8th December, 2020

1442  ربيع اآلخر24
ر
,المحتم

Dear Parent,

The attached letter must be filled in if your Son/Daughter wishes to take
Oxford AQA examinations in May/June 2021.
Please clearly indicate which subject or subjects that they wish to be
entered for. Please enter your child Name and Date of Birth as per. the
passport so that correct entry details can be sent to the Exam board.
The last day for payment for EXAMS will be on 11th January, 2021 after
which penalty fees will be applied by the Exam board.

ى
 ابنتك يرغب/ يرج العلم أنه يجب عليكم ملء الخطاب المرفق إذا كان ابنك
.2021  يونيو/ يف إجراء امتحانات أكسفورد يف مايو
ر
.لت يرغبون دخول االمتحان بها
ى
يرج اإلشارة بوضوح إىل المادة أو المواد ا ي
 ابنتك وتاري خ الميالد حسب جواز السفر بحيث يمكن/ الرجاء إدخال اسم ابنك
.إرسال تفاصيل الدخول الصحيحة إىل لوحة االختبار
 وبعد ذلك2021 سيكون آخر يوم لدفع رسوم االمتحانات بتاري خ يناير
.سيتم تطبيق رسوم جزائية (مخالفة) من قبل مجلس االمتحان
ى
:يرج المالحظة

Please note:
•

وىل األمر
إىل ي

Payment for the examination must be made before submitting

.يجب أن يتم الدفع لالمتحان قبل إرسال طلبات الدخول

•

) (باالنجلتي
كبتة
ر
إكمال االستمارة بأحرف ر

•

entry requests.
•

Complete the form in BLOCK CAPITALS letters .

Parent Name / وىل األمر
 اسم ي: __________________________________
Mobile /  الهاتف المحمول:

_______________________________________

Accounts Signature /  توقيع المحاسب: _______________________________

Cash and Cheques only made payable to ‘”PSI CHS The Cambridge High
SCH AUH” should be forwarded to Mr. Upendran Panneri, the School
Cashier. Credit cards will not be accepted.
AFTER PAYMENT HAS BEEN MADE THE ACCOUNTANT WILL KEEP THE
ENTRY FORM.

ر
الت يتم دفعها فقط إىل
يجب إرسال المبالغ النقدية والشيكات ي
، أبندران/  " إىل السيدPSI CHS The Cambridge High SCH AUH’ "
. لن يتم قبول بطاقات االئتمان.أمي الصندوق يف المدرسة
ر

. سيحتفظ المحاسب بإستمارة الدخول، بعد الدفع المبلغ

YEAR 11 EXAM ENTRY FORM 2021 IGCSE

 المستوى العادي2021  استمارة دخول االمتحان11 السنة

Complete the form in BLOCK CAPITALS

)(باالنجلتي
الكبتة
إكمال االستمارة باألحرف
ر
ر

Name [as per passport]

]االسم [حسب جواز السفر

First Name(s) /  االسم األول:_____________________________________________________________________________
Middle Name(s)/ ___________________________________________________________________________ االسم األوسط
Last Name(s)/ ___________________________________________________________________________________ الكنية
DOB /تاري خ الميالد: _________________
Year/ السنة:_________________

THE SUBJECTS (Entry OR Non- Entry)
)قائمة مواد (األساسية والموسعة

Subject
Computer Science

Code
9210

Entry

I declare the information provided is accurate and reflects what
is required to for Exam entries to be made, as well as for
certification purposes upon receiving the exam results.
Parent Signature / وىل األمر
 توقيع ي: __________________
Mobile / الهاتف المحمول: ___________________

Non-Entry

Fee Dirhams
520

أقر بأن المعلومات المقدمة دقيقة وتعكس ما هو مطلوب إلجراء لدخول
 وكذلك لغرض الحصول عىل الشهادة الصحيحة عند استالم نتائج، االمتحان
)(باالنجلتي
.االمتحان
ر

