استمارة تسجيل الطفل
. Child Registration Form .

Name
Age

_______________________________________
_______________________________________

االسم
العمر

Registration Date ______ /______ /20___ تاريخ التسجيل

Abu Dhabi, Khalidya Mall St, Behind Int. Community School  خلف مدرسة انترناشونال كوميونتي، شارع الخالدية مول،أبو ظبي
Tel 02-6661133 Mob 050-1330882 Email babies.resort25@yahoo.com

Registration Processes

اجراءات التسجيل

Required Documents

الوثائق المطلوبة

{ Three recent photos of the child.
{ A copy of Emirates ID and passport of the child
and the parents including the residency page for
expatriates.
{ Copy of birth certificate.
{ A copy of the vaccination manual.
{ Copy of health insurance card.

.{ثالث صور حديثة للطفل
{نســخة عــن هويــة اإلمــارات وجــواز ســفر الطفــل والوالديــن
.متضمنــة صفحــة اإلقامــة للوافدين
.{نسخة من شهادة الميالد
.{نسخة من كت ّيب التطعيم
.{نسخة من بطاقة التأمين الصحي

Terms & Conditions

شروط وأحكام
{يلتــزم أوليــاء األمــور باســتكمال الدفعــة المطلوبــة مــن
قبــل الحضانــة بــأول يــوم حضــور للطفــل مــع اســتكمال
كافــة األوراق وتســليم الهويــة للقســم المعنــي لتســجيل
.esisالطفــل ع ـلـى نظــام الــ
{الرســوم المدفوعــة مقابــل التســجيل األســبوعي غيــر
.قابلــة لالســترداد
،{ ـفـي حــال رغبــة و ـلـي األمــر بانســحاب الطفــل مــن الحضانــة
يتــم خصــم أ يــام حضــور الطفــل وخصــم مبلــغ رســوم
التســجيل ـفـي حــال تــم التســجيل بالرســوم العاديــة أو
.بتوافــر عــروض
{ ـفـي حــال غيــاب الطفــل ال يســترجع المبلــغ المدفــوع وال
.يع ـ ّوض
 فالرجــاء،{ ـفـي حــال رغبــة األهــل ـفـي إلغــاء تســجيل الطفــل
.إشــعار اإلدارة قبــل شــهر واحــد مــن تار يــخ اإللغــاء
{ال ُيســترجع أي مبلــغ مــن الرســوم المدفوعــة ـفـي فتــرات
.العطــل واألعيــاد واإلجــازات الرســمية
{ ـفـي حــال غيــاب الطفــل يتوجــب ع ـلـى أوليــاء األمــور إعــام
 وبســبب ظــروف كوفيــد،اإلدارة عــن عــن ســبب الغيــاب
.يجــب تســليم فحــص مســجة األنــف
{ ـفـي حــال لوحــظ وجــود أي عالمــات أو كدمــات ع ـلـى
 يتوجــب،جســم الطفــل عنــد اســتالمه مــن الحضانــة
ع ـلـى أوليــاء األمــور إبــاغ اإلدارة فــورا ً مــن دون تأخيــر
 ريــم أو/وإرســال صــورة عبــر الواتــس أب إ ـلـى األســتاذة
. ميســاء/األســتاذة

{ Parents are obligated to complete the payment
required by the nursery on the child’s first day of
attendance, complete all papers and hand over the
identity to the relevant department to register the
child on the esis system.
{ Fees for weekly registration are non-refundable.
{ In the event that the guardian wishes to withdraw
the child from the nursery, the days of the child’s
attendance will be deducted, and the amount of the
registration fee will be deducted if the registration
is done with the regular fees or the availability of
offers.
{ In the absence of the child, the paid amount will not
be refunded or compensated.
{ If parents wish to cancel the child registration,
please notify the administration one month before
the date of cancellation.
{ No refunds will be made in respect of official
holidays.
{ In the event of the child’s absence, the parents
must inform the administration about the reason
for the absence, and due to the circumstances of
Covid, a PCR test must be delivered.
{ If any signs or bruises are noticed on the child’s
body while receiving him from the nursery,
the parents must inform the administration
immediately without delay and send a photo via
WhatsApp to Mrs. Reem or Mrs. Maysaa.
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Parent’s Signature

توقيع ولي األمر

الرسوم

Fees

خيارات السداد

Payment Options

 7:30صباحا ً إلى  3:30مسا ًء

يوم

 200درهم

200 AED

Day

7:30 am To 3:30 pm

 7:30صباحا ً إلى  3:30مسا ًء

أسبوع

 700درهم

700 AED

Week

7:30 am To 3:30 pm

 7:30صباحا ً إلى  3:30مسا ًء

شهر

 2,500درهم

2,500 AED

Month

7:30 am To 3:30 pm

 7:30صباحا ً إلى  3:30مسا ًء

 3شهور

 7,500درهم

3 Months 7,500 AED

7:30 am To 3:30 pm

رسوم إضافية
فتح ملف التسجيل

 1,000درهم

ال ّزي الموحد

 150درهم للطقم الواحد

Additional Fees
150 AED for 1 set

Uniform

Kids Photography

تصوير األطفال
هــل ترغــب ـفـي نشــر صــور طفلــك ع ـلـى صفحــات مواقــع
التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالحضانــة؟

Would you like to publish your child’s photos on the
?social networking pages of the nursery
{ Yes
{ No

{نعم
{ال

توقيع ولي األمر

1,000 AED

New File Reg.

Parent’s Signature
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Instructions

تعليمات العمل
{تفتــح الحضانــة الســاعة الســابعة والنصــف صباح ـا ً ولغايــة الســاعة
الرابعــة مســا ًء ،مــن األحــد إ ـلـى الخميــس.
{يرجــى إرســال وجبــة صحيــة مــع طفلكــم يومي ـا ً مثــل الشــطائر،
الفاكهــة والخضــراوات ،العصيــر والحليــب واألجبــان.
{يرجــى كتابــة اســم الطفــل ع ـلـى ممتلكاتــه وأي شــيئ يحضــره
لل ــحضانة مثــل  :الحقيبــة ،حاويــات حفــظ الطعــام ،المالبــس واأللعــاب.
{يرجــى إعــام اإلدارة عــن أي تغييــر يمــر بــه طفلكــم ليتســنى لنــا
التعامــل معــه بشــكل ســليم .ع ـلـى ســبيل المثــال  ( :والدة جديــدة،
تغييــر المســكن ،تغييــر أرقــام الهواتــف ،المــرض ،تغييــر الحالــة
االجتماعيــة).
{تحتفــل الحضانــة بكافــة المناســبات االجتماعيــة والدينيــة مــن خــال
خطــة العمــل .يرجــى إعــام اإلدارة مســبقا ً ـفـي حــال عــدم رغبتكــم أن
يشــارك طفلكــم ـفـي االحتفــال.
{يمنع منعا ً باتا ً إرسال المكسرات وخاصة الفول السوداني.
{يمنع إرسال المقرمشات والحلويات والمشروبات الغازية.
{يمنــع لبــس الذهــب والفضــة وإرســال المــال أو أشــياء ثمينــة مــع
الطفــل.
{يمنــع تقديــم عــروض عمــل جزئيــة أو طلــب خدمــات إضافيــة مــن
العامليــن ـفـي الحضانــة.
{يســمح لألهــل والشــخص المخــول مــن قبلهــم والمــدرج اســمه ـفـي
القائمــة بتســليم واســتالم الطفــل مــن الحضانــة.
{يرجــى عــدم إحــراج معلمــة الفصــل بطلــب رقــم هاتفهــا الشــخصي
واالكتفــاء بالتواصــل مــع اإلدارة.
{يقــوم طبيــب المركــز الطبــي المتعاقــد معــه بفحــص أطفــال الحضانــة
بصفة شــهرية.
{تعتــذر الحضانــة عــن اســتقبال االطفــال وترجــو مــن أوليــاء األمــور عــدم
إحضــار أطفالهــم ـفـي حــال وجــود أعــراض مرضيــة كمــا ســيرد أدنــاه
ع ـلـى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:
 الطفح الجلدي مع او بدون حمى اإلسهال القيء الخمول والتعب غير االعتياديين االضطراب النفسي والبكاء المستمر صعوبات في التنفس أو السعال المستمر اصفرار الجلد أو العيون التهاب الملتحمة او العين -قمل الرأس

The nursery is open from 07:30 am to 04:00 pm, from Sunday
to Thursday.
{ Please send daily a healthy meal with your child such as
sandwiches, fruit and vegetables, juice, milk & cheese.
{ Please write down the name of child on his property and
anything he brings to the nursery such as: a bag, food storage
containers, clothing and toys.
{ Please let the administration know about any change with your
child so that we can deal with it properly. For example: (new
birth, change of residence, change of phone numbers, illness,
change of social status).
{ The nursery celebrates all social and religious events through
the action plan. Please inform the administration in advance if
you do not want your child to participate in the celebration.
{ It is strictly forbidden to send nuts, especially peanuts.
{ It is forbidden to send crisps, desserts and soft drinks.
{ It is forbidden to wear gold and silver or send money and
valuables with the child.
{ It is prohibited to make partial job offers or request additional
services from nursery workers.
{ The parents and the person authorized by them which listed on
the list are allowed to hand over and receive the child from the
nursery.
{ Please do not embarrass the class teacher by requesting her
personal phone number and just keep communication with the
administration.
{ The doctor of the contracted medical center examines the
children of the nursery on a monthly basis.
{ The nursery apologizes for receiving children and asks the
parents not to bring them in case of a satisfactory symptoms as
will be listed below, for example, but not limited to:
       - Rash with or without fever
       - Diarrhea
       - Vomiting
       - Unusual fatigue and tiredness
       - Psychological disorder and continuous crying
       - Difficulty breathing or persistent coughing
       - Yellowing of the skin or eyes
       - Conjunctivitis or ophthalmology
       - Head lice
{

Public Holidays

العطالت الرسمية
رأس السنة الهجرية

يوم واحد

One Day

New Hijri Year

يوم الشهيد

يوم واحد

One Day

Commemoration Day

اليوم الوطني

يوم واحد

One Day

UAE National Day

رأس السنة الميالدية

يوم واحد

One Day

New Year

اإلسراء والمعراج

يوم واحد

One Day

Israa & Meiraj

عيد الفطر

يومان

Two Days

Eid Al Fitr

عيد األضحى

ثالثة أيام

Three Days

Eid Al Adha

* إضاف ًة إلى أية عطل رسمية مقررة من الدولة.

توقيع ولي األمر

Parent’s Signature

* In addition to any official holidays set by the
Government.
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Child Information

بيانات الطفل
اسم الطفل الثالثي

Child’s Triple Name
Religion الديانة

D.O. Birth تاريخ الميالد

Gender الجنس

Nationality الجنسية

Mother األم

Father األب

Name

االسم

Nationality

الجنسية

Occupation

المهنة

Work Place

مكان العمل

Home Address

عنوان المنزل

Home Tel.

هاتف المنزل

Mobile

الهاتف المتحرك

Email

البريد االلكتروني

Emergency Contacts

لالتصال حاالت الطوارئ

Name

االسم

His Relationship

عالقته بالطفل

Mobile

الهاتف المتحرك

Child Commissioners

المفوضون باصطحاب الطفل

First Person

الشخص األول

Mobile

الهاتف المتحرك
الشخص الثاني

Second Person
Mobile

الهاتف المتحرك
،على اولياء األمور إبالغ الحضانة في حال تفويض شخص غير مذكور في القائمة أعاله
وإال فسوف يبقى الطفل في الحضانة لحين وصول تفويض من األهل
Parents should inform the nursery if a person is not listed in the above list, otherwise the child will remain in nursery until a parent’s authorization received

Registration Date ______ /______ /20___ تاريخ التسجيل
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Parent’s Signature

توقيع ولي األمر

Health Status of Child

الحالة الصحية للطفل
اسم الطفل الثالثي

Child’s Triple Name
The Usual Doctor’s Name

اسم الطبيب المعتاد

The Usual Hospital’s Name

اسم المستشفى المعتادة

أمراض الطفولة Childhood Diseases
الحصبة

نعم Yes

ال No

Measles

الحصبة األلمانية

Rubella

النكاف

Mumps

جدري الماء

السعال الديكي

الحمى القرمزية

المالريا

األنيميا

أمراض أخرى (حدد)

األزمة الصدرية
أمراض الكلى

Scarlet Fever

Malaria

الكبد الوبائي ب

الصرع

أمراض القلب

Whooping Cough

القصبات الهوائية

الحمى الشوكية
الكبد الوبائي أ

السكري  1أو 2

Waterpox

Bronchi

ذات الرئة

أمراض مزمنة Chronic Diseases

السل

شلل األطفال

الحمى الروماتيزمية

Pneumonic

األكزيما

صعوبات النمو

Meningitis

صعوبات السمع

Hepatitis A

صعوبات النظر

Hepatitis B

تأخر النطق

Anemia

صعوبات المشي

)Others (specify

صعوبات التركيز

_______________________________________________________________________

نعم Yes

ال No

Diabetes 1 or 2
Epilepsy

Heart Disease

Angina Pectoris
Kidney Disease
Tuberculosis
Polio

Rheumatic Fever
Eczema

Growth Difficulties

Hearing Difficulties
Vision Difficulties

Pronunciation Delay
Walking Difficulties
Focus Difficulties

الحساسية Sensitivity
هل يعاني الطفل من حساسية؟

?Does the child have allergies
?What affects allergies

مم يتحسس؟

?What are the symptoms

ما هي أعراض الحساسية؟

أفــوض إدارة الحضانــة فــي الحــاالت الطارئــة باصطحــاب طفلــي المــدرج اســمه أعــاه
إلــى أقــرب مشــفى أو عيــادة للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة الالزمــة وأتعهــد بتحديــث
البيانــات المذكــورة أعــاه فــي حــال طــرأ تغييــر عليهــا .وتلتــزم الحضانــة باســتدعائي أو
اســتدعاء الشــخص المذكــور فــي قائمــة الحــاالت الطارئــة.
I authorize the Emergency Care Department to take my child listed above to the nearest hospital or clinic for medical care and undertake to update the above mentioned
data in case of any change. The nursery is obliged to summon or call the person listed
in the emergency list.

توقيع ولي األمر

Parent’s Signature
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