
Abu Dhabi Media Company Branch  فرع شركة أبوظبي لإلعالم

استمارة
تسجيل الطفل

Child

Registration

Form

Name االسم

Age العمر

Registration Date  تاريخ التسجيل

الرجاء تعبئة البيانات بالحاسوب أو خط اليد، ثم طباعة نسخة والتوقيع أسفل كل صفحة.
بعدها يتم تقديم االستمارة موقعة مع المرفقات المطلوبة إلى إدارة الحضانة لتأكيد التسجيل.

Please fill by computer or handwriting, then print a copy and sign at the bottom of each page.
The signed form along with the required attachments are then submitted to the nursery department for confirmation of registration.

Form is available on this link [ www.nationaln.ae/up/form.pdf ] االستمارة متوفرة عبر هذا الرابط

_______/_______/_______



      اجراءات التسجيل

الوثائق المطلوبة

شروط وأحكام

Feesالرسوم

Required Documents

Terms & Conditions

Registration Processes

عدد 3 صورة حديثة للطفل. 	
نســخة عــن هويــة اإلمــارات وجــواز ســفر الطفــل والوالديــن متضمنــة  	

صفحــة اإلقامــة للوافديــن.
نسخة من شهادة الميالد. 	
نسخة من كتّيب التطعيم. 	
نسخة من بطاقة التأمين الصحي. 	
نسخة من بطاقة العمل الخاصة بشركة أبو ظبي لإلعالم. 	

 	 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.
 	 Copy of Abu Dhabi Media Company work permit.

 	 Parents are obliged to pay the installments due during the 
first five days of each month, and the nursery refuses to 
accept or enter their child in case of non-payment.

 	 Registration fees are non-refundable.
 	 Nursery fees are calculated from the first day of 

attendance and do not exclude interruption days.
 	 In the absence of the child, the paid amount will not be 

refunded or compensated.
 	 No refunds will be made in respect of official holidays.
 	 Children are only 8 hours a day.
 	 The hour is calculated at (25 AED) when the child stays 

after the end of working hours.
 	 In the absence of a child, parents must inform the 

administration about the reason for the absence.
 	 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 the nursery manager.

Cancellation:
 	 If parents wish to cancel (monthly fee), the fee will 

be deducted until the end of the week in which the 
cancellation request was made and the rest is refunded.

 	 If parents wish to cancel (quarter or annual fee), the 
monthly fee is calculated for the period that child has 
spent with us and the rest is refunded with applying the 
above point.

يلتزم أولياء األمور بســداد األقســاط المســتحقة خالل األيام الخمســة  	
األوـلـى مــن كل شــهر، وتعتــذر الحضانــة عــن قبولهــم أو دخولهــم ـفـي 

حــال عــدم الســداد.
رسوم التسجيل غير قابلة لالسترجاع. 	
ُتحســب رســوم الحضانــة مــن اليــوم األول للــدوام وال ُيســتثنى منهــا  	

أيــام االنقطــاع مــن الحضانــة.
في حال غياب الطفل ال يسترجع المبلغ المدفوع وال يعّوض. 	
العطــل  	 فتــرات  ـفـي  المدفوعــة  الرســوم  مــن  مبلــغ  أي  ُيســترجع  ال 

الرســمية. واإلجــازات  واألعيــاد 
دوام األطفال هو 8 ساعات يومياً فقط. 	
ُتحســب الســاعة بـــ(25 درهمــاً) عنــد بقــاء الطفــل بعــد موعــد نهايــة  	

الــدوام.
فــي حــال غيــاب الطفــل يتوجــب علــى أوليــاء األمــور إعــالم اإلدارة عــن  	

ســبب الغيــاب.
فــي حــال لوحــظ وجــود أي عالمــات أو كدمــات علــى جســم الطفــل عنــد  	

اســتالمه مــن الحضانــة، يتوجــب علــى أوليــاء األمــور إبــالغ اإلدارة فــوراً 
مــن دون تأخيــر وإرســال صــورة عبــر الواتــس أب إلــى مديــرة الحضانــة.

اإللغاء:
فــي حــال رغبــة األهــل فــي إلغــاء (االشــتراك الشــهري)، ُتخصــم رســوم  	

االشــتراك حتــى نهايــة األســبوع الــذي تــم تقديــم طلــب اإللغــاء فيــه 
ويتــم رد باقــي المبلــغ.

فــي حــال رغبــة األهــل فــي إلغــاء (االشــتراك الربــع ســنوي أو الســنوي)،  	
يتــم احتســاب قيمــة االشــتراك الشــهري عــن الفتــرة التــي أمضاهــا 

الطفــل لدينــا ويتــم رد باقــي المبلــغ، مــع تطبيــق البنــد أعــاله.

2 Parent’s Signature                                              توقيع ولي األمر

500 درهم رسوم التسجيل
105 درهم الزّي الموحد

2,400 درهم االشتراك الشهري
%10 خصم بطاقة فزعة
%10 خصم اإلخوة [ لألخ الثاني ]

طرق السداد المتاحة:
نقداً أو شيك مصرفي أو بطاقة ائتمانية

الرسوم خاصة بموظفي شركة أبوظبي لإلعالم

Registration Fee AED 500
Uniform AED 105
Monthly Fees AED 2,400
Fazaa Card Discount 10%
Brothers Discount [ for 2nd brother ] 10%
Availabe payment methods:
Cash, Bank Cheque or Credit Card
Fees are for Abu Dhabi Media Staff exclusively



Instructions                تعليمات العمل

 	 The nursery is open from 07:00 am to 05:00 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 and clothing.

 	 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).

 	 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.

 	 In case of emergency or inability to communicate with the 
parent or the authorized by him, the parent agrees with his 
consent to transfer his child to the clinic or hospital for the 
necessary treatment.

 	 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

تفتــح الحضانــة الســاعة الســابعة صباحــاً ولغايــة الســاعة الخامســة  	
مســاًء، مــن األحــد إلــى الخميــس. 

الشــطائر،  	 مثــل  يوميــاً  طفلكــم  مــع  صحيــة  وجبــة  إرســال  يرجــى 
واألجبــان. والحليــب  العصيــر  والخضــراوات،  الفاكهــة 

يحضــره  	 شــيئ  وأي  ممتلكاتــه  عـلـى  الطفــل  اســم  كتابــة  يرجــى 
المالبــس. الطعــام،  حفــظ  حاويــات  الحقيبــة،   : مثــل  للـــحضانة 

لنــا  	 ليتســنى  طفلكــم  بــه  يمــر  تغييــر  أي  عــن  اإلدارة  إعــالم  يرجــى 
التعامــل معــه بشــكل ســليم. عـلـى ســبيل المثــال : (والدة جديــدة، 
الحالــة  تغييــر  المــرض،  الهواتــف،  أرقــام  تغييــر  المســكن،  تغييــر 

االجتماعيــة).
يمنع منعاً باتاً 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.
ـفـي حــاالت الطــوارئ أو تعــذر التواصــل مــع وـلـي االمــر أو المخوليــن  	

إـلـى  مــن قبلــه، يقــر وـلـي األمــر بموافقتــه عـلـى نقــل طفله/طفلتــه 
الــالزم. العــالج  المستشــفى ألخــذ  أو  العيــادة 

تعتــذر الحضانــة عــن اســتقبال االطفــال وترجــو مــن أوليــاء األمــور عــدم  	
إحضــار أطفالهــم ـفـي حــال وجــود أعــراض مرضيــة كمــا ســيرد أدنــاه 

علــى 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
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 Public Holidaysالعطالت الرسمية

يوم واحد رأس السنة الهجرية

يوم واحد يوم الشهيد

يومان اليوم الوطني

يوم واحد رأس السنة الميالدية

أربعة أيام عيد الفطر

أربعة أيام عيد األضحى

New Hijri Year One Day

Commemoration Day One Day

UAE National Day Two Days

New Year One Day

Eid Al Fitr Four Days

Eid Al Adha Three Days

Parent’s Signature                                              توقيع ولي األمر

Photographyتصوير األطفال
التواصــل  مواقــع  صفحــات  عـلـى  طفلــك  صــور  نشــر  ـفـي  ترغــب  هــل 

ال  نعــم        بالحضانــة؟       الخاصــة  االجتماعــي 
Would you like to publish your child’s photos on the social networking 
pages of the nursery?          Yes             No



Child Information            بيانات الطفل
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Child’s Triple Nameاسم الطفل الثالثي

D.O. Birth  تاريخ الميالدReligion  الديانة

Nationality  الجنسيةGender  الجنس

Father  األبMother  األم

Nameاالسم

Nationalityالجنسية

Occupationالمهنة

Work Placeمكان العمل

Home Addressعنوان المنزل

.Home Telهاتف المنزل

Mobileالهاتف المتحرك

Emailالبريد االلكتروني

لالتصال حاالت الطوارئ

المفوضون باصطحاب الطفل

Emergency Contacts

Child Commissioners

Nameاالسم

His Relationshipعالقته بالطفل

Mobileالهاتف المتحرك

First Personالشخص األول

Mobileالهاتف المتحرك

Second Personالشخص الثاني

Mobileالهاتف المتحرك

Parent’s Signature                                              توقيع ولي األمر

علــى أوليــاء األمــور إبــالغ الحضانــة فــي حــال تفويــض شــخص غيــر مذكــور فــي القائمــة أعــاله، 
وإال فســوف يبقــى الطفــل فــي الحضانــة لحيــن وصــول تفويــض مــن األهــل.

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.

____/____/______



1 - 2

Health Status of Child   الحالة الصحية للطفل
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Child’s Triple Nameاسم الطفل الثالثي

The Usual Doctor’s Nameاسم الطبيب المعتاد

The Usual Hospital’s Nameاسم المستشفى المعتادة

Yes نعمNo ال
Measlesالحصبة

Rubellaالحصبة األلمانية
Waterpoxجدري الماء

Mumpsالنكاف
Whooping Coughالسعال الديكي
Scarlet Feverالحمى القرمزية

Bronchiالقصبات الهوائية
Pneumonicذات الرئة

Malariaالمالريا
Meningitisالحمى الشوكية

Hepatitis Aالكبد الوبائي أ
Hepatitis Bالكبد الوبائي ب

Anemiaاألنيميا
Others (specify)أمراض أخرى (حدد)

_______________________________________________________________________

Yes نعمNo ال
Diabetes 1 or 2السكري 1 أو 2

Epilepsyالصرع
Heart Diseaseأمراض القلب

Angina Pectorisاألزمة الصدرية
Kidney Diseaseأمراض الكلى

Tuberculosisالسل
Polioشلل األطفال

Rheumatic Feverالحمى الروماتيزمية
Eczemaاألكزيما

Growth Difficultiesصعوبات النمو
Hearing Difficultiesصعوبات السمع

Vision Difficultiesصعوبات النظر
Pronunciation Delayتأخر النطق

Walking Difficultiesصعوبات المشي
Focus Difficultiesصعوبات التركيز

Childhood Diseases  أمراض الطفولة

Sensitivity  الحساسية

Child Senses  حواس الطفل

Chronic Diseases  أمراض مزمنة

?Does the child have allergiesهل يعاني الطفل من حساسية؟

?What affects allergiesمم يتحسس؟

?What are the symptomsما هي أعراض الحساسية؟

Sense of hearingجيدة Good            متوسطة Medium            ضعيفة Weakحاسة السمع

Sense of visionجيدة Good            متوسطة Medium            ضعيفة Weakحاسة البصر

Parent’s Signature                                              توقيع ولي األمر



2 - 2

Health Status of Child   الحالة الصحية للطفل
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أفــوض إدارة الحضانــة ـفـي الحــاالت الطارئــة باصطحــاب طفـلـي المــدرج اســمه 
أعــاله إلــى أقــرب مشــفى أو عيــادة للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة الالزمــة وأتعهد 
بتحديــث البيانــات المذكــورة أعــاله 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.

Yes نعمNo ال
هــل الطفــل أخــذ كل التطعيمــات المطلوبــة حتــى تاريخــه والمناســبة 

لعمــره؟
Does the child take all the vaccinations required to 
date and appropriate for his age?

?What vaccinations he did not takeما التطعيمات التي لم يأخذها؟
أنــواع  مــن  نــوع  أي  أو  (البيــض)  مــن  حساســية  لديــه  الطفــل  هــل 

?Is the child allergic to (eggs) or any kind of foodالطعــام؟

هــل الطفــل لديــه حساســية فــي الصــدر.اذا كان نعــم هــل هنــاك عــالج 
خــاص؟

Is the child allergic to the chest? If yes, is there any 
special treatment?

?Is the child allergic to any type of medicationهل الطفل لديه حساسية من أي نوع من أنواع األدوية؟
?Does the child have a genetic disease (diabetes)هل يعاني الطفل من مرض وراثي (السكر)؟

?Is the child suffering from blood fracture diseaseهل الطفل يعاني من مرض تكسير الدم؟
?Does the child have epilepsyهل الطفل لديه صرع؟

البرامــج  ـفـي  عــدم مشــاركة  الطفــل  يفــرض عـلـى  هــل هنــاك ســبب 
ياضيــة؟ الر

Is there a reason for the child not to participate in 
sports programs?

 Is there any objection to the child's participation inهل يوجد مانع من مشاركة الطفل في األلعاب المائية والسباحة؟
water games and swimming?

هــل يوجــد لــدى الطفــل حساســية مــن القمــح ومنتجاتــه (بســكويت, 
خبز...الــخ)

Is the child allergic to wheat and its products (bis-
cuits, bread ... etc)

قبــل  مــن  للطفــل  األوليــة  االســعافات  عمــل  مــن  مانــع  يوجــد  هــل 
الحــرارة؟ درجــة  وارتفــاع  الطــوارئ  حالــة  ـفـي  الحضانــة  ممرضــة 

Is there any objection to the first aid for the child 
by the nursery nurse in case of emergency and high 
temperature?

هــل الطفــل أصيــب بنوبــة تشــنجية بســبب االرتفــاع الشــديد بدرجــة 
الحــرارة؟ مــا مــدة النوبــة؟

Did the child have a seizure because of the high 
temperature? How long is the seizure?

هل الطفل مولود بأي عيب من العيوب الخلقية؟
(إذا "نعم" نرجو إحضار تقرير طبي)

Is the child born of any birth defects?
(If yes, please bring a medical report)

Medical Inquiries  استفسارات طبية

Parent’s Signature                                              توقيع ولي األمر

مع شكرنا وتقديرنا الختياركم حضانتنا المكان اآلمن لطفلكم
With our thanks and appreciation for choosing our nursery

the safe place for your child

Any Other Info  أية معلومات أخرى

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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