
 
 
 

Student Agreement—2021-2022 
 

Nile Union Academy 
An Adventist English Language Academy 

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

Mobile: 01002680409 
Tel: 0244597143 

Email:  nuaregistrar@gmail.com 
         registrar@nuasda.org 

Student Agreement 

 
I____________________________________________, desire to be a student at Nile Union Academy (NUA) for the school year, 
2020 - 2021. I understand that NUA is a Seventh-day Adventist Christian School, offering religious education as an integral part of 
its curriculum. I also understand that NUA is not accredited by the Egyptian Government. I understand that attending NUA may 
make my attending another high school or college in Egypt impossible. 
 

 

1 - I will follow all rules and expectations within the Nile Union Academy Handbook and those announced by the school ad-
ministration during the school year. 
  
2 - I understand that Nile Union Academy is a religious school that expects me to act in accordance to the schools understand-
ing of God’s expectations at all times. 
  
3 - I understand that as a student at Nile Union Academy, I must act in a way that positively reflects the school’s moral values 
and teachings on and off school property. The school will take into consideration the student’s home and family values, partic-
ularly regarding relationships. 
  
4 - I will attend all required activities at Nile Union Academy including, but not limited to; class, assembly, and religious ser-
vices (morning, evening, and weekend). 
  
5 - I understand that all students residing at Nile Union Academy must participate in the work program. Jobs will be assigned 
by the school. 
  
6 - I will wear the Nile Union Academy uniform. I understand that I will not be allowed to attend class out of uniform. I will 
accept the school decision on appropriate clothing for all activities. 
  
7 - I will use technology such as smartphones and computers at Nile Union Academy in an appropriate and helpful way. I un-
derstand that any harmful comments or posts on social media will result in discipline from the school. I will follow the school 
“Technology and Communication Policy”. 
  
8 -  I understand that I must always obtain written permission from school administration or a dean in order to leave the cam-
pus of Nile Union Academy. 
  
9 - I will obtain permission from the school administration or a dean at Nile Union Academy before bringing a guest on cam-
pus. 
  
  
*See handbook for community student exceptions. 

 
Honor Code:   

I will not lie, cheat or steal; I will respect myself and others. 
Honor Pledge:   

I will not give unauthorized help on any schoolwork; I will not receive unauthorized help on any schoolwork. 
 
_____________________________________             _____________________________________ 
           Student’s Name & Date             Parent’s Name & Date 

 
No Student will be Accepted Without the Above Signatures 

 
 

Acknowledgement  

Nile Union Academy 
Head   -  Heart   -   Hand 

 

 

Honor Code and Pledge 



 مدرسة اتحاد النيل 
 مدرسة انجليزية سبتية 

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

01002680409الموبايل :   
0244597143تليفون :   

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

 

أتبع جميع القواعد والتوقعات في دليل أكاديمية اتحاد النيل وتلك التي أعلنتها إدارة المدرسة خالل العام الدراسي. -1  

أفهم أن أكاديمية اتحاد النيل هي مدرسة دينية تتوقع مني أن أتصرف وفقا للمدارس التي تفهم توقعات هللا في جميع األوقات. - 2  

درسة. ستأخذ المدرسة بعين االعتبار قيم أفهم أنه كطالب في أكاديمية اتحاد النيل  ، يجب أن أتصرف بطريقة تعكس بشكل إيجابي قيم المدرسة األخالقية وتعاليمها داخل وخارج الم - 3

 المنزل والعائلة الخاصة بالطالب ، خاصة فيما يتعلق بالعالقات.

ى ، والخدمات الدينية )الصباح والمساء ، سأحضر جميع األنشطة المطلوبة في أكاديمية اتحاد النيل  بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: الفصول الدراسيه  ، األجنماع األسبوع - 4

 وعطلة نهاية األسبوع(.

أتفهم أنه يجب على جميع الطالب المقيمين في أكاديمية اتحاد النيل المشاركة في برنامج العمل. سيتم تعيين وظائف من قبل المدرسة. - 5  

س المناسبة لجميع األنشطة.سأرتدي الزي المدرسى ألكاديمية اتحاد النيل. أفهم أنه لن يسمح لي بحضور الفصل دون  الزي الرسمي. سأقبل القرار المدرسي بشأن المالب - 6  

مشاركات ضارة على الشبكات االجتماعية سأستخدم التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في أكاديمية اتحاد النيل  بطريقة مناسبة ومفيدة. أدرك أن أي تعليقات أو  - 7

 ستؤدي إلى عقابات  من المدرسة. سأتبع "سياسة التكنولوجيا واالتصاالت".

أتفهم أنه يجب علي دائًما الحصول على إذن كتابي من إدارة المدرسة أو مشرف القسم الداخلى  من أجل مغادرة  أكاديمية اتحاد النيل. - 8  

سأحصل على إذن من إدارة المدرسة أو مشرف القسم الداخلى ألكاديمية اتحاد النيل قبل إحضار ضيف في المكان. - 9  

انظر كتيب ارشادات الطالب للطالب الخارجيه .*   

 
:شرف الرمز  أنا ________________________ أفهم ما أعاله، وأوافق على ما يلي :  

 انا لن اكذب أو اغش أو أسرق وسوف احترم نفسى واألخرين .
 شرف التعهد:

      أتعهد بعدم تقديم مساعدة غير مصرح بها ، أو الحصول على مساعدة غير مصرح بها ألي اعمال مدرسية 
 
 

_______________________________________                                 _______________________________________           
لتاريخ    & ااسم ولى األمر & التاريخ                                                                                           اسم الطالب   

 
 
 

 مدرسة اتحاد النيل 
العمل -القلب  -العقل   

 

 

 

 رمز الشرف و التعهد

 اتفاق الطالب 

شكر وتقدير    

. أنا أفهم أن مدرسة اتحاد النيل هى ٠۲٠٢ - ٠٢٠٢الدراسي، انا ____________________________أرغب في أن أكون طالبا في مدرسة  اتحاد النيل للعام 
لحكومة ل امدرسة سبتية مسيحية ، وتقدم التعليم الديني كجزء ال يتجزأ من المناهج الدراسية. أفهم أيضا أن مدرسة  اتحاد النيل غير معتمدة من قب  

 المصرية. أنا أفهم أن بحضورى بمدرسة اتحاد النيل  سوف أجعل التحاقى  بمدرسة ثانوية أو كلية في مصر ربما يكون مستحيال.

 ٢٠٢٢ - ٢٠٢۱اتفاق الطالب 


