
 

 

 

 

Dubai- March 9th, 2023 

Dear Respected Parents, 

Greetings from Greenwood International School. As we always say, one of the fundamental 

elements that helps in our planning and preparing for a new academic year is the re-registration 

and registration annual process.  

For the academic year 2023-2024, registration and re-registration processes will be online 

through your Parent’s portal on the school management system. We are attaching alongside this 

letter 2 user manuals that illustrate how to complete re-registration and New Sibling registration. 

Once in the system, the manual will provide you as well with clear guidelines to follow in order to 

complete the registration process. We kindly request our parents, interested to continue with the 

school next year, to follow the instructions mentioned in the manual and in the system to re-

register any existing students and register any new brothers or sisters of existing students starting 

Today, March 9th, 2023. 

Please note that due to the high demand on our classes, you are kindly requested to confirm 

your child’s seat for the coming academic year by March 19th, 2023, as new students’ 

registrations will open then; so we urge all to re-register and register before that date to avoid 

future complications. 

We apologize in advance if we are unable to accommodate any new students in specific grades 

since we already have 100% occupancy in certain classes (Grade 11 Girls, Grade 8 Boys, Grade 

6 Boys, Grade 5 Boys & Grade 4). 

We will take all applications into consideration; however, registration in the above grades will 

only be possible in case any of the existing students pull out or fail to re-register. 

Re-registration of existing students & new sibling registration will take place online as per the 

conditions below: 

1- Make sure you settle any due payments for the current academic year (2022-2023) by 
April 10th, 2023. This can be done through the online portal. Please note that although 
you paid the Re-registration amount EARLY(Before the 19th of March), the automation 
on the system will not confirm a seat for your child/children unless you clear the balance 
for the current academic year (2022 – 2023). 
 

2- All applicants will have their entrance exams & interviews physically at school on days 
and timings that will be communicated with you upon approval and submission of the 
below: 

a. For KG1 till Grade 9 new siblings please make sure you have the following 
documents uploaded clearly on the school’s portal: 

• Emirates ID both sides for the student and both parents. 

• Last report card gained for academic year 2022/2023 (Semester 1 or term 2). 
 
 
 



 

 

 

• For Grade 9 students: A list of current subjects taken by student in               
 Term 2/Term 3. 

• International assessment report gained from previous school (MAP and CAT4) 
if applicable. 

• An entrance exam & interview will be scheduled after all documents are 
submitted and approved. 

 

b. For Grade 10 till Grade 12 new siblings please make sure you have the following 
documents scanned clearly to be uploaded: 

• Emirates ID both sides for the student and both parents. 

• Grade 9 report card till Last report gained in academic year 2022/2023 (Sem 2). 

• International assessment (MAP and CAT4) if applicable. 

• Credits statement. 

• A list of current subjects taken by student in Term 2 / Term 3. 

• Equivalency from Ministry of Education is requested if the student is NOT 
coming from American or MOE system. (which means coming from IB, British, 
Indian,… etc.) 

• An entrance exam & interview will be scheduled after all documents are 
submitted and approved. 

 

The re-registration/ new registration fee will apply as follows: 

Existing student (re-registration): A non-refundable amount will be paid and deducted from the 

tuition fees of next year.  

- Amount of AED 900 for each student to KG2  
- Amount of AED 1000 for each student from Grade1 to Grade 6  
- Amount of AED 1300 for each student from Grade7 to Grade11 
 

Siblings and new students’ registration: After passing the entrance exam/interview, a 

non-refundable amount will be paid to complete the registration process. This amount 

will be deducted from the tuition fees of the student as follow: 

- Amount of AED 1800 for each student to KG1 & KG2  
- Amount of AED 2000 for each student from Grade1 to Grade 6 
- Amount of AED 2600 for each student from Grade7 to Grade12 

 

For further inquiry and assistance, please contact the school through the regular channels 

(+97142888000) between 8:00am to 03:00pm 

Thanking you for your understanding, cooperation, and quick response. 

School Administration 

  



 

 

 2023، 9مارس   -دبي

 ، الكراممور األأولياء السادة 

ة  في التخطيط واإلعداد لسنة أكاديم   ناالعناصر األساسية التي تساعد  كما نقول دائما ان من .  إنترناشيونالوود    تحية من مدرسة جرين
 إعادة التسجيل السنوية. وهي عملية التسجيل جديدة 

  /أولياء األمورمن خالل بوابة  امل  بشكل كعبر اإلنترنت    2024  -  2023ستكون عملية التسجيل وإعادة التسجيل للعام الدراسي  
الجديد لألخوة    التسجيل إعادة التسجيل و  كل من:   لتوضيح مستخدم  الهذه الرسالة دليل  مع  . نرفق  منصة اإلدارة االفتراضية للمدرسة

ليمات المذكورة  اتباع التعكم  إتمام عملية التسجيل. نرجو من وإرشادات واضحة لمتابعة  ستجد  النظام،     الدخول الى بمجرد  واألخوات،  
 2023مارس  9اليوم لطالب الحاليين اعتباًرا من أخوة وأخوات جدد ل تسجيل لفي الدليل وفي النظام 

تأكيد    مفي االستمرار في جرين وود للعام الدراسي القادم يرجى منك مفي حالة رغبتكونظًرا الرتفاع الطلب على فصولنا الدراسية، 
سيتم فتح تسجيل الطالب الجدد؛ لذلك نحث الجميع على إعادة التسجيل    ثحي   ،  2023مارس    19بحلول    ابنكم/ابنائكم الننامقعد  حجز  

 قبل ذلك التاريخ لتجنب أي إشكاالت مستقبلية. 

،  بنات  11الصف  )وهي: ٪  100إلشغالها حاليا بنسبة  معينة نظًرا    صفوف عاب أي طالب جدد في  نعتذر مقدًما إذا لم نتمكن من استي

الفصول األخرى التي يتوفر بها عدد محدود من المقاعد على    تعتمد(. وس4بنين والصف    5الصف    بنين،  6الصف    ،بنين  8الصف  

المذكورة أعاله ممكنًا فقط    الصفوف ن التسجيل في  سنأخذ جميع الطلبات في االعتبار؛ ومع ذلك، سيكو .  أساس أسبقية الحضور

 إعادة التسجيل.  عدم في حالة انسحاب أي من الطالب الحاليين أو  

 وفقًا للشروط أدناه:  النظامتم تسجيل األخوة الجدد عبر اإلنترنت من خالل ي س

طلبات المتقدمين الجدد، وعليه  الستقبال    2023مارس    19سيقوم النظام تلقائيا بايقاف اعادة التسجيل بتاريخ   -1

مارس( سيتم الغاء حجز المقعد في حال عدم استكمال مبلغ الرسوم الدراسية    19برغم دفع رسوم اعادة التسجيل سابقا )قبل  

  2022)  ن العام الدراسي الحاليعتأكد من تسوية أي مبلغ مستحق  . لذلك يرجى ال2023ابريل    10عن العام الحالي بحلول  

 . 2023ابريل  10ل ( قب2023 -

 

  مفي األيام والمواعيد التي سيتم إبالغك  بمباني المدرسة  المتحان ومقابلة حضوريا  الجدد  كل المتقدمين    ضعسيخ -2

 وتقديم ما يلي:على الطلب موافقة بعد البها 

a. للصفوف    الجددألشقاء  بالنسبة ل(KG1 -  9)  ،  على موقع    المستندات التالية بوضوح  من تحميل  يرجى التأكد

 :المدرسة 

 للطالب والوالدين أو أولياء األمر. الهوية اإلماراتية من الجانبين •

 (. 2أو الفصل  1)الفصل الدراسي  2022/2023للعام الدراسي   اخر شهادة درجات •

 3/الفصل  2الئحة بالمواد التي يدرسها الطالب حاليا في الفصل  :طالب الصف التاسع •

 ( CAT4و  MAPالتقييم الدولي من المدرسة السابقة ) نتائج •

 مقابلة.امتحان دخول وسيتم تحديد موعد  •

b. على موقع    المستندات التالية بشكل واضح  تحميل يرجى التأكد من     (12  -  10)الصفوف    الجددألشقاء  اما ا

 :المدرسة

 .للطالب والوالدين او اولياء االمر وية اإلماراتية من الجانبيناله •

 )الفصل الثاني(. 2022/2023من الصف التاسع حتى آخر تقرير في العام الدراسي  درجات الطالب •

 )ان وجد( (CAT4و  MAPالتقييم الدولي ) •

 الوحدات التعليميةبيان  •

 3الفصل /  2الئحة بالمواد التي يدرسها الطالب حاليا في الفصل  •

مطلوب معادلة من وزارة التربية والتعليم في حال كان الطالب درس اي نظام غير االمريكي او نظام وزارة  •

 ، او منهاج بريطاني، منهاج هندي، ... الخ(  IBالتربية والتعليم ) اذا كان يدرس منهج  

 مقابلة.امتحان دخول و سيتم تحديد موعد  •

 



 

 

 

 :التسجيل / التسجيل الجديدة على النحو التاليسيتم تطبيق رسوم إعادة 

 : خصم من الرسوم الدراسية للعام المقبلي الطالب الحالي )إعادة التسجيل(: سيتم دفع مبلغ غير قابل لالسترداد و

  KG2  درهم لكل طالب حتى 900مبلغ  -

 درهم لكل طالب من الصف األول إلى الصف السادس  1000مبلغ  -

 الحادي عشرإلى الصف  السابعب من الصف درهم لكل طال 1300مبلغ  -

 

يتم   التسجيل.سيتم دفع مبلغ غير قابل لالسترداد إلكمال عملية  المقابلة، بعد اجتياز امتحان القبول / األشقاء والطالب الجدد:  تسجيل

 :خصم هذا المبلغ من الرسوم الدراسية للطالب على النحو التالي 

   KG2و أ  KG1درهم لكل طالب  1800مبلغ  -

 درهم لكل طالب من الصف األول إلى الصف السادس  2000مبلغ  -

 الثاني عشر إلى الصف ف السابعدرهم لكل طالب من الص 2600مبلغ  -

 

 

 ًرا عص  3و ا صباحً  8بين الساعة  بالمدرسة عبر قنوات االتصال المعتادةيرجى االتصال  المعلومات أو لطلب المساعدة،مزيد من لل

 

 .السريعة مواستجابتك موتعاونك معلى تفهمك منشكرك

 

 إدارة المدرسة 

 

  

 

 


