الحً حصلث علٍها فً هرا الوٌهح : الوٌهح الري جسغب فً حرفـه

 : صبب جقدٌن الطلب

__________________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________حازٌخ ال___ __________________________________________: الىصً/جىقٍع ولً األهس
 

 

 إذا أكول الطلب بعد إجوام الطالب للصف الثاهي فٍسفع إلى هدٌس الودزصة الثاًىٌة للطالب. 

  للطالبالوحىصطة فٍسفع إلى هدٌس الودزصة الضادس أو الضابع إذا أكول الطلب بعد إجوام الطالب للصف. 


