حمافظة اإلصهيذرية

يوسع جماىـا

مذيزية الرتبية والتعليه

2018 / 2017

إدارة بزج العزب التعلينية

مصزوفات رياض األطفال

املذارظ الزمسية لػات ( 750جيية)
املذارظ الزمسية لػات املنيشة ( 1469.80جيية)
يضاف  % 10سيادة حتت العجش والشيادة هني وصول ىغزة املصزوفات للعاو الذراصى اجلذيذ

طلب التخام مبزحلة رياض األطفال

للعاو الذراصي  2018 / 2017و (للنذارظ الزمسية لػات واملنيشة)

( ) 1يته قبول األطفال وفل للضً األعلى مزتباً تياسلياً وفل الهثافات املتاحة واحملذدة قاىوىاً بالزوضة املتكذو اليَا  .قزار وسارى 138لضية.2007
( )2فى حالة عذو صذاد املصزوفات خالل 15يوو مً تاريخ اعالٌ ىتيجة الكبول بالزوضات يعترب الطفل غري مكيذ بالزوضة التى مت تيضيكُ عليَا.
( )3جيب التأنذ مً نتابة الزقه الكومى للطفل صخيخاً حيث أىُ صيته التعامل بالزقه الكومى للطفل.

اصــه الطفل

اليــــوع

الزقه الكومي

اجليضية

الذيــاىة

حمل االقامة
تاريخ امليالد

الضــً فى
2017/10/1

جَة امليالد

اصه والذ الطفل أو وىل األمز

املَية

الزقه الكومي لوالذ الطفل أو وىل األمز

تليفوٌ

يوو

صية

عَز

عيواٌ والذ الطفل أو وىل األمز الذى ميهً مزاصلتُ عليُ

(أقز أىا وىل األمز بأٌ نل البياىات املذوىة بعاليُ صخيخة وعلى مضئوليتى )

تاريخ تكذيه الطلب

/ /

ايتٛقٝع .......................................................................... :

2017

ملحوظة :جيب كتابة تليفوٌ وىل األمر صحيحاً حيث سيته االتصال بوىل األمر فى حالة حذوث أى خطأ بالبياىات

حمافظة اإلصهيذرية
مذيزية الرتبية والتعليه

إدارة  ..........................التعلينية

استلنت أىا :
مبركز تيشيق ..................................................................:

...........................................................................

رقه الطلب

إيصال تكذيه
2018 - 2017

الطلب املقذو مً الشيذ :
طلب االلتحاق بتيشيق رياض االطفال .بتاريخ :

وعلى وىل األمر التوجه إىل مراكز التقذيه احملذدة ملعرفة اليتيحة .
توقيع املوظف املختص ....................................................... :

.................................................................................

يعتنذ،،،
رئيص املركز

/

2017 /

اخلته

ملخوظة ٍامة  :فى حالة قبول الطفل على وىل األمز التوجُ للنذرصة املكبول بَا الصتهنال أورام االلتخام ودفـ املصـزوفات
املكزرة فى خالل ( مخضة عغزة يوما ) مً إعالٌ اليتيجة ومً يتخلف عـً ٍـذا املوعـذ يعتـرب تيـاسال ضـنييا عـً إهـام طفلـُ
باملذرصة.

حمافظة اإلصهيذرية

يوسع جماىـا

مذيزية الرتبية والتعليه

إدارة بزج العزب التعلينية

الضً فى 2017 / 10 / 1
يوو

2018 / 2017

شهر

سية

بطاقة رغبات للكبول مبزحلة رياض األطفال

للعاو الذراصي ( 2018 / 2017للنذارظ الزمسية لػات واملنيشة)

( ) 1يته قبول األطفال وفل للضً األعلى مزتباً تياسلياً وفل الهثافات املتاحة واحملذدة قاىوىاً بالزوضة املتكذو اليَا  .قزار وسارى 138لضية.2007
( )2فى حالة عذو صذاد املصزوفات خالل  15يوو مً تاريخ اعالٌ ىتيجة الكبول بالزوضات يعترب الطفل غري مكيذ بالزوضة التى مت تيضيكُ عليَا.
( ) 3على وىل األمز االلتشاو بأٌ تهوٌ أول رغبة على األقل تابعة لإلدارة املتكذو ميَا وبكية املذارظ تبعا لزغباتُ ( عذا املذارظ املنيشة)
اصــه الطفل

اليــــوع

الزقه الكومي

الذياىة

رقه الطلب
مزنش التكذو

تاريخ امليالد

املذارظ املطلوب إهام الطفل بَا مزتبة حضب أولوية رغبات وىل األمز وعلى مضئوليتُ
رقه الزغبة

نود املذرصة

اصه املذرصـــــــة

توقي وىل األمز

اإلدارة

1
2
3
4
5
6
7

توقي وىل األمز

حتزيزا فى

/

2017 /

يعتنذ ،،،
رئيط املزنش

اخلته

اداس ٠بشج ايعشب
املذاسس ايشمس ١ٝيػات – يًعاّ ايذساط2018/2017 ٢
ّ

نٛد املذسط١

اطِ املذسط١

ايعٓٛإ

1

10010001

حظٔ عباس ايشمس ١ٝيػات

بشج ايعشب اجلذٜذ – ٠ش بٔ حٓبٌ

2

10010002

بشج ايعشب ايشمس ١ٝيػات

بشج ايعشب اجلذٜذ – ٠ش بٔ حٓبٌ

3

10010003

اي ُٔٝايشمس ١ٝيػات

قش ١ٜائُٝ

4

10010004

ايبضش ٠ايشمس ١ٝيػات

قش ١ٜايبضش٠

املذاسس ايشمس ١ٝيػات املُٝض – ٠يًعاّ ايذساط2018/2017 ٢
ّ

نٛد املذسط١

اإلداس٠

اطِ املذسط١

ايعٓٛإ

1

10070001

املٓتضٙ

اسض سٚالٕ (َصرتى)

ايظٛٝف خًف صٓذٚم ايذعِ  -ايعٛاٜذ

2

10060001

ششم

حمُذ صٖشإ (َصرتى)

َٝذإ فٝهتٛس عُاْ - ٌٜٛمسٛح١

3

10060002

ششم

َضطف ٢ايٓجاس (بٓات)

 29أَاّ ش املعٗذ ايذ - ٢ٜٓمسٛح١

حمافظ ١اإلطهٓذس١ٜ
َذٜش ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ

يوسع جماىـا العاو الذراصى
2018 / 2017

دداس ................ ٠ايتعً١ُٝٝ

(إقـــزار )

اقر اىــــــــــا ................................................................................... /

رقه قومى
ولي امر الطفـل ......................................................................... /
رقه قومى
بأْين قذَت اٚسام ايتخام جنً / ٞجنًيت يتٓظيٝل َشحًي ١سٜياض األطفياٍ بيإداس .............................. ٠ايتعًُٝٝي١
فكط د ٕٚغريٖا – ٚريو يًعاّ ايذساطٚ - 2018 / 2017 ٢ئ اتكذّ بايتٓظٝل بأ ٟاداس ٠تعً ١ُٝٝاخش ٟداخٌ حمافظي١
اإلطهٓذسٚ ، ١ٜف ٢حاي ١ايتكذّ بأنثش َٔ طًب ألنثش َئ دداس ٠تعًُٝٝي ١أخيشٜ ٣يتِ اختٝياس ايشغبيات املذْٚي١
مبعشفَ ١ذٜش ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝد ٕٚايشجٛع يٛىل األَش.
ٚإٔ ايشغبات املذ ١ْٚببطاق ١ايشغبات متت مبعشفتٚ ٢حتت َظئٛيٝت. ٢

نُا اتعٗذ بظذاد املضشٚفات املذسط ١ٝاملكشس ٠يًُذسط ١ايت ٢تششح هلا جنً ٢خالٍ َيذ ٠سظي ١عصيش٠
ً َٜٛا ( َٔ )ّٜٛ 15تاسٜخ دعالٕ ايٓتٝج ١باملذاسس ٚدال ٜظكط حك٘ ف ٢ايرتشٝح هلز ٙاملذسطٚ ١غريٖا ٖزا ايعاّ .

وٍذا إقزار ميى بذلو ،،،
االســه :
التوقيع :
التاريخ :

