
 

 

Dear Parent/Guardian, 
  
Installments and T2 Report Card Collection 
 
We are pleased to announce that Term 2 report cards will be available starting Wednesday the 29th of April 
2020.  These are the procedures for receiving the results: 
 
1. All students whose school fees are paid in full for the AY1920 will receive their electronic report cards via 

SDP (www.webschool.sabis.net). This will reduce the volume of parents coming to school for report card 
collection.  We ask that these parents go directly to the banks mentioned below to pay the registration 
fees for the next academic year. 

2. Students with outstanding balances to their AY1920 accounts will not be able to access their results via 
SDP. Parents will need to come to school to make the payment for outstanding balances.  Report cards will 
be available to collect from school between 9:30 a.m. and 2:15 p.m. after making the full payment at the 
school accountant.   

3. Due to the current situation, we need to ensure that we reduce the number of people visiting our campus.  
The collection and payment day will be based on the last name of each family.  We ask that you abide by 
this arrangement for the safety of staff and parents. 

 
Family Name: Day of Collection: 
A to M Wednesday, 29 April 2020 
N to Z Thursday, 30 April 2020 

 
 Please also note the following: 
         Campus Safety:  

o All staff and visitors entering campus are required to wear a mask and have his/her temperature 
checked. Masks and sanitizer will be available at the security gate. 

o We ask that only one person per family comes to school to collect their children’s report cards – please 
do not bring your children to school with you. 

o   The administration reserves the right to ask parents to wait outside the school gate or under the tented 
area should there be a high volume of visitors.  Please keep a distance of at least 2 meters from each 
other at all times.  

     Admissions:  

o Parents wishing to register their child for the coming academic year can make the registration payment 
at school or avoid the queues by going directly to the banks mentioned below.  

o New students for Kindergarten to Grade 1 admission interviews can be done online, all other 
admissions will be done from school.  Please contact admissions to schedule an appointment in 
advance Mobile: 0750 860 8674 Email: Admissions-iscerbil@sabis.net 

     Registration for AY 2021:  



 

 

o You are encouraged to pay Term 1 installments for the 2021 Academic Year to finalize your child’s 
enrollment and to ensure his/her seat is reserved for the coming year. 
 

 
 أهالي طالبنا األعّزاء.

 

 األقساط والحصول على بطاقات نتائج الفصل الدّراسّي الثّاني: 
 

اف  م األرعاء ال اًرا م ي راسّي الّاني اع ل الّ اقات تقار الف ّف  نا أن نعل ع ت ان  29ع الم إل م 2020ن اءات الس اإلج
ائج:  الّ

ّّالب الّ  -1 ع ال ل ج امل لعام س ال رسّة  مه ال اصة به    2019ي تّ دفع رس ونّة ال قار االل اقات ال على   
اقات.   ل على ال رسة لل م ال اء إلى ح ر اآل ورة ح قّلل م ض  ع SDP(www.webschool.net) وذل س

رة أدناه  ك ال ّجه إلى ال اء الّ الء اآل ل م ه ق ن راسي ال م العام الّ فع رس ل. ل  
 

اج   س SDP ي  -2 ّّالب اّل ّ ال ه ل ي ّج عل ا ي اته للعام  أق ا فع ل ّقة الّ ه ع 2019م ائ ل على ن م ال  

ر إل اء إلى ال ي األقاآل رسة ل قةى ال ن الّ ا ال ها س اعة . ح ّ رسة م ال احة في ال اًحا وحّى  9:30قار م  2:15ص
رسة. اس ال امل ع م ال لغ  اد ال ع س اًء   م

ضع ا -3 ًا لل ي ن اص اّل د األش ل م ع اج إلى الّقل ، ن الم الّ لّاه م اس رسة ي م ال ورون ح ن على أساس ائج، والّ س فع س
.االس  ّف ت م أجل سالم وسالمة ال ا الّ ام به ج م االل ل عائلة. ن األخ ل  

   
Family Name: Day of Collection: 
A to M Wednesday, 29 April 2020 
N to Z Thursday, 30 April 2020 

 
 

: يرجى مالحظة ما يلي 

حرم المدرسة سالمة  

رات ستكون متاحة عند  ارتداء قناع وفحص درجة حرارته. األقنعة والمطهّ حرم المدرسة ذين يدخلون ائرين الّ يجب على جميع الموظفين والزّ 
.بوابة األمن 

يرجى عدم إحضار أطفالك معك إلى المدرسة  -أطفالهم  ّنتائج أسرة إلى المدرسة الستالم بطاقات نطلب أن يأتي شخص واحد فقط لكلّ  



 

 

ار. يرجى االحتفاظ  وجود عدد كبير من الزوّ   في حالالخيمة  تحتفظ اإلدارة بالحق في مطالبة اآلباء باالنتظار خارج بوابة المدرسة أو تحت 
ائًما.بين الّشخص واآلخر دمتر  بمسافة ال تقل عن  

:  القبول  

اب إلى أحد البنوك المذكورة هالذّ أو مباشرةً سجيل في المدرسة راسي القادم أن يدفعوا رسوم التّ اغبين في تسجيل أطفالهم للعام الدّ يمكن للوالدين الرّ 
 أدناه.

وستُكتمل جميع اإلجراءات المتبقية للقبول في  بالّنسبة للّطالب الجدد من الّروضة وحتى الّصّف األّول ستتّم مقابالت القبول عبر االنترنيت، 
   المدرسة فيما بعد. لذا يُرجى االتّصال بالّرقم التّالي لتحديد موعد مسبق  

Admissions-iscerbil@sabis.net   

ل ل•   : 2021 في عامل
 ّ ل الّ ن ا الف ّ  2021راسي ل للعام الّ األوّ  راسيّ ع على دفع أق ه لل ان ح مقع فل ول ل   ة القادمة. إلنهاء ت

 
 

 ويست،خۆشه قوتابييانی باوكی و دايك
چوو ندنی رزیوە كانینجامهئه یكۆنمرە و كارت رگرتنیوە و ت  م،دووە خو

ين تان خۆشحا  مئه  تكايه ٢٠٢٠ ٤ ٢٩  وەممهچوارشه  ڕۆژی له  يهئامادە مدووە رزیوە كانینجامهئه و كارت كه نينڕابگه پ
كاريانه به ڕ بكهج   : كاننجامهئه رگرتنیوە بۆ نج

چووی كه یقوتابييانه وئه مووهه  -١ ی ت په له  كانياننجامهئه توانندە  واویتهبه  داوە ٢٠١٩ سا  خۆيانبه تتايبه لكترۆنیئه  ڕیما
نن ستدەبه ويستی شمه ئه كه )www.WebschoolSDP ).به  نجامیئه رگرتنیوە بۆ قوتابخانه له  وەكاتهدە مكه بوونتانئامادە پ

ه    . كانتانمندا
كيه  كردنی ردانیسهبه ينكهدە  باوكان و دايك له  داوا دان بۆ وەخوارە  یبانكانه وله  ك چووی پ ی ت   . داهاتوو سا

  
چووی یقوتابييانه وئه  -٢ ندنی ت ی خو په له   كانياننجامهئه ناتوانن داوەنه  ٢٠١٩سا ويسته باوكان و دايك ربگرنوە  SDP ڕیما  پ

دانی بۆ نبكه قوتابخانه  ردانیسه چووی پ ويست ت تدە ستردەبه  كه   ربگرنوە كاننجامهئه  و كارت توانندە دواتر و پ ر له ب   كاتژم
وارە ١٥: ٢ تا يانیبه  ٣٠: ٩ دانی دوای ئ چووی پ رياری شیبه له  واوته ت   . ژم

ك رهه له  سكه  كيه كردنی  ردانیسه به بن پاند ينكهدە  ل  داواتان بارناله  بارودۆخی ربهله -٣ زان  رگرتنیوە بۆ قوتابخانه بۆ خ
دان وە  كاننجامهئه رە به  پ زان كۆتای ناوی نگو تدە خ زتان به  و ندانكارمه تیالمهسه  بۆ بن ندپابه ينكهدە تكا ب   . ڕ
زان  ناوی                     شكردندابه  رۆژانی    خ

  A-m                 ممهچواشه  ٢٠٢٠ ٤ ٢٩
نج ٢٠٢٠ ٤ ٣٠   n-z               ممهشه  پ

  
  نبكه مانهئه چاویڕە تكايه
  قوتابخانه تیالمهسه پاراستنی و ندبوونپابه
ويسته نكهدە قوتابخانه  ردانیسه یميوانانه و ندكارمه وئه مووهه  وانهستهدە و مامكدە.  نبكه رمييانگه پشكنينی و ستنببه مامكدە  پ
  . ستهردەبه قوتابخانه یوەژوورە چوونه رگایدە له 

ك رههله  ينكهتكادە زان ت سكه  كيه نهاته خ ه  نجامیئه رگرتنیوە بۆ قوتابخانه كردنی ردانیسه بۆ ب  ينكهتكادە- كانيانمندا
ه  نننه  خۆتان ڵگهله  كانتانمندا   . قوتابخانه بۆ ه



 

 

وبهبه كردنيانچاوە به بكات باوكان  و دايك له  داوا  يههه  یوەئه مافی قوتابخانی تیرايهڕ  له  يان قوتابخانه رگایدە یوەرەدەله ڕ
ر وە  ژ وە بوونی به بن ستيوەپه ينكهتكادە. ميوانان زۆری یژمارە نیبوو كاتیله  تخ كن تنه متركه ند وان له  ترمه  ٢ له ب  ن
ككه كیكه بۆ س   . تر س
  
  رگرتنوە
ه ناوتۆماكردنیبه  ندنزوومهئارە یباوكانه و دايك وئه ی بۆ كانيانمندا ندنی سا چووی وخۆڕاسته  توانندە داهاتوو خو   تۆماركردن ت
كيه له  يان قوتابخانه له  نبدە   . هاتووە وەخوارە له  كه یبانكانه وله ك
يانه قوتابييه وئه بۆ كه كيه  پۆلی تا ساوايان یباخچه  ینو گه له  رگرتنوە وتنیچاوپ تهنتهئه  یڕ ت،دە وەرن كارە مووهه وە ب   كانیڕ
تدە  دواتر  تر كه رگرتنیوە بۆ بكه وەخوارە یژمارە  مبه ندیيوەپه تكايه بۆيه. قوتابخانه له رگرتنوە بۆ كر   وتنچاوپ

٠٧٥٠٨٦٠٨٦٧٤  
Admissions-iscerbil@sabis.net 

ی بۆناوتۆماركردنی   ٢٠٢١ سا
دانی به  يندەدە هانتان چووی میكهيه قيستی پ ندن ت ی بۆ خو ندنی   سا نان بۆ ٢٠٢١ خو ه ناوتۆماكردنی به كۆتايه  و تكه مندا

ندن كورسی دابينكردنی ی بۆ خو  . داهاتوو سا
نانه مله  توانيتدە كهپارە بڕە   : يتبيدە وەخوارە  یشو
رهه  ختياریبه  نكاوەعه  یجادە  ككۆڕە نيشتته ) IBL بانكی -١   )ول
لی كۆتای له  تریمه ستشه  یجادە BBAC بانكی -٢ رهه اسكان تون   . ول
رهه  Credit Libananais بانكی -٣ ل  ئاسيا یبنكه نزيك ورۆزنه یجادە  ول   س
   

 
Payment can be done:   
  
1.  IBL Bank – (Near KOREK, Ankawa Road, Bakhtiyari, Erbil) 
2.  BBAC Bank – (60 Meters street, End of Iskan Tunnel, Erbil) 
3.  Credit Libanais Bank – (Newrooz street, Near 0Asiacell head office, Erbil) 
4.  School’s cashier   

-----------------------------------------------------------------------  

ة: سائل اآلت فع ع ال    الّ
رك  – IBL. ب 1 ب م  الق ل). –( ، أر ار اوة،    ع
ل).  60(شارع   – BBAC.  ب 2 ان، أر ة نف اإلس ًا، نها   م
 (شارع نوروز، بالقرب من مركز آسيا سيل، أربيل). – Credit Libanais. ب 3

 
 

 
 
 
 



 

 

Please submit the below part to the bank to accept the payment 
فع ه إلى ال ع الّ ل ء أدناه، وت اع ال جى اق   ي

  . تانكهپارە بڕە رگرتنیوە  بۆ نببه خۆتان گهڵله  وەخوارە  یگۆشه  چوار مئه یتكايه
 

ISC-Erbil payment details 
Student name:  
Student number:  
IBL Account number:    23020-857-888-01-4 
BBAC Account number:    0368-583300-203 
Credit Libanais Account number:  8101-002100-001 

 
Please make sure to collect the receipt from the bank. 

 
 
 
 
 
 

 
  


