For office use:
Date:-…………………………………...
Reg.No:- ………………………….......

Photo

Recipient:-……………………………..

Registration Form
: اسم الطالب

Student’s Name :

:مكان السكن
Residential Area:

:الجنسية
Nationality:

:تاريخ الميالد
Date of Birth:

: اللغة الثانية
Second Language:

: اللغة األولى
First Language:

: المهنة
Profession:

: اسم األم
Mother’s Name:
: رقم االتصال
Contact No.

: المهنة
Profession:

: اسم األب
Father’s Name:

: جهة العمل

: رقم االتصال
Contact No.
: اإليميل لتلقي التقارير والرسائل

Email address to receive reports and letters:
: رقم االتصال
Contact No.

: االسم
Name:

في الحاالت الطارئة عند تعذر االتصال بأحد الوالدين بمن يمكن
األتصال ؟

:  صلة القرابةThe person to call in case of an emergency if
parents cannot be reached.
Relationship
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Health Information

بيانات صحية

هل يعاني الطالب من مشكلة صحية أو إعاقة ينبغي للمدرسة العلم بها؟
Does the student have a health problem or impairment of which the school should
be aware?
………………………………………………………………………………………………
.هل يعاني الطالب من حساسية معروفة المصدر؟ نرجو تحديد نوع الحساسية والمسسبب
Is the student allergic to a particular thing? Please Specify.
………………………………………………………………………………………………
Name of Family physician: ……………………………………........: اسم الطبيب المعالج
Contact No. ………………........................………………………….…...... :رقم االتصال
.هل يحتاج الطالب لدواء معين بصورة دائمة ؟ نرجو ذكره
Is the student on medication? Please Specify.
………………………………………………………………………………………………
) أو المستشفى التابع له ( نرجو ذكر رقم الملف أو رقم الهاتف المسجل/ المركز الصحي
Name of Hospital and/or Health Centre. Please provide file number or registered
telephone number.

.................................................................................................................................
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Family Information بيانات األسرة
What’s the student’s order in the family? .......................ماهو ترتيب الطالب في العائلة؟
كم عدد إخوته؟

How many siblings does he have?

……………….. :اإلناث
................. :الذكور

Sisters: ………………
Brothers: ………………

هل للطالب وضع معين ينبغي على المدرسة معرفته؟
Dose the student have a particular situation the school should know about?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

Academic History

التاريخ األكاديمي

:ماهي الحضانات أو المدارس التي التحق بها الطالب خالل الثالث سنوات األخيرة
What nurseries or schools has the students been to during the past three years?

العام الدراسي ومدة االلتحاق

اسم المدرسة

Academic Year and duration

School Name
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Cultural Background

الخلفية الثقافية

Family Religion: ........................................................................... … :ديانة األسرة

إذا كانت أسرة الطالب غير مسلمة هل تمانع أن يتعلم الطالب الثقافة اإلسالمية؟
If the family is not Muslim, do you mind if the student learns about learns Islamic
Culture?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Financing Information بيانات تمويل الدراسة

How is the student’s schooling financed?

كيف سيتم تمويل دراسة الطالب؟

.  من قبل ولي األمر
 From family finds.
. )ً من قبل جهة عمل أحد الوالدين (جزيئاً أو كليا
 Paid by employer.
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Further Information

معلومات متنوعة

..............................هل تسمح بأخذ صور للطالب الستخدامها في مطبوعات المدرسة؟
Do you approve if picture were taken of the student to be used in school documents
and brochures?..............................

How did you hear about Awfaz Global School?

كيف سمعت عن مدرسة أوفاز العالمية ؟

From a friend: …….................................................. : )من أحد المعارف (نرجو ذكر اسمه
From a newspaper:.................................................................... : من إعالنات جريدة
From brochures forum:...................................................: من مطبوعات تم توزيعها في
From a Web-based forum...........................................................: من موقع إلكتروني
From an email advertisement:.......................................:عن طريق إعالن وصل باإليميل
Other medium:……………….…………….................................... :بوسيلة أخرى نرجو ذكرها

Parents Signature:....................................... :توقيع ولي األمر
Date: ................................................................... : التاريخ
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