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Admission Guidelines                                                           القبول       إرشادات  

Pinnacle American School is a high performing 
American Curriculum School located in Madinat 
Zayed in the Al Dhafra Region.  We currently enroll 
students in KG 1 (Pre-K) through Grade 5.  We 
follow the California Common Core State 
Standards. 

Our expectations for prospective students are 
high.  Not every applicant meets the standards 
required at Pinnacle American School.  The 
following are our Admission Standards which 
must all be met for a student to be admitted at 
our school: 

1. Parents must submit the report card for 
their child from their previous school.   

2. Transferring students from Other Schools 
must have at least a “B” average; 

3. Students in Grades 1 and above must be 
able to understand English directions 
appropriate for that grade level; 

4. Students must have been absent 20 days or 
less in the prior academic school year; 

5. Students must have good behavior at 
school.  We require a behavior report from 
the previous school as part of the admission 
process for our review.  Students with 
behavior issues will not be admitted. 

6. Students must be assessed and cannot be 
more than two years below grade level in 
English, math, Arabic, and science. 

7. Students who are uncooperative during 
assessment will not be admitted as 
assessments will only be given one time. 

8. Current students will be reviewed annually 
to determine registration for the following 
school year according to numbers 1 to 6 
above. 

أمريكية عالية    منهاج األمريكية هي مدرسة    بينكلمدرسة  
حاليًا    األداء تقع في مدينة زايد في منطقة الظفرة. نقوم 

الطالب   الروضة    منبتسجيل  حتى  و  االولىمرحلة 
األساسية   الوالية  معايير  نتبع  نحن  الخامس.  الصف 

 . كاليفورنيا  المشتركة لوالية

للطالب  يفي    توقعاتنا  متقدم  كل  ليس  عالية.  المحتملين 
األمريكية. فيما يلي   بينكل مدرسة  بالمعايير المطلوبة في 

معايير القبول لدينا والتي يجب الوفاء بها جميعًا حتى يتم  
 : قبول الطالب في مدرستنا 

  للطالب يجب على أولياء األمور تقديم بطاقة التقرير   .1
 من مدرستهم السابقة. 

مدارس   .2 من  المحولين  الطالب  لدى  يكون  أن  يجب 
 " على األقل ؛Bأخرى متوسط "

فوق   .3 األول وما  الصف  في  الطالب  يكون  أن  يجب 
قادرين على فهم اتجاهات اللغة اإلنجليزية المناسبة  

 لمستوى الصف هذا ؛ 
يوًما أو أقل    20يجب أن يكون الطالب قد تغيبوا لمدة   .4

 في العام الدراسي السابق ؛ 
يجب أن يكون لدى الطالب سلوك جيد في المدرسة.   .5

تقرير سلوك من   السابقة كجزء من  نطلب  المدرسة 
عملية القبول لمراجعتنا. لن يتم قبول الطالب الذين  

 يعانون من مشاكل سلوكية. 
يجب تقييم الطالب وال يمكن أن يكونوا أقل من عامين   .6

عن مستوى الصف في اللغة اإلنجليزية والرياضيات  
 والعلوم. اللغة العربية و

ثناء التقييم حيث  لن يتم قبول الطالب غير المتعاونين أ  .7
 سيتم منح التقييمات مرة واحدة فقط. 

ف .8 الحاليين  سنويآ  الطالب  تقيمهم  يتم  المدرسة  ي 
لل يمتثلمون  كانو  اذا  ما  القادمة  للسنة  نقاط  للتسجيل 

 . 6الى رقم  1المذكورة من رقم اعاله 


