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صورة أميصورة أبي



Little Learners Preschool
EDUCAT ION REDEFINED

بيانات عائلتي

ُيرجى تعبئة هذه االستمارة إرجاعها إلى الروضة.إستمارة التسجيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم الكامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ الوالدة 
رقم جواز السفر     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم عائلة األم      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم األب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلنسية  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلنس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املنطقة  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشارع  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبنى  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطابق  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم هاتف املنزل 
رقم هاتف األم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم هاتف األب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم هاتف عمل األم\األب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البريد االلكتروني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند حدوث طارئ االتصال بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم هاتف شخص بديل وعالقتي به 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم الوصي ورقم هاتفه 

بيانات االتصال اخلاصة بي

بيانات الشخص املسؤول عن تسليمي إلى الروضة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم ورقم هاتف الشخص الذي يقوم بتسليمي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم ورقم هاتف الشخص الذي يأتي الستالمي 



بيانات االتصال اخلاصة بطبيبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العيادة  
املستشفى      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سجلي الطبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنواع احلساسية 
يفهم من عدم تعبئة اجلدول أن الطفل ال يعاني أي نوع من احلساسية

العالجردات الفعلمسببات احلساسية

يرجى إرفاق نسخة عن دفتر اللقاحات. وفي حالة عدم توفر هذه املعلومات الرجاء تعبئة ما يلي:

دفتر اللقاحات

اجلرعة ١
الشهر \ التاريخ

اجلرعة ٢
الشهر \ التاريخ

اجلرعة ٣
الشهر \ التاريخ

اجلرعة ٤
الشهر \ التاريخ

 اجلرعة املعززة
الشهر \ التاريخ

لقاح شلل األطفال

اللقاح الثالثي )الدفتيريا 
والسعار الديكي والكزاز(

لقاح احلصبة
والنكاف واحلميراء

النزلة الترفية

التهاب الكبد



أنواع اللقاحات األخرى

يرجى إعطاء معلومات مفصلة عن اللقاحات السابقة.

تاريخ اعطاء اللقاحنوع اللقاحتاريخ اعطاء اللقاحنوع اللقاحتاريخ إعطاء اللقاحنوع اللقاح

لقاح السل
)البي سي جي(

احلصبة األملانية

التيفوئيد

احلمى الصفراء

الكزاز

يرجى وضع عالمة في املربع املناسب إذا كان طفلكم يعاني أحد األمراض املذكورة أدناه وملء الفراغ مبعلومات إضافية 
إذا توفرت.

اجلديري )جدري املاء(
احلصبة

احلصبة األملانية
السل )الدرن(

السعال الديكي
املالريا

داء الربو
املشاكل اجللدية\اإلكزمية

داء السكري
اخلتالجات\الصرع

االستشفاء

مشاكل في النظر
مشاكل في األذن\السمع

مشاكل في الكلى
مشاكل في العظم
صعوبة في النطق

النعم

النعم

النعم

التوقيع

موافقة أهلي على التالي

يستلزم موافقة األهل على التالي. ويرجى تعبئة األذون التالية باملعلومات املناسبة.

اإلذن بإعطاء أدوية من دون وصفة طبية مثل االيبوبروفني والباراسيتامول 
وحبوب للحنجرة ومضادات الهستامني وكرمي معاجلة لسعات احلشرات.
اإلذن بتقدمي اإلسعافات األولية في حال تعرض الطفل الى حادث غير 

مقصود.
في حال حدوث طارئ وفي حال تعذر اإلتصال باألهل\األوصياء الصطحاب الطفل 
إلى املستشفى ميكن إلدارة الروضة حينئذ أن تصطحب الطفل إلى مستشفى من 

إختيارها إذا لزم األمر ويوافق األهل\األوصياء على دفع أي نفقة او جميع النفقات 
املتكبدة ويتحملوا مسؤولية العالج املطلوب كاملة.

في حال مرض طفلي ال يسمح لي بإحضاره إلى الروضة إلى حني شفائه الكلي 
من املرض وزوال االلتهاب. ويجب أن أقدم تقريرا طبيا بذلك. وفي حال مرض 

طفلي أثناء وجوده في الروضة، أبذل قصارى جهدي وعلى أسرع وجه ممكن للوصول 
إلى الروضة خالل ساعة الصطحابه.

يرجى األخذ بعني االعتبار أن السياسة العامة )عد الى املنزل والزمه( تفرض على جميع 
املوظفني واألطفال الذين يعانون أعراضا ناجتة عن مرض معدي. ويجدر باألشخاص 

املصابني مالزمة املنزل وعدم مغادرته إلى حني زوار األعراض، ويقدر تقرير طبي تأكيدا 
على الشفاء الكامل. وتقول احلاضنات بتقييم كل حالة على حدة وفرض هذه السياسة 

العامة على اجلميع. وتسمح إدارة الروضة بعودة جميع األطفال\املوظفني املصابني إلى 
املدرسة\العمل بعد شفائهم.



موافقات أخرى

املستندات املطلوبة

النعم

النعم

النعم

التاريخ

تبادل املعلومات مع الطبيب الزائر.

اإلذن بأخذ الصور والتسجيالت بالصوت والصورة واستخدامها في الروضة فقط 

اإلذن بالرحالت امليدانية والنزهات.

توقيع األهل\الوصي

لإلدارة فقطالرجاء وضع عالمة

يرجى وضع عالمة في اخلانة املناسبة, وتقدمي املستندات التالية مرفقة بطلبكم.

نسخة عن الصفحة األولى جلواز سفر الطفل التي تظهر صورته وعن 
التأشيرة

٤ صورة شخصية 

السجل الطبي

بطاقة اإلقامة

نسخة عن جواز سفر األم وعن التأشيرة

نسخة عن جواز سفر األب وعن التأشيرة

نسخة عن بطاقة التأمني

نسخة عن وثيقة الوالدة

نسخة عن دفتر اللقاح



التصديق

أتقدم\نتقدم مبوجب هذه االستمارة بطلب تسجيل في روضة املتعلمني الصغار. وأصدق\نصدق على أن املعلومات املذكورة آنفا 
جميعها كاملة وصحيحة ودقيقة على حد علمنا. وأفيد\نفيد بأن اإلخفاق بتوفير معلومات دقيقة قد يهدد إمكانية تسجيل الطفل في 

الروضة. آذن\نأذن لروضة املتعلمني الصغار بإجراء كل الفحوصات الالزمة لتقييم احتياجات الطفل في خالل فترة تسجيله في 
الروضة.

توقيع )األب أو الوصي(التاريخ

توقيع )األم أو الوصي(التاريخ

إن إدارة الروضة تشكركم وتتمنى أن تتعاونوا معها قد اإلمكان, من خالل توفير أي معلومات إضافية حسب االقتضاء, واالعالم 
عن املشاكل الصحية التي قد يتعرض لها طفلكم في خالل فترة تسجيله في الروضة. وبتعاونكم هذه تتمكن الروضة من تقدمي الدعم 

األفضل



تعلم
ابني

و
استكشف
روضة املتعلمني الصغار

Little Learners PreSchool
النقال : 91212957 968+

الهاتف الثابت : 24600660 968+

صندوق الربيد : 630

الرمز الربيدي : 100

khoula.alkindi@gmail.com : الربيد االلكرتوين


