
Admission Requirements 

ABS is a KG-12 American university preparation institution. We offer admission to both Arabic and non-
Arabic speaking students. At this time we cannot offer admission to students with special educational 
needs, or behavioral issues. 

 
األمريكية بإعداد الطالب لدخول الجامعة األمريكية من الصف األول روضة إلى الصف الثاني عشر، نحن نقبل الطلبة الذين البكالوريا تقوم مدرسة 

بعض المشاآل  يتحدثون اللغة العربية أو غير المتحدثين باللغة العربية ، ولكن ال يمكننا قبول طالب من ذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة أو لهم
 السلوآيه. 

Application and Registration Documents Required: :طلب اإللتحاق و المستندات المطلوبة للتسجيل 

Transferring from a local school in Kuwait  المنتقلين من مدارس داخل دولة الكويت  

Application form  نموذج التسجيل

Parent checklist                                                           قائمة التدقيق لولي األمر

50KD Application fee (non-refundable) – Entrance 
Assessment at Oxford Learning Center 

مبلغ 50 د.ك رسم تقديم اإلختبار (غير مسترده)-  يتم عمل اإلختبار      
  في مرآز أآسفورد التعليمي.

Personal Interview for MS/HS students الثانوية المتوسطة مقابلة شخصية لطلبة المرحلة

Two recent photos of student (passport size) (مقاس جواز السفر) عدد (2) صورة شخصية حديثه للطالب

Copy of student's passport            صورة من جواز سفر الطالب

Civil ID copy (Child □ Father □ Mother □) ( □ الطالب □   األب □   األم ) صورة من البطاقة المدنية

Copy of student's birth certificate صورة من شهادة ميالد الطالب

2 most recent ORIGINAL report cards from grade 
KG-2 and above 

  أحدث شهادتين دراسيتين ( من الصف ثاني روضة +)

Behavior report previous school (gr.6 +) (+ من الصف السادس ) شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة السابقة

Final transcript previous school (gr. 10+) 
الصف العاشر  شهادة مفصلة بالدرجات من المدرسة السابقة (بدءًا من

 فقط)

Copy of residence visa (for non-Kuwaitis only) (لغير الكويتين فقط) صورة من تأشيرة اإلقامة

Upon acceptance to ABS, the following is required:عند القبول بمدرسة البكالوريا األمريكية ، ما يليه مطلوب  

 
Updated:  Nov. 2015  

1. ORIGINAL final report card for previous academic 
year submitted by June 30.  

  األصلية . شهادة نهاية العام الدراسي السابق1

2. Clearance certificate from previous school 2براءة ذمة مالية من المدرسة السابقة .
3. Original transfer certificate from previous school 3شهادة إنتقال أصلية من المدرسة السابقة .
4. Original Medical File 4آامًال األصلي  . الملف الصحي
5. KD 200 Registration fee (non-refundable) 5 دينار آويتي (غير مستردة) 200. رسم تسجيل



Admission Requirements 

ABS is a K-12 American university preparation institution.  We offer admission to both Arabic and non-Arabic 
speaking students. At this time we cannot offer admission to students with special educational needs, or 
behavioral issues. 

األمريكية بإعداد الطالب لدخول الجامعة األمريكية من الصف األول روضة إلى الصف الثاني عشر، نحن نقبل الطلبة الذين البكالوريا تقوم مدرسة 
ض المشاآل يتحدثون اللغة العربية أو غير المتحدثين باللغة العربية ، ولكن ال يمكننا قبول طالب من ذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة أو لهم بع

 السلوآيه. 

Application and Registration Documents Required: :طلب اإللتحاق و المستندات المطلوبة للتسجيل 

Transferring from outside of Kuwait  and 
Non-Kuwaiti 

  خارج دولة الكويت المنتقلين من مدارس

Application form نموذج التسجيل

Parent checklist                                                           قائمة التدقيق لولي األمر

50KD Application fee (non-refundable) – Entrance 
Assessment at Oxford Learning Center 

مبلغ 50 د.ك رسم تقديم اإلختبار (غير مسترده)-  يتم عمل اإلختبار      
  في مرآز أآسفورد التعليمي.

Personal Interview for MS/ HS students مقابلة شخصية لطلبة المرحلة المتوسطة و الثانوية

Two recent photos of student (passport size) (مقاس جواز السفر) عدد (2) صورة شخصية حديثه للطالب

Passport copy (Child □ Father □ Mother □) ( □ الطالب □   األب □   األم )  صورة جواز سفر

Copy of student's birth certificate صورة من شهادة ميالد الطالب

2 most recent ORIGINAL report cards from grade 
KG-2 and above.  

  أحدث شهادتين دراسيتين  ( من الصف ثاني روضة +)     

Behavior report previous school (gr.6 +) (+ من الصف السادس )شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة السابقة

 ORIGINAL Final transcript previous school (gr. 
10+) 

شهادة مفصلة بالدرجات من المدرسة السابقة (بدءًا من الصف العاشر 
 األصليةفقط)

Arabic-proficiency assessment for placement into AFL 
program (Arabic as a Foreign language) 

)     "اللغة AFLإختبار في مادة اللغة العربية لإلنتساب لبرنامج (
 ليست اللغة األم" - لغة ثانية -العربية 

Copy of residence visa (for non-Kuwaitis only)  الكويتين فقط)صورة من تأشيرة اإلقامة (لغير

Upon acceptance to ABS, the following is required:عند القبول بمدرسة البكالوريا األمريكية ، ما يليه مطلوب  

Updated: Nov. 2015 

1. ORIGINAL final report card for previous academic 
year submitted by June 30.  

  األصلية . شهادة نهاية العام الدراسي السابق1

2. Clearance certificate from previous school 2براءة ذمة مالية من المدرسة السابقة .
3. Original transfer certificate from previous school 3شهادة إنتقال أصلية من المدرسة السابقة .
4. Original Medical File 4آامًال األصلي . الملف الصحي
5. KD 200 Registration fee (non-refundable) 5 دينار آويتي (غير مستردة) 002. رسم تسجيل


