
معلومات الطالب
اسم العائلةاسم الطفل

العمرتاريخ الميالد (اليوم/الشهر/السنة) الجنس أنثىذكر//

الجنسيةماكن الوالدة الرقم الشخصي

الديانةنشاطات الطفل وميوله

رقم هاتف نقال للتواصل عبر المسجاترقم الهاتف في الحاالت الطارئة

اسم الشخص الذي يستلم الطفل يوميًا أو من ينوب عنه

اسم الروضة أو الحضانة السابقةسبق للطفل أن دخل الروضة؟ النعم

استمارة  التسجيل

العنوان
مجمعمنزل  طريق

هاتف المنزلالمنطقة صندوق البريد

السنة 

الصف

رقم الطالب

خاص باإلدارة

أرفق الصورة

خاص بإدارة الروضة

تاريخ التحاق الطفل بالروضة

رسوم التسجيل

رسوم القرطاسية

رسوم سبتمبر ____ ٢٠ 

رسوم يونيو _____٢٠

أخـرى

المجـمـو ع

رقـم اإليصـال

التاريخ

مديرة الروضة

المالحظات



معلومات األب

اسم األب بالاكمل

الجنسية

الرقم الشخصي

رقم هاتف العملالمهنة وماكن العمل

رقم الهاتف النقال

عنوان البريد اإللكتروني

معلومات األم

اسم األم بالاكمل

الجنسية

الرقم الشخصي

رقم هاتف العملالمهنة وماكن العمل

رقم الهاتف النقال

عنوان البريد اإللكتروني

هل يعاني طفلك من الحساسية من أي نوع من األطعمة أو األدوية أو غيرها؟ (الرجاء ذكرها)

هل يتعاطى طفلك أي نوع من األدوية في الوقت الحالي؟ (الرجاء ذكرها)

إذا اكن طفلك يعاني من أي حالة صحية (الرجاء ذكرها)

الحالة

التوحد الثالسيميا ارتفاع درجة الحرارةالربو

مرض قلب خلقيالصداع المستمر التشنجاتالجدري

الحصبةفقر الدم المنجلي أمراض القلبمرض مفاصل العظام

ضعف النظرالصرع السكريالتهاب الكبد 

أخرى: (الرجاء ذكرها)

حالة الطفل الصحية

التاريختوقيع ولي األمر



رسوم الروضة وكيفية الدفع

مالحظات
* يحدد موعد حفل التخرج في شهر مايو ____٢٠ م

* في حالة إلغاء تسجيل الطفل قبل بدأ الدراسة تعاد جميع الرسوم

لالستفسار الرجاء االتصال باإلدارة

نسخة للبطاقة الساكنية لألم

سبعة صور شخصية للطفل

ملىء استمارة التسجيل والتوقيع عليها

للتسجيل الرجاء إحضار مايلي 

التفاصيلالمبلغموعد الدفعالدفعات

الرسوم االختيارية لمن يرغب في مشاركة طفله

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

عند تسجيل الطفل

١ اكتوبر _____٢٠ م

١ ديسمبر _____٢٠ م

١ مارس _____٢٠ م

BD 170.00

BD 110.00

BD 165.00

BD 165.00

لمن يرغب في وضع صورة طفله في التقويم السنوي للروضة 
لعام ____ ٢٠م (نموذج على الطاولة)*يجب إحضار صورة

لمن يرغب في وضع صورة طفله في كتيب التقويم السنوي 
للروضة لعام ____ ٢٠ م *يجب إحضار صورة

حفلة التخرج لطلبة المستوى الثالث للعام الدراسي ___٢٠ /___٢٠ م

BD 5.00

BD 5.00

BD 25.00

رسوم أكتوبر ،نوفمبر ____٢٠ م

رسوم ديسمبر ____٢٠ م / يناير ،فبراير ____٢٠م

رسوم مارس ،ابريل ،مايو ____٢٠ م

التاريختوقيع ولي األمر

تاريخ ميالد الطفلاسم الطفل

نسخة للبطاقة الساكنية للطفل

نسخة من شهادة ميالد الطفل

نسخة للبطاقة الساكنية لولي األمر

BD 15رسوم التسجيل ،BD 45رسوم قرطاسية و الكتب، 
BD 55رسوم سبتمبر ____٢٠ م ،BD 55رسوم يونيو ___٢٠م

أخرى (الرجاء الذكر) :

كيف سمعت عنا؟

الحمالت اإلعالنية

المنشورة الورقية

إعالنات الشارع

مواقع التواصل اإلجتماعي اإلنستغرام الموقع اإللكتروني للروضة

األصدقاء العائلة

الجريدة

النموذجية العصافير  شركة روضة سدرة 
Tel +973 1767 0407 هاتف

Fax +973 1746 6442 فاكس
P.O. Box 22006 صندوق بريد

Kingdom of Bahrain مملكة البحرين
SedratAlasafeer.com رقم السجل التجاري 103337-1



شروط التسجيل

أنا الموقع أدناه ولي أمر الطفل .................................................................... أرغب في تسجيل و انضمام ابني/ ابنتي في 

االستمارة  هذه  في  المذكورة  الشروط  علي  وأوافق   ، م   ٢٠____  /  ٢٠____ الدراسي  للعام  النموذجية  العصافير  سدرة  روضة 

وملحقاتها.

١. تبدأ السنة الدراسية في الروضة يوم األحد الموافق األول من سبتمبر ___٢٠ م  إلى يوم الثالثاء الموافق ٣٠ يونيو ___٢٠ م، ويجب 

االلتزام بسداد رسوم هذه األشهر بالاكمل حتى لو تغيب الطفل شهرًا اكمًال سواء اكن ذلك خالل عطلة الربيع أو أثناء شهر آخر 

أو انسحاب الطفل أو الغي تسجيله ألية أسباب أخرى.

في  المبين  الدفعات  حسب  موعدها  في  بدفعها  وااللتزام   (BD  55) دينارًا  خمسون  و  خمس  الشهرية  الرسوم   .٢

الجدول المرفق.

.BD 15 ٣. رسوم التسجيل

.BD 45 ٤. رسوم القرطاسية والكتب السنوية

٥. دفع رسوم شهري سبتمبر ____٢٠ م ويونيو ____٢٠ م مقدمًا أثناء تسجيل الطفل للعام الدراسي الجديد (غير قابله للترجيع)، 

وال يجوز االستفادة منها لفترة أخرى.

٦. يجب االلتزام بمواعيد الروضة من الساعة ٦:٣٠ صباحًا حتى ١:٠٠ بعد الظهر و على أولياء األمور التعاون معنا في عدم التأخر عن 

استالم أطفالهم في الموعد المذكور لالنصراف و هو ١:٠٠ بعد الظهر. 

٧. تعطل الروضة في جميع العطل الرسمية بالمملكة و كذلك في عطلة الربيع المدرسية.

٨. يجب التقيد بالزي الرسمي بالروضة و هو اللباس البنفسجي و األبيض.

أن  حيث  الدوام  أثناء  سرقتها  أو  فقدانها  أو  ضياعها  عن  مسئولة  غير  اإلدارة  و  المجوهرات  و  الحلي  ارتداء  باتًا  منعًا  يمنع   .٩

المسئولية تقع على أولياء األمور.

١٠. يعتبر الطفل مسجًال رسميًا في الروضة بعد موافقة ولي األمر على هذه البنود المذكورة أعاله و التوقيع عليها و إتمام 

تسديد رسم التسجيل المبين أعاله.

١١. ال يقبل الطفل بالروضة إذا لم يتم تسديد الرسوم في الثالثة أيام األولى من الشهر للفترة المحددة لدفع األقساط، وللروضة 

الحق في مطالبة ولي األمر بتسديد الرسوم للفترة المتبقية حتى نهاية العام الدراسي أمام محكمة األمور المستعجلة.

وإدارة الروضة ترحب باستفسارات أولياء األمور بلك ما يتعلق بأطفالهم ،و أننا دائمًا في خدمة الجميع و نأمل أن يوفقنا الله عز 

وجل و إياكم للصالح العام و أن نكون عند حسن ثقتكم.

التاريخ :     /       /       ٢٠م

اسم ولي األمر: ..........................

الرقم الساكني: ...........................

توقيع ولي األمر: ........................                                                                    مديرة الروضة


