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Application  Instructions 2021-2022 

 

Get an “NUA Application Packet” 

Read and fill out the “Application Form” accurately with all information, including picture, email address 
and parents phone number.  This must also have your grades from your previous school and your birth cer-
tificate. 

Print your name at the top and sign your name at the bottom of the “Student Agreement”.  This agreement 

must also have your parents signature on it.  Signing it is your statement that you are agreeing to abide by 

this contract for the duration of the school year. 

Read, understand and fill out the “Financial Application”.  Signing it is your statement that you are agree-

ing to pay this amount of money as scheduled by the Finance Officer for the 2021-2022 school year. 

 

There are three “Recommendation Forms” included in this packet.  You should give all of them to people 

you are not related to (i.e. don’t give them to your mother, father, uncles or aunts, or grandparents).  Your 

previous teachers and your current pastor are good choices, though other responsible adults who know you 

well could fill these forms out.  Each should be filled and sealed in an envelope by the person recommend-

ing for it to be considered . 

Return this “NUA Application Packet” to NUA’s Administration . NUA’s Administration Office will not 

accept this packet unless it is fully completed and you pay 50 EGP with the packet.   

 

Send your application and the deadline on May 30, 2021. You will receive a Call if you are accepted/ denied, 

 If accepted you must pay the deposit and send the Original results of 3rd Prep to reserve your place. 

 

 

You will be informed when the Orientation and Registration will take place .  You must bring at least one of 

your parents or adult responsible for you.  

 

Learn English!  

Nile Union Academy 
An Adventist English Language Academy 

PO Box 12, Heliopolis, Egypt 
Website:  www.nuasda.org 

Mobile: 01011722254 
Tel : 0244557143  

Email:  registrar@nuasda.org 
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 الخطوة الثامنة

 الخطوة الخامسة

 الخطوة الثانية

 
 

 
 
 

 خطوات التسجيل للعام الدراسى  ٠٢٠۱-٠٢٠٠  

 

 الحصول على ملف استمارات التسجيل من مدرسة اتحاد النيل

بنظام مع كل المعلومات ، صورة، البريد االلكترونى، و رقم تليفون ولى االمر. وا حضار درجات “  استمارة التقديم”قراءة و ملىء 

             الطالب من المدرسة السابقة و شهادة الميالد.                                                                                   

و هذا االتفاق يجب على ولى االمر توقيعة. “ . اتفاق الطالب” كتابة اسم الطالب فى االعلى و توقيع اسم الطلب فى اسفل استمارة  

 التوقيع  هو عبارتك للموافقة  على طاعة هذا االتفاق  طوال فترة السنة الدراسية.
 

التوقيع هو عبارتك للموافقة لدفع المبلغ المالى المكتوب بالجدول المتفق علية مع مكتب “ . االستمارة المالية”قراءة و فهم و ملىء 

٢٢۰٢ -۱٢٠٢الحسابات للعام الدراسى   

هناك ثالث استمارات  توصية  داخل ملف التسجيل. يجب اعطاء هذة االستمارات  الشخاص ليس لك عالقة بهم . ) كمثال ال يجب 

اعطاءها للوالد او الوالدة او العم او الخال او الجد او الجدة.( مدرسينك السابقين و القس الحالى  اختيارات جيدة.  بجانب اشخاص 

بالغة اخرى يعرفونك معرفة جيدة يستطيعون ملىء هذه االستمارة. كل استماره توصيه يجب ان تمالء وتوضع فى ظرف مغلق من 

 الشخص الذى رشحك لكى تؤخذ فى االعتبار .

. مكتب ادارة مدرسة اتحاد النيل لن يقبل اى ۱٢٢۰مايو  ٦يسلم ملف استمارات التسجبل الى مكتب ادارة  مدرسة اتحاد النيل حتى 

 استمارات  اال اذا كانت كاملة و سوف تدفع خمسه وسبعون جنيهاً رسوم االستمارات  . 

وستتلقى مكالمة إذا تم قبولك ام ال .  ۱٢٠٢مايو  ۳٢يجب الحضور المتحان القبول يوم   

اذا تم قبولك  فيجب عليك الحضور إلى مدرسه اتحاد النيل ومعك الشهاده األعدادية  األصليه ولتسديد الوديعة  لحجز 

.۱٢٠٢يونيه ۱مكانك يوم     

 

 تعلم اللغة االنجليزية .

 مدرسة اتحاد النيل 
 مدرسة انجليزية سبتية 

, مصر الجديدة  , مصر    12ص . ب   
www.nua.org : الموقع األلكترونى 

0244557143التليفون :   
 الموبايل :   01011722254

registrar@nuasda.org    : البريد األلكترونى  
                                                          nuaregistrar@gmail.com  

 الخطوة االولى

Nile Union Academy 
Head   -  Heart   -   Hand 

 

 

 الخطوة الثالثة

 الخطوة الرابعة

 الخطوة السادسة

 الخطوة السابعة


