بيانات الطفل

تاريخ اليوم 2015/ ....... /...... :
اسم الطفل ثالثي ........................................:تليفون المنزل................................:
العنوان.....................................................................................:
ترتيب الطفل بالنسبة لألخوات...................:
تاريخ ميالد الطفل ................/..... /....... :م
بيانات األسرة

اسم األب ....................................................... :تاريخ ميالد األب:
مهنة الوالد  ....................................................:منطقة العمل للوالد ............................................................:
رقم الموبايل ...............................................:البريد األكتروني لألب ...................................................... :
 .................................................تاريخ ميالد األم .............................................................. :
اسم األم :
مهنة الوالدة .................................................. :منطقة العمل الوالدة ........................................................ :
رقم الموبايل ................................................... :البريد األكتروني لألم ....................................................... :
اسم الشخص الذي يجب االتصال به في حالة الطوارئ ................... :رقم الموبيل.................................. :
................................................................

بيانات عن الطفل

هل يعاني الطفل من حساسية من األشياء اآلتية؟ (ضع عالمة علي الشيء و اذكر النوع)
حيوانات
مشروبات
أطعمة
نباتات
أدوية
الحالة الصحية للطفل

الطفل.............................................................................:

الجوانب التي يجب مراعاتها عند عالج
األمراض المزمنة التي يعاني منها الطفل............................................................................. :
العمليات الجراحية التي أجريت له............................................................................. :
هل هناك امراض وراثية في العائلة (مرض السكر -ضعف بصر -مرض عصبي – مرض نفسي)
هل يعاني الطفل من تشنج أو صرع؟.............................................................................
هل يعاني الطفل من مرض السكر؟.............................................................................
هل يعاني الطفل من عيب خلقي أو مرض بالقلب؟......................................................................
هل الطفل تحت رعاية طبية في الوقت الحالي؟.............................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة:
ال
نعم
 هل يستخدم الطفل الميكروباص ؟
محطة الذهاب ................................... :الميعاد................................... :
محطة العودة ................................... :الميعاد................................... :
المسئول عن استالم الطفل................................................................... :
ال
نعم
 هل ينتظر الطفل بعد مواعيد الحضانة؟
موعد إنصراف الطفل بأستمرار................................... :
المسئول عن استالم الطفل................................... :
 االشتراك الشهري................................... :
الخادمة القائمة بأستقبال األسرة................................... :
الخادمة القائمة بأختبار قدرات الطفل................................... :
يتم إلتحاقه إبتداء من ................................... :الفصل  ............................. :توقيع أمين األسرة.........:
تاريخ إنسحاب الطفل................................... :السبب....................................................................... :
تاريخ عودة الطفل................................... :السبب.......................................................................... :

قواعد خاصة بالمواعيد والغياب ودفع األشتراك
 موعد دخول األطفال من الساعة 9-8ص وال يسمح بالدخول بعد ذلك
 موعد أنصراف األطفال من 2.45- 2م بما ال يتعارض مع أستفادتهم بالبرنامج
 يجب إبالغ اإلدارة بإسم الشخص/األشخاص المسئولين عن إستالم الطفل وال يجوز تسليمه لغيرهم
 يجب أبالغ السكرتارية تليفونيا ً في حالة الغياب أكثر من  3أيام ألخذ أجازة محددة
 في حالة الغياب المتواصل لمدة  10أيام دون اإلبالغ يحق لألدارة رفع أسمه واخذ طفل أخر
 أشتراك الحضانة يدفع من يوم  1حتي يوم  5ويسمح بالتاخر في الدفع حتي يوم  10بأذن مسبق من األدارة
ويحرم الطفل من ركوب الباص او دخول الفصل إبتداء من اليوم 16
 في حالة إنسحاب الطفل يجب إبالغ اإلدارة قبل تاريخ اإلنسحاب بخمسة عشرة يوما ً وفي حالة عدم اإلبالغ
يدفع إشتراك الشهر كامالً حتي لو لم يحضر الطفل يوما ً واحداً من الشهر
 ال يجوز حجز مكان للطفل أكثر من شهر واحد مع األلتزام بدفع أشتراك هذا الشهر
إقــــــــــــــــــــرار
إنني إطلعت علي الالئحة الداخلية لفصل المالئكة اليومي وأني ملتزم بكل
أقر إنا والد/والدة الطفل
بنودها وانه في حالة غياب الطفل أكثر من ثالثة أيام سأبلغ اإلدارة بذلك وفي حالة غيابه أكثر من عشرة أيام دون
إبالغ اإلدارة ال يصبح له حق في العودة مرة أخري خالل هذا الشهر أو الشهور التالية.وفي حالة إنقطاعه في أي
شهر دون إبالغ اإلدارة واستمر الغياب حتي بداية الشهر الجديد فإني ملتزم بدفع الشهر كامالً حتي لو لم يحضر
الطفل يوما ً واحداً خالل هذا الشهر
المقر بما فية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قواعد خاصة بخدمة األشتراك في الباص
+األلتزام بمحطة الوقوف والموعد المتفق علية مع األدارة
+في حالة التاخر عن الموعد او الوقوف في مكان غير ظاهر يعود الطفل للحضانة ويتم أستالمه هناك
+في حالة عودة الطفل للحضانة أكثر من مرتين نتيجة عدم األلتزام األهل يحرم الطفل من هذة الخدمة
+برجاء عدم التحدث عن أي مالحظات تخص األطفال او خدمة الحضانة مع السائق او مشرفة الباص +برجاء
ارسال اي مالحظات مكتوبة في ظرف مغلق وتسلم لمشرفة الباص لعدم تعطيل الباص.
+يسلم اشتراك الحضانة داخل ظرف مكتوب علية اسم الطفل عن طريق الباص
+يسلم الطفل إلي الشخص/األشخاص المسئولين عن إستالم الطفل
إقــــــــــــــــــرار
إنني إطلعت علي قواعد الباص لفصل المالئكة اليومي وأني ملتزم بها
أقر إنا والد  /والدة الطفل
وانه في حالة تأخيري أكثر من مرتين خالل الشهر ال يصبح لي الحق في األشتراك في هذة الخدمة خالل هذا الشهر
من بعد ثاني مرة للمخالفة
المقر بما فية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قواعد خاصة بخدمة األنتظار بعد مواعيد الحضانة
 األنتظار بعد مواعيد الحضانة ساعتين فقط من الساعة الثالثة وحتي الخامسة مساًء
 غير مسموح التأخر عن الميعاد المتفق علية وهو الساعة الخامسة أو الرابعة
 وفي حالة كسر هذا األتفاق نعتذر عن تقديم هذة الخدمة لكم بعد اإلنذار الثاني
إقـــــــــــــــــرار
إنني إطلعت علي قواعد نظام األنتظار لفصل المالئكة اليومي وأني
أقر إنا والد  /والدة الطفل
ملتزم به  ........وانه في حالة تأخيري أكثر من مرتين شهريا ً ال يصبح لي الحق في األشتراك في هذة الخدمة
خالل هذا الشهر من بعد ثاني مرة للمخالفة
المقر بما فية
تليفونات الحضانة01091723930 - 01287852608 -23802921/ 23587647:

23805444

جروب الحضانة اليومية بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي
https://www.facebook.com/groups/533512456728020/

