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 הילדים בגן ילדם של בריאותו מצב על ההורים הצהרת

 

 تصريح الوالدين عن الحالة الصحية ألبنائهم في رياض األطفال

 

 اسم رياض األطفال )البستان(__________________ المنطقة: ______________

 -----------------------إلى مربي/ة الصف السيد/ة: 

 ----------------------من والدي الطالب/ة:

 : ___________تاريخ الميالدالهوية: _______  _____________رقم /ة:اسم الطالب

 

 :أقر أنا ولي/ة أمر الطالب/ة بأن )حدد الخيار المناسب(**       

 

علم لدي بأي قيود صحية تمنع ابني / ابنتي من المشاركة في األنشطة المقامة في روضة األطفال  ال □

 وبالنيابة عنها.

المشاركة الكاملة / الجزئية في األنشطة المقامة  ه/ها منيعاني ابني / ابنتي من مشاكل صحية تمنع □

 في الروضة وبالنيابة عنها، على النحو التالي:

 النشاط جسماني -

 رحالت-

 المشاركة بالفرق الرياضية  -

 نشاط آخر: ____________________________ -

 وصف المانع: ______________________________

 مرفق شهادة طبية صادرة عن: _____________للفترة: ____________

 

يوجد لدى ابني / ابنتي مشكلة صحية مزمنة )مثل الربو، سكري االطفال، الصرع، الحساسية الغذائية  □

ُوجدت:  نتفاصيل المشكلة إ ال / نعمواألمراض الخبيثة وما إلى ذلك(. 

________________________________________________________   

 

 عتها. ______________المشكلة وتوضح طبيصف مرفق شهادة طبية ت    

 

 مرفق شهادة طبية صادرة عن: _____________للفترة: ____________

 

االسم والعنوان ورقم الهاتف لمكالمة الطوارئ في حال وجود ظرف صحي لدى ابني/ابنتي : 

___________________________ 
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 :ذلك ، أنا أتعهد / تتعهدباالضافة الى 

  األطفال بأي تغيير أو قيد مؤقت أو دائم ينطبق على الحالة أتعهد بإعالم مدير روضة

 الصحية البني/ابنتي.

 

  أنا مسؤول عن التأكد من أن طاقم الروضة يتلقى إرشادات بشأن اإلسعافات األولية المطلوبة

 الصحية. /هاارئ بسبب حالتهلط/ها تعرضه البني / ابنتي في حالة 

 

 علقة بالمرض المزمن، اتصل ب: لالستفسار في حال ظهور مشكلة طبية مت

 --------------------------------------االسم:

 --------------------------------رقم الهاتف :

 

 

 أوافق على أن يخضع ابني /ابنتي للفحوصات التالية:كما و

مور في رياض األطفال األسيتلقى أولياء . فحص خارجي -العين الكسولة() فحص نظر  □

 .للفحص وماهيتهلفحص رسالة ُمفصلة سيجري فيها االتي 

 

رياض األطفال ، يتم تنفيذ برنامج الوقاية من تسوس األسنان من بعض في : صحة االسنان □

مور في رياض األطفال األمعجون الفلورايد. سيتلقى أولياء  استخدامخالل تنظيف األسنان بالفرشاة و

 .صريًحاالتي سيُقام فيها البرنامج إشعاًرا 

 

 

_____________               ____________                 ____________ 

 

 التاريخ                        اسم ولي األمر                 توقيع ولي األمر         

 

 .مطلوب توقيع كل من الوالدين -كان الوالدان منفصلين / مطلقين  في حال** 

 

 

    ____________               _____________               ____________ 

 

 التاريخ                        اسم ولي األمر                 توقيع ولي األمر         

 


