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2018يینايیر  25  

 
 أأعزاائي أأووليیاء ااألمورر 

 
تحيیة ططيیبة ٬،٬،                                     

 
2018للعامم ااألكادديیمي االقاددمم  يیسعدنا أأنن نعلمكم بأنن مكتب تسجيیل االطالبب ااآلنن ٬، نأمل من االجميیع  ططلباتكم من يیستقبل  2019-

 تأكيید  مكانن ططفلك في نيیساكك للعامم ااألكادديیمي االقاددمم.
 كما تعلمونن ااألماكن محدووددةة جداا في نيیساكك 

 
2018االرجاء ااتباعع االخطوااتت االتاليیة لتأكيید مقعد ططفلك للعامم ااألكادديیمي االقاددمم  -2019   

فبراايیر  8عاددتهھا للمدررسة يیومم االخميیس إإتوقيیع االرسالة االمرفقة وو -  
بمجردد  ااستالمم االمدررسة للرسالة االموقعة ٬، سيیتم تأميین مقعد ططفلكم في االمدررسة. -  
لكم. عاددتهھإإوويیتم  ستوقع االمدررسة بنودد ااالتفاقق -  
2018ووفاتوررةة ررسومم االفصل االدررااسي ااألوولل للعامم ااألكادديیمي   ررسالل االكتيیب االخاصص بأووليیاء ااألموررإإسيیتم  - في بداايیة  2019-

  االفصل االدررااسي االثالث. 
وواالرقم االوظظيیفي االخاصص بك. االشركةإإذذاا كانت االشركة تغطي االرسومم االدررااسيیة يیرجي  كتابة ااسم  -  

 
2018إإذذاا كنت ال ترغب بعوددةة ططفلك إإلى االمدررسة للعامم ااألكادديیمي االجديید  االرجاء : 20019-  

فبراايیر . 8توقيیع االرسالة االمرفقة إإلى االمدررسة يیومم االخميیس  -  
لبنودد ااالتفاقق ووااعاددتهھا لكم.اانتظارر توقيیع االمدررسة   -  
لمعرفة أأسبابب تركك االمدررسة.اانتظارر ااتصالل من موظظف ااالستقبالل في االمدررسة لترتيیب  مقابلة  -  

 
إإذذاا لم نستلم االمستندااتت كاملة ٬، سوفف نفترضض أأنكم لستم بحاجة لهھذاا االمقعد ووسيیتم تقديیم هھھھذاا االمقعد إإلى أأسرةة على قائمة 

 ااالنتظارر.
 

االتي ووضعتموهھھھا في نيیساكك ٬، هھھھذهه مسؤووليیة ووسوفف نعمل جاهھھھديین على االوفاء بهھا . نتطلع إإلى ررؤؤيیة ططفلكم نشكركم على ثقتكم 
 في مدررستنا. إإذذاا كانن لديیكم أأيي ااستفسارر ال تترددددوواا في االتوااصل معنا في االمدررسة.

 
وولكم خالص تحيیاتنا          
 
  

لورراانن جونس                                                                       دديیفيید بونتيیج                                                
 

مديیر  االمدررسة                                                                                                               
 مسؤوولة االتسجيیل  
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 مالحظاتت مهھمة  
‐-2018ررسومم  2019	    

	  
-‐ 	  	‐-2018يیرجى ااألخذ بعيین ااالعتبارر بأنن االرسومم االمدررسيیة للعامم ااألكادديیمي االجديید    2019	  	  

	يیمكن أأنن تتغيیر ووفقا لتعليیماتت ووززااررةة االتعليیم وواالتعليیم االعالي  . 	  
	  

-‐ 	على موااقع االتوااصل ااإلجتماعي ى االرسومم االمدررسيیة سيیتم ااعالمكم عند حدووثث أأيي تغيیر عل  
مع مديیر االشؤوونن ووااررسالل كتابب ررسمي ألووليیاء ااألمورر  لمزيید من االمعلوماتت يیرجى االتوااصل 

	harshani.peiris@nais.qaاالماليیة في االمدررسة   
	  
 

 
 
 
 
 
 
 


