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 تسجيل طلب

 

 

 

 ذكر /  أنثى الجنس:  _______________________________________ اسم الطفل الرباعّي:

 __ __ __ ___/__ __/__ _ تاريخ امليالد: _______________________________________ مكان الوالدة:

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ة الطفل:رقم هويّ  _______________________________________ العنوان:

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ة األب:رقم هويّ  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ة األم:رقم هويّ 

 _______________________________________ هاتف األب: _______________________________________ هاتف األم:

 _______________________________________ هاتف للطوارئ:  _______________________________________ هاتف املنزل:

  

 

 معلومات خاصة 

 .____________أشياء محببة لطفلك: ____________________________________________________

 _______________________________.أشياء غير محببة لطفلك: ______________________________

 

 ال / نعم ؟    بطفلكظرف طبي خاص هل يوجد حساسية/
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.__ 
 

 للطوارئ؛ ما هو الدواء الخاص بطفلك: 
____________________________________________________________________________

.____________________________________________________________________________ 
 

 ال / نعم     خاصة بطفلك يجب علينا معرفتها؟ أخرى بشكل عام؛ هل يوجد معلومات صحية

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________.______________ 

 

 هل يحتاج طفلك إلى وسائل تعليمية خاصة؟     ال / نعم

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________._______________ 

 

 هل يوجد إحتياجات إجتماعية خاصة بطفلك؟     ال / نعم

____________________________________________________________________________

.____________________________________________________________________________ 

 

 حضانتنا؟    ال / نعمهل يوجد لطفلك أشقّاء مسجلين في 

 أسماء أشقّاءه: ________________ / _________________/________________/________________.

 

 

 صورة

 الطفل
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 تعهد

 بأن املعلومات
ً
التي قدمتها في هذا النموذج كاملة ودقيقة. وإني على علم  أنا املوقع/ة أدناه السيد/ة _______________________، أقر  تماما

افق على  وسليم، بأنه سيتم االحتفاظ بمعلوماتي الشخصية بشكل آمن وسيتم استخدامها فقط لألغراض الرسمية القصوى. كما وأو

ل عن أهمية هذه املعلومات وإني مسؤو  وأدرك كل اإلدراك في طلبي للتسجيل في الحضانة. لهذه املعلومات للنظر  حضانة بيبي زوناستخدام 

لبث ، من نشر حساب احضانة بيبي زون، كما وأتعهد بعدم إختراق أي خصوصية من خصوصيات وصحتها وعن تحديثها في حال تغّيرها دقتها

املذكورة ألي سبب من /أو نشر صور للحضانة و/أو أطفالها دون إذن مسبق و/أو إستخدام أي من الخصوصيات املذكورة وغير املباشر و

 األسباب، وخالف ذلك فسأكون تحت طائلة القانون.

  -منها والسنويةالشهرية -املطلوبة أتعّهد بااللتزام بدفع األقساط كما و 
ً
افق على حق الحضانة بعدم استقبال طفلي ما لم مقّدما ، وإني أو

 مسبق. املوعد و/أو االلتزام بأي اتفاقيتم التسديد في 

o  افق على اقع اإللكترونية ةأو جماعي ة)فردي لطفلي أو مقاطع فيديو  ر صور نشأو  .الخاصة بحضانة بيبي زون( في املو

o .إن وجد؛ إرفاق صورة عن دفتر اللقاحات التي تلقاها طفلك 

 

 توقيع ولي األمر                                                                       تاريخ تعبئة الطلب                                                                                                            

                  __ __ __ __ / __ __ /__ __                                                                                                                                               ____________________ 

 

 الرجاء إعادة هذه االستمارة إلى مسؤول التسجيل خالل فترة أقصاها أسبوع من استالمها.

 

   بالحضانةخاص  

 تاريخ استالم الطلب:

__ __ __ __ / __ __ /__ __ 

 توقيع مدير ة الحضانة                         

                         _____________________ 

 

 تم دفع رسوم التسجيل:

 

 نعم

 

 ال

 ال نعم تم دفع رسوم الشهر األول:

 

 تاريخ دفع الرسوم:

 __ / __ __ /__ ____ __ __ 

  

 

 

     بكم في 
ً
  عائلة بيبي زون  أهال


