HERITAGE INTERNATIONAL SCHOOL
TERMS & CONDITIONS
The following are the Terms and Conditions for student acceptance and continued
enrollment at Heritage International School in Cairo:
1. School entry for any applicant is only conditional upon: a) Success in the entry assessment and interview of the student and his/her Parent/Guardian.
b) Submission of the following complete set of required documents.
i.
Successful school transcripts of the previous two years.
ii.
Adequate "Student Conduct Reference Letter".
iii.
Complete required Egyptian Ministry of Education Documents.
c) Completion of all required documents must be within a two-week time frame from the date of
registration at the utmost.
d) Payment of all fees requested by the school.
2. The school must be informed of all personal data regarding the home address, phone numbers, e-mails,
social status of the parents. In case of any data change or update the school must be immediately
notified in order to ensure that all communications are sent to the correct addresses for legal purposes.
3. Promotion from one year to another is dependent on: a) Successful level of achievement during the current school year.
b) Required "Achievement Level" in the English Language Arts (ELA) and all core subjects.
c) Meeting the satisfactory level of student behavior and conduct.
d) Improving academic standing according to the "Academic Probation Policy" as detailed in the
Parent Handbook.
4. Payment of school tuition fees as published annually by the school administration must be made
promptly by the announced due dates.
Please note that it is not the school's obligation to remind Parents/Guardians of the required payment
due dates, as financial penalties will apply and actions to exclude students from school may take place if
payments are not made on time.
5. Assessment, Registration, Supply Fees and Tuition Fees are all non-refundable.
6. The Parent/Guardian and the student are required to abide by and support the school's Code of Conduct
and all the school's Rules and Regulations (as detailed in the Parent Handbook provided).
Violation of the school's Code of Conduct or any of its Rules and Regulations through persistent
misbehavior or classroom disruption may lead to the expulsion of the student.
7. The school must be notified in case of a student's absence indicating the reason by telephone, e-mail or
in writing.
8. The official school uniform must be worn at all times during the school day without exception.
Parents/Guardians and students are notified when exceptions apply.
9. The school schedule is to be respected and adhered to under all circumstances. Students are expected
to follow all lesson schedules, and to be in their assigned classes on time.
10. All students are to deal with Administrators, Faculty Members and Support Staff in a respectful and
cooperative manner.
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11. All students are required to participate actively in all school activities and physical education classes.
Exceptions will be made with the approval of the Principal, i.e. for medical reasons.
12. The school clinic has the right to administer all necessary checkups, first aid, non-prescriptive
medications and to act in casualties and emergencies including admission to hospital in case of
emergency.
13. The school must be informed by e-mail or in writing of any change in a student's health condition, and the
school is not responsible in the case of not reporting.
14. I have read the Internet Usage Agreement and agree that I allow my son / daughter to use the Internet
through the school network, taking into consideration that the school will take all necessary measures to
ensure that students are not using any inappropriate sites. Please be advised, however, that it is not the
school's responsibility if any student receives inappropriate material through the school's network on
his/her personal accounts, such as personal email accounts and social media accounts.
15. Students are not allowed to use mobile phones inside the school without prior permission.
16. The school reserves the right to disclose what students are using online and to remove any inappropriate
or illegal topics.
17. Acceptance of all decisions made by the School Directors as long as they do not violate public order.

TERMS & CONDITIONS CONSENT
I…………………………………………., the Parent/Guardian of ………………………………in………;
Parent/Guardian Name
Student Name
Grade
have read and accepted the School's Terms & Conditions and understand that Heritage
International School in Cairo has the right to cancel the registration of my son/daughter or
expel him/ her from School in case of violation of any of the school's Terms & Conditions.
Signed: …………………………………….
Parent/Guardian Signature

Date: .……/………/………

Page 2 of 4
Al-Yasmine Greenland – Second Touristic Village 6th October City, Giza, Egypt P.O. Box: 38 – 12568, 6th October City – Tel.: (02)38253688 – Fax : (02) 38253698

مدرسة التراث الدولية
الشروط و االحكام

فيما يلي الشروط واألحكام لقبول الطالب/الطالبة واستمرار قيده في مدرسة التراث الدولية بالقاهرة:
 .1دخول المدرسة ألي متقدم مشروط بما يلي- :
أ-
ب-
•
•
•
ت-
ث-

النجاح في تقييم الدخول والمقابلة الشخصية للطالب/الطالبة و أولياء األمور.
تقديم مجموعة كاملة من الوثائق المطلوبة التالية:
بيان نجاح للسنتين الماضيتين.
تقرير مرجعي لسلوك الطالب.
وثائق وزارة التربية والتعليم المصرية المطلوبة.
استكمال جميع الوثائق المطلوبة في إطار زمني مدته أسبوعان كحد أقصى من تاريخ التسجيل.
سداد الرسوم المستحقة لاللتحاق بالمدرسة.

 .2يجب اخطار المدرسة بكافة اابيانات الشخصية فيما يخص عنوان المنزل و أرقام الهواتف و البريد االلكتروني و الحالة االجتماعية ألولياء
االمور و كذلك اخطار المدرسة فورا ً عند تغيير اي من هذه البيانات و ذلك لضمان ان جميع المراسالت والخطابات المرسلة على هذا العنوان او
البريد االلكتروني صحيحة ومنتجة ألثارها القانونية.
 .3النقل من سنة إلى أخرى يعتمد على- :
أ -مستوى النجاح خالل السنة الدراسية الحالية.
ب -مستوى النجاح المطلوب في اللغة اإلنجليزية وجميع المواد األساسية.
ت -تحقيق المستوى المقبول لسلوك الطالب.
ث -تحسين الوضع األكاديمي وفقا ً ل "تعليمات المراقبة األكاديمية" كما هي مفصلة في دليل أولياء األمور.
 .4دفع الرسوم الدراسية للمدرسة على النحو الذي تعلنه إدارة المدرسة سنويا ،في المواعيد المحددة.
يرجى مالحظة أنه ليس من واجب المدرسة لتذكير أولياء االمور بتاريخ استحقاق الدفع ،بما أنه سيتم تطبيق العقوبات المالية واإلجراءات
الستبعاد الطالب من المدرسة في حالة التأخر عن الدفع.
 .5رسوم امتحان القبول و التسجيل و المستلزمات المدرسية و جميع المصروفات الدراسية غير قابلة لالسترداد.
 .6يتعين علی ولي االمر والطالب االلتزام بقواعد السلوك الخاصة بالمدرسة وکافة قواعد ولوائح المدرسة (کما هو مفصل في دليل أولياء األمور).
مخالفة قواعد السلوك الخاصة بالمدرسة أو أي من قواعدها ولوائحها من خالل سوء السلوك المستمر أو تعطيل الدراسة في الفصل قد يؤدي إلى
طرد الطالب.
 .7يجب ابالغ المدرسة في حالة غياب الطالب/الطالبة مع ذكر سبب الغياب عن طريق الهاتف او البريد االلكتروني او كتابيا ً.
 .8يجب ارتداء الزي المدرسي الرسمي في جميع األوقات خالل اليوم الدراسي دون استثناء.
يتم إخطار اولياء االمور والطالب عند تطبيق االستثناءات.
 .9يجب اتباع الجدول المدرسي وااللتزام به في جميع الظروف.
والمتوقع من الطالب أن يتبعوا جميع جداول الحصص ،والتواجد في األماكن المخصصة طبقا ّ للجدول المدرسي.
 .10يجب على جميع الطالب التعامل باحترام مع مسئولي ادارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس و جميع العاملين بالمدرسة.
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 .11يجب على جميع الطالب المشاركة في جميع األنشطة المدرسية والتربية البدنية و االستثنائات ستكون بموافقة ناظرالمدرسة (أسباب طبية).
 .12يحق للعيادة المدرسية أن تدير جميع الفحوصات الالزمة ،واإلسعافات األولية ،واألدوية غير الموصوفة من طبيب ،وأن تتصرف في اإلصابات
وحاالت الطوارئ بما في ذلك الدخول إلى المستشفى في حالة الطوارئ.
 .13يجب إبالغ المدرسة عن طريق البريد االلكتروني او كتابيا ً بأي تغيير يطرأ على حالة الطالب/الطالبة الصحية و المدرسة غير مسئولة في حالة
عدم االبالغ .
 .14لقد قرأت "اتفاقية استخدام االنترنت" واقر بأنني اسمح البني  /ابنتي باستخدام االنترنت ضمن شبكة المدرسة ،واضعا في االعتبار ان المدرسة
ستتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان عدم استخدام الطلبة الي موقع غير مناسب .مع العلم بأنها ليست من مسئولية المدرسة استقبال الطلبة ألي
من هذه المواقع الغير مسموح بها ضمن شبكة المدرسة كالبريد االلكتروني الشخصي.
 .15غير مسموح للطالب استخدام الهاتف المحمول داخل المدرسة بدون اذن مسبق.
 .16تحتفظ المدرسة بالحق في الكشف عما تستخدمه الطلبة على االنترنت ومسح أي موضوعات غير مناسبة او غير قانونية.
 .17قبول جميع القرارات التي يتخذها مدير عام المدرسة و نائبيه فيما ال يخالف النظام العام.

إقرار الشروط و االحكام
أقر أنا  ،................................................................ولي أمر ..................................................في الصف.................
الصف الدراسي
إسم الطالب/الطالبة
إسم ولي األمر

بأني قرات و قبلت جميع الشروط و االحكام و أعطي الحق لمدرسة التراث الدولية بالقاهرة في إلغاء تسجيل أو فصل
نجلي/نجلتي نهائيا من المدرسة في حالة االخالل باي من شروط و أحكام المدرسة.
توقيع ولي األمر...................................:

التاريخ........./............/...........:
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