


















ساعات الصباح ا�فتوحة
الخميس ٦ أكتوبر، الخميس ١٣ أكتوبر

والخميس ٢٠ أكتوبر 

أكاد ية فولهام كروس - مدرسة
متخصصة � العلوم والتكنولوجيا 

(STEM)والهندسة والرياضيات 

ا�يام ا�فتوحة
ا�ربعاء ١٢ أكتوبر

أكاد يــة ارك ب�لينجتون
دینس 

مدرســة فولهام للبن�

ساعات ا�ساء ا�فتوحة
ا�ربعاء ٥ أكتوبر

اليوم ا�فتوح
الخميس ٢٩ سبتم�

موعد اختبار الكفاءة الرياضية
الجمعة ١٤ أكتوبر

آخر موعد للتسجيل الكفاءة الرياضية
السبت ١ أكتوبر



ساعات ا�ساء ا�فتوحة

الخميس ٦ أكتوبر، من ٤ مساًء إ£ ٧ مساًء

ساعات الصباح ا�فتوحة

الث§ثاء ١١ أكتوبر والخميس ١٣ أكتوبر
ك§ه» من الساعة ٩ صباًحا حتى ١١ صباًحا

,

اختبارات النطاقات العادلة

يرجى زيارة موقع ا´لک²ونی للمدرسة
للتسجيل � اختبار النطاق و�زيد من 

ا�علومات. 
اذا رغب اºباء فی معرفه الفرقة التی

وضع فیها طفلهم قبل اغ§ق التطبیق 
فیجب علیهم حضور موعد ا´ختبار 

فی سبتم�. 

,

ساعات ا�ساء ا�فتوحة

ا�ربعاء ٥ أكتوبر، من ٥ مساًء إ£ ٧ مساًء

ساعات الصباح ا�فتوحة

٤ أكتوبر، ١١ أكتوبر، ١٨ أكتوبر و ٢٥ أكتوبر
للجو´ت من الساعة ٩ صباًحا حتى ١٠ صباًحا 



ساعات ا�ساء ا�فتوحة

الث§ثاء ١٣ سبتم�، الث§ثاء ٢٠ سبتم�
 والخميس ٢٢ سبتم�، كلها الساعة 

٦ مساًء. ا´ثن� ٢٦ سبتم� الساعة ٢ مساًء

ساعات ا�ساء ا�فتوحة

الخميس ٦ أكتوبر الساعة ٥ مساًء

ساعات الصباح ا�فتوحة

الث§ثاء ٤ أكتوبر وا�ربعاء ٥ أكتوبر. ك§ه» �
الساعة ٨٫٤٠ صباًحا 

ساعات ا�ساء ا�فتوحة

الث§ثاء ٢٧ سبتم� من ٥ مساًء إ£ ٧:٣٠ مساًء
حديث مدير ا�درسة � الساعة ٦٫١٥ مساًء

.

ساعات الصباح ا�فتوحة
 من ا´ثن� ٣ إ£ الجمعة ٧ أكتوبر، ا´ثن�
١٠ أكتوبر، ا�ربعاء ١٢ أكتوبر، الجمعة ١٤

 ،أكتوبر، ا´ثن� ١٧ أكتوبر، ا�ربعاء ١٩ أكتوبر 
الجمعة ٢١ أكتوبر. كل ذلك من ٩ صباًحا إ£

.١٢ ظهرًا 

إذا Í تتمكن من تحديد هذه التواريخ، ف§
.ت²دد � الحضور عندما يكون ذلك مناسبًا لك 

ا�يام ا�فتوحة

الخميس ٦ أكتوبر والجمعة ٧ أكتوبر

يلزم الحجز ع� اÎن²نت ع� موقع ا´لک²ونی
للمدرسة اعتباًرا من ١ سبتم� 



ساعات ا�ساء ا�فتوحة
الخميس ١٥ سبتم� والث§ثاء ٢٠ سبتم�

ك§ه» � الساعة ٥٫٣٠ مساًء 
Ïلك²وÎموقع ا Ðسيتوفر الحجز قريبًا ع

للمدرسة

.

ا�وعد النهاÒ لتطبيق الكفاءة ا�وسيقية
الث§ثاء ١١ أكتوبر الساعة ١١٫٥٩ مساًء

تاريخ اختبار الكفاءة ا�وسيقية
الجمعة ٢١ أكتوبر

ساعات الصباح ا�فتوحة
الخميس ١٥ سبتم� وا�ربعاء ٢١ سبتم�

ك§ه» من الساعة ٩:٣٠ صباًحا حتى ١١ صباًحا
.

ساعات ا�ساء ا�فتوحة
الخميس ١٥ سبتم� وا�ربعاء ٢١ سبتم�

ك§ه» من ٤ مساًء إ£ ٦ مساًء
.

اختبار النطاقات
السبت ١٢ نوفم�






