استمارة تسجيل الطالب
يجب ارفاق مايلي:
 صورة من شھادة الميالد

 صورة من جواز سفر )الطالب وولي األمر(

 بطاقة العائلة )السعوديين( من الجھتين

 صورة اإلقامة )الطالب وولي األمر(

 ملف التطعيمات

 ٦ صور شمسية بحجم الجواز

 رسوم دراسية غير مسترجعة

 صورة آخر شھادة دراسية

 كشف طبي

اإلسم األول
اسم الطفل بالعربي
اسم الطفل باإلنجليزي
تاريخ الميالد )اليوم/الشھر/السنة(
اللغة األم للطفل
أخرى:

األب ) األوسط(

)بالھجري(

)بالميالدي(
اللغة الثانية التي يتكلمھا الطفل
أخرى:

اإلسم األول
اسم األب
اسم األم
عنوان الشخص
رقم ھاتف المنزل
البريد اإللكتروني األب

العائلة
الجنس

العائلة

األوسط

رقم الجوال األم

رقم الجوال األب
البريد اإللكتروني األم

األب

األم

جنسية
عمل
وظيفة
رقم ھاتف العمل

المدارس التي سبق الطفل االلتحاق بھا:
اسم المدرسة

المرحلة

العنوان

األخوة /األخوات:
االسم

ذكر/أنثى

السن

اسم المدرسة
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المرحلة

معلومات عن الطفل:
إذا كان الجواب نعم

ھل يحمل طفلك اي لقب؟
ماذا يفضل طفلك أن يعمل دائما ً؟

عندما يكون طفلك بالمنزل ماذا يفضل أن يعمل؟
 الحاسب األلي
 اللعب بالدمى
 التلوين ،الرسم  ،الفنون
 العاب الحيوانات
 العاب المكعبات
 األلعاب الرياضية
 التحدث مع الكبار
 الجري ،القفز  ،الكرة
 أخرى:

 التلفزيون
 ألعاب الفيديو
 التقطيع بالمقص

 الفيديو
 الكتب  ،القصص
 ألعاب تركيبية
 التمثيل

ماھي األلعاب المفضلة لطفلك  /طفلتك؟
ھل يلعب طفلك في معظم االوقات؟

 مع الكبار
 بمفرده
 مع أطفال اكبر منه
 مع أطفال في مثل
بقليل
عمره
ھل سجل طفلك في
 برامج ترفيھية بمجمعات سكنية  /فريق ألعاب؟
 روضة في مدرسة معروفة؟
اسم المدرسة التي ارتادھا الطفل في مرحلة الروضة او تمھيدي:

 مع األقارب
 مع اطفال اكبر منه سنا

ماذا تتوقع من المدرسة لطفلك؟

ھل يعاني طفلك من الحساسية؟ وھل يحتاج إلى رعاية طبية خاصة؟ أرجو التوضيح.

نرجوا التكرم بتزويدنا بأي معلومات أخرى قد تكون مفيدة لتوفير الراحة لطفلك بروضة األطفال في حديقة البيان األھلية؟

شخص يمكن اإلتصال به في حالة الطوارئ )غير الوالدين(:
االسم
رقم ھاتف المنزل

صله قرابته
رقم الجوال

رقم ھاتف العمل

الشخص الثاني الذي يراد اإلتصال به:
االسم
رقم ھاتف المنزل

صله قرابته
رقم الجوال

رقم ھاتف العمل
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الرحالت المدرسية:
أنا أسمح  /الأسمح لطفلي بالمشاركة في الرحالت التعليمية واألنشطة المدرسية بمدرسة حديقة البيان األھلية وسوف أبلغ بالرحالت واألنشطة
المدرسية مسبقا ً وأنا أتفھم إذا لم أكن أرغب في مشاركة أبني  /أبنتي في الرحالت أو األنشطة المدرسية فإن علي إبقائه في البيت في ذلك
اليوم.
إن المدرسة تتوقع من األطفال السلوك اإليجابي مع اآلخرين والتقيد بقوانين المدرسة وفي حالة عدم التزام االطفال بھذه السلوكيات اإليجابية،
فإن المدرسة تشعر الوالدين بضرورة سحب الطفل من المدرسة.

المواصالت:
إذا كان ھناك شخص آخر يأخذ طفلك من المدرسة غير الوالدين نرجو تزويدنا بالمعلومات التالية:
أسمح لھذا الشخص بأخذ طفلي من مدرسة حديقة البيان االھلية:
الصورة

االسم
صلة القرابه
رقم اإلقامة

الصورة

االسم
صلة القرابه
رقم اإلقامة

كما أن إدارة المدرسة تأمل من جميع أولياء أموراألطفال التقيد بنظام المدرسة وللمدرسة الحق في إتخاذ اإلجراء المناسب مع من يخالف
األنظمة.
توقيع ولي األمر
اسم ولي األمر

التاريخ
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