REQUIREMENTS FOR ADMISSIONS

Kindly submit the following documents to the Admissions Office before scheduling for an
Entrance Exam:
Application form completed entirely by the applicant’s parent/legal guardian (in both English & Arabic).
Two recent passport size photographs.
Copy of Student’s Birth Certificate with full immunization records.
Copy of Student’s, Mother’s and Father’s / Guardian’s Civil ID.
Copy of Student’s and Father’s / Guardian’s Passport for all students.
Copy of Student’s and Father’s valid Residency page (for non Kuwaitis).
Copy of Father’s Nationality certificate (for Kuwaitis).
Copy of Official Transcripts or report cards from last three years including the current year.
A non-refundable Application & Assessment fee of KD 65 is payable prior to or on the day of the Entrance
Exam.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

* IMPORTANT FOR SINGLE PARENTS: If you are divorced, please submit custody papers of your child
and a court order that identify the educational custody carrier. In case of parent deceased, a death certificate
should be submitted to the school.

After Acceptance Please Submit:
10.
11.
12.

A complete Health File from Kuwait Ministry of Health / Previous School.
Financial Clearance Certificate from previous school. (Students transferring from another school in Kuwait)
Original Transfer Certificate from previous school. (Students transferring from another school in Kuwait)

I, Father/ Guardian of: ____________________________________________ Declare that:
I understand that my son/daughter will not be allowed to start school before completing all the
above-mentioned required documents.

Father/ Guardian’s Name: _________________________________________________
Father/ Guardian’s Signature: _________________________________
Date: ________________________________

Are you a graduate of the Universal American School?:

NO

YES

IF YES; Kindly complete the “UAS Alumni Association Registration Form” (Available at UAS Activities Office)

متطلبات التسجيل
الرجاء تزويدنا بالمستندات التالية عند التقديم:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعبئة طلب االلتحاق بالكامل من قبل والد /ولي أمر الطالب باللغتين العربية واإلنجليزية.
صورتين شخصيتين حديثتين للطالب.
صورة عن شهادة الميالد والتطعيمات.
صورة عن البطاقة المدنية للطالب ،األم واألب أو ولي األمر.
صورة عن جواز سفر الطالب واألب أو ولي األمر (للطلبة من جميع الجنسيات)
صورة عن صفحة اإلقامة في جواز سفر الطالب واألب أو ولي األمر للطلبة الغير كويتيين.
صورة عن شهادة الجنسية للوالد (للكويتيين).
آخر ثالث شهادات دراسية حصل عليها الطالب من المدرسة السابقة ومن ضمنها العام الدراسي الحالي.
رسوم فتح الملف وإختبار تحديد مستوى  65/-د.ك( .غير مسترجعة).

* مالحظات هامة _:في حال انفصال الوالدين ،برجاء إحضار حكم حضانة الطالب/الطالبة مع ما يثبت صاحب وصاية التعليم.
_ في حال وفاة الوالد ،برجاء إحضار ما يثبت ذلك (شهادة وفاة)

والمستندات التالية بعد القبول:
 .10الملف الصحي للطالب من وزارة الصحة العامة في الكويت  /المدرسة السابقة.
 .11شهادة براءة ذمة من المدرسة السابقة( .للطلبة المنقولين في داخل الكويت)
 .12شهادة انتقال من المدرسة السابقة (للطلبة المنقولين في داخل الكويت)

أنا والد /ولي أمر الطالب______________________________________________ :
أتعهد بتزويد إدارة المدرسة بكافة المستندات المطلوبة أعاله ،كما أقر بالعلم بأنه لن يسمح للطالب مباشرة دوامه في المدرسة
قبل إتمامها بالكامل بنا ًء على قوانين وزارة التربية في الكويت.
إسم الوالد /ولي األمر________________________________________________ :
توقيع الوالد /ولي األمر____________________________________ :
التاريخ__________________________________ :
هل أنت من خريجي المدرسة العالمية األميركية؟

ال

نعم

إن كان الجواب نعم؛ يرجى تعبئة "نموذج تسجيل جمعية خريجي المدرسة العالمية األميركية" الموجود لدى مكتب األنطةة في المدرسة.

STUDENT APPLICATION FORM 2020-2021
APPLICANT INFORMATION

Acc.#:_

APPLICANT’S FULL NAME: _________________________
(As written in passport)
(First)

__________________________
(Middle)

GRADE LEVEL APPLYING FOR: _____________________

GENDER: M – F

DATE OF BIRTH:

_________ / ________ / ___________
(Day)

(Month)

RELIGION: _______________

PLACE OF BIRTH:_________________________

(Year)

NATIONALITY (by passport): _____________________

RESIDENCE FULL ADDRESS: ___________
Area

______________________
(Family)

APPLICANT’S CIVIL ID NO.: _____________________________

_________
Block

______________
Street

_______________
House/Building

________ _________
Floor
Apartment

PARENT/ LEGAL GUARDIAN INFORMATION
FATHER/ GUARDIAN 1

MOTHER/ GUARDIAN 2

RELATIONSHIP
TO STUDENT:

________________________________________

___________________________________________

FULL NAME:

________________________________________

___________________________________________

NATIONALITY:

________________________________________

___________________________________________

OCCUPATION:

________________________________________

___________________________________________

PLACE OF WORK:

________________________________________

___________________________________________

WORK PHONE:

________________________________________

___________________________________________

MOBILE PHONE:

________________________________________

___________________________________________

HOME PHONE:

________________________________________

___________________________________________

ADDRESS:

________________________________________

___________________________________________

P.O.BOX:

________________________________________

___________________________________________

E-MAIL:

________________________________________

___________________________________________

**ARE THERE ANY FAMILY CIRCUMSTANCES WHICH WE SHOULD BE AWARE OF (Parent Deceased,
Divorced or other):
_________________________
IF DIVORCED; THE SCHOOL SHOULD COMMUNICATE WITH
Only ( In this case, legal papers must be submitted with application)
I, Father / Guardian of the abovementioned student, certify that all the information stated above is true to the best of my
knowledge, and I shall be responsible for any mistake made while transmitting it.

FATHER/ GUARDIAN’S SIGNATURE: ___________________________________

DATE: _________________

طلب إلتحاق
للعام الدراسي 2021-2020
معلومــات عن الطالـــب
االسم الكامل________________________ :
(حسب شهادة الميالد)

_________________________

(الطالب)

تاريخ الميالد:

_
(اليوم)

/

_
(الشهر)

الطالب مقيم لدى:

األم

(العائلة)

الجنس :ذكر  /أنثى

الديـانة_______________________ :
مكان الميالد________________________ :

_
(السنة)

الجنسية (حسب جواز السفر)____________________ :
كال الوالدين

_________________________

(األب)

صف االلتحاق_________________________ :
/

رقم الحساب:

األب

الرقم المدني للطالب_______________________________ :

غير الوالدين (برجاء تحديد صلة القرابة للطالب)________________________ :

عنوان الطالب بالكامل______ _______ ______________ ________________ _______ _______________ :
المنطقة

القطعة

الشارع

الطابق

المنزل /المبنى

الشقة

معلومــات ولي األمر
األب /ولي األمر ()1

األم /ولي األمر ()2

عالقته بالطالب

____________________________________

______________________________________

اإلسم الكامل

____________________________________

______________________________________

الجنسية

____________________________________

______________________________________

الوظيفة

____________________________________

______________________________________

جهة العمل

____________________________________

______________________________________

هاتف العمل

____________________________________

______________________________________

الهاتف النقال

____________________________________

______________________________________

هاتف المنزل

____________________________________

______________________________________

عنوان المنزل

____________________________________

______________________________________

العنوان البريدي

____________________________________

______________________________________

E-MAIL

____________________________________

______________________________________

**هل يوجد أي ظرف عائلي خاص لدى الطالب (وفاة أحد الوالدين ،اإلنفصال أو غيرها):

ال

نعم

إن كان الجواب نعم؛ فبرجاء التوضيح______________________________________________________________ :

األم فقط
كال الوالدين
في حال انفصال الوالدين ،على المدرسة أن تتواصل مع:
(في هذه الحال ،يجب تزويد المدرسة بالمستندات القانونية الخاصة بحضانة الطالب ووالية التعليم)

األب فقط

أنا والد/ولي أمر الطالب أعاله أقر بأن جميع المعلومات المبينة أعاله صحيحة وأتحمل مسئولية كل خطأ وقع فيها.
توقيع الوالد /ولي األمر___________________________________ :

التاريخ___________________ :

ACADEMIC HISTORY

Previous schools attended (most recent first)
NAME OF SCHOOL

TYPE OF CURRICULUM
(British, American, etc.)

COUNTRY

GRADE

DATES
ATTENDED

________________________
________________________
________________________
________________________

_______________
_______________
_______________
_______________

__________
__________
__________
__________

_______
_______
_______
_______

_________
_________
_________
_________

Reason for leaving previous school: _________________________________________________________________
Reason for selecting UAS: _________________________________________________________________________
STUDENT’S ADDITIONAL INFORMATION
Has your child ever had psychological or neurological testing?
NO  YES  (If yes, please provide a copy of this testing)
Has your child ever been suspected as having, or identified with any of the following:
Learning Difficulties
NO YES
Requires Specialized Medical or Physical Care
NO YES
Behavior Problems
NO YES
Requires modifications or accommodations at school
NO YES
Or any other: ___________________________________________________________________________________
BROTHERS / SISTERS IN UAS
Name: ___________________

Grade (2020-21): _________

Name: _________________

Grade (2020-21): __________

Name: ___________________

Grade (2020-21): _________

Name: _________________

Grade (2020-21): __________

OTHER EMERGENCY CONTACT
(IF PARENTS ARE NOT AVAILABLE)

Name: ___________________________

Mobile: _______________________

Relationship To Student: _______________

Name: ___________________________

Mobile: _______________________

Relationship To Student: _______________

Name: ___________________________

Mobile: _______________________

Relationship To Student: _______________

I, the undersigned, father / guardian of the above applicant declare that:
* I agree to abide by all school rules and regulations and cooperate with the school administration in applying them.
* I shall follow the school system regarding the registration and tuition fees.
* I will purchase the universal American school’s uniform from the school stores.
* I permit the school to use my child’s picture in any school publications unless I inform them otherwise in writing.
* I understand and agree that UAS is not segregated by gender from Nursery through Gr. 12.
* The address mentioned in the application is my legal address. I shall inform the admission office in case it changes.
FATHER/ GUARDIAN’S SIGNATURE: _________________________________ DATE: ___________________

معلومات عن المدرسة السابقة
برجاء تعبئة المعلومات الخاصة بالمدارس السابقة التي التحق فيها الطالب ابتدا ًء من األحدث
منهج المدرسة
البلد
إسم المدرسة
(بريطاني ،أمريكي ،إلخ)

_________________
_________________
_________________
_________________

____________
____________
____________
____________

________
________
________
________

الصف

تاريخ الحضور
منذ /حتى

_______
_______
_______
_______

______________
______________
______________
______________

سبب االنسحاب من المدرسة السابقة_________________________________________________________________ :
سبب اختيار المدرسة العالمية األميركية_______________________________________________________________ :

معلومات إضافية عن الطالب
هل سبق وأن أجري للطالب اختبار تشخيص نفسي أو تربوي؟
 ال  نعم (إن كان الجواب نعم ،فبرجاء إرفاق نسخة عن التقييم)
هل سبق وأن تم تشخيص الطالب بأي من االحتياجات الخاصة التالية:
 ال  نعم
يتطلب رعاية صحية أو بدنية خاصة
 ال  نعم
صعوبات تعلم
 ال  نعم
يتطلب من المدرسة تعديالت أو توصيات خاصة
 ال  نعم
مشاكل سلوكية
أو أي إحتياجات خاصة أخرى____________________________________________________________________ :

أسماء األخوة /األخوات في المدرسة العالمية األميركية
اإلسم____________________ :
اإلسم____________________ :

الصف (______ :)21-2020
الصف (______ :)21-2020

اإلسم____________________ :
اإلسم____________________ :

الصف (______ :)21-2020
الصف (______ :)21-2020

أرقام أخرى لالتصال في حالة الطوارئ
(في حالة عدم تواجد الوالدين)
اإلسم_________________________ :

تلفون_____________________ :

عالقته بالطالب_________________ :

اإلسم_________________________ :

تلفون_____________________ :

عالقته بالطالب_________________ :

اإلسم_________________________ :

تلفون_____________________ :

عالقته بالطالب_________________ :

أقر وأتعهد أنا والد /ولي أمر الطالب بما يلي:
* باحترام قوانين المدرسة وأنظمتها وبأن أتعاون مع إدارة المدرسة في تطبيقها.
* أن ألتزم بما جاء في نظام المدرسة بشأن رسوم التسجيل والرسوم الدراسية واتباع بنودها.
* التقيد بالزي المدرسي الموحد المصمم خصيصا ً لطالب المدرسة العالمية األميركية والمتوفر فقط في مخازن المدرسة.
* أعطي اإلذن للمدرسة بنشر صور أبنائي في إعالنات المدرسة إال إذا أبلغتهم بغير ذلك خطياً.
* أقر بالعلم وأوافق بأن المدرسة مختلطة في كل المراحل من التمهيدي حتى الصف الثاني عشر.
* أن العنوان المذكور في طلب االلتحاق هو عنواني القانوني المختار وفي حالة تغييره أتعهد بإبالغ مكتب التسجيل بالمدرسة.

توقيع ولي األمر___________________________________________ :

التاريخ______________ :

Non-Profit Organization

REGISTRATION AND TUITION FEES
FOR THE ACADEMIC YEAR 2020-2021
*Please note that Tuition Fees
must be increased for quality
recruitment purposes and
subject to approval by the
Ministry of Education.

Application and Assessment Fees: KD 65 (not refundable)

Method of Payment
Families with
Families with
1-2 child(ren) 3 or more children

Grade

*Previous
Tuition Fees

Nursery

KD 2265/-

KG. 1

KD 2125/-

Two Installments:

KG. 2

KD 2636/-

- First day of school

GR. 1 - GR. 4
GR. 5 - GR. 8
GR. 9 - GR. 12

KD 3527/KD 3738/KD 3954/-

- First day of January

Three Installments:
- First day of school
- First day of December
- First day of February

- Parents with 1-2 child(ren) may submit a request to pay in 3 installments to the Business Office at time of enrollment. Re-enrollment
for the next academic year is available only for those students who have paid their tuition fees in full.
(1) If my child is accepted in this school I agree to pay the full requested tuition fees. Failing to do so the school has the right to take the
necessary actions to collect the required tuition. This includes preventing my child from attending classes. I understand that UAS does not
accept payment by credit card and has the right to reject payments by personal cheques.
(2) I am aware that re-enrollment/enrollment in the school is for one full academic year. I understand that the fees will not be refunded in full or
part after the student has completed his re-enrollment/enrollment and is accepted by the school.
(3) Students transferring from other schools will pay the tuition fees from the date they join the school. Based on the full calculation of the
quarter in which the student joined.
(4) Students who are accepted and admitted must pay the required deposit to be officially registered in the school records. If the student joins the
school after August 15, he/she is required to pay the full first installment.
(5) New accepted students will pay KD 100/- registration fee (not refundable). + KD 350/- Student’s file openning, registration online and book
order, this amount will be credited to the tuition fees.
(6) In case of withdrawal before August 1, 2020, the school will deduct KD 100/- from the deposit, Failure to submit the withdrawal form to the
Admission Office before August 1, 2020, will result in no refund.
(7) Students withdrawing during the first semester will still have to pay the full tuition fees for the entire semester, even if they attended one day.
Students withdrawing during the second semester will pay the full tuition fees for the whole year.
(8) To reserve a seat for the next academic year there is a deposit payable of KD 350/- for each student: (KD 100/- Re-enrollment fees + KD
250/- Student’s registration online and book order). This amount must be paid when submitting the (Re-Enrollment Form) at the
Admission Office which should be done before January 30, 2020. The school will not be responsible to secure a seat for students reenrolling or registering after the mentioned dates. This amount will be credited to the tuition fees. The student is not considered enrolled or
registered in the school before this amount is paid in full.
(9) The 1st installment is due before the first day of the school year; students whose tuition fees have not been paid before school begins,
will not be allowed to start school.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 – 2021 Enrollment
I, the undersigned agree on the above mentioned rules as well as all the school rules and regulations.
Name of Student: _____________________________________ Grade(2020-2021): ________ Date: ___________
Name of Guardian / Parent:___________________________________ Signature: ___________________________

ذات نظام مالي ال يهدف إلى الربح

المصاريف الدراسية والتسجيل للعام الدراسي 2021-2020

*برجااااااء العلااااام بوجاااااود زياااااادة
ضااااارورية علاااااى هاااااذه الرساااااوم
الساااااتقطاب نوعياااااة جيااااادة مااااان
المدرساااااااااااااين بعاااااااااااااد أخاااااااااااااذ
الموافقااااااااااات الالزمااااااااااة ماااااااااان
وزارة التربية بهذا الشأن.

مصاريف فتح ملف واختبار تحديد مستوى 65/- :د.ك( .غير مسترجعة)

الصـــف
التمهيدي

*الرسوم الدراسية
السابقة

من الصف 4 – 1

KD 2265/KD 2125/KD 2636/KD 3527/-

من الصف 8 – 5

KD 3738/-

من الصف 12 – 9

KD 3954/-

الروضة 1
الروضة 2

طرق الدفع
عدد  3طالب أو أكثر
عدد  1أو  2طالب -
على ثالث دفعات:

على دفعتين:
 أول يوم دراسي -أول يوم من شهر يناير

 أول يوم دراسي أول يوم من شهر ديسمبر -أول يوم من شهر فبراير

 يحق لولي األمر الذي لديه طالب أو طالبين ،طلب أن يتساوى في طريقة دفع األقساط مع من لديه ثالث طالب أو أكثر والتي لن تتعدى عن ثالث دفعات ،علماًبأن إتمام عمل ية إعادة التسجيل للعام الدراسي القادم يشترط فيها دفع األقساط بالكامل.

 .1إذا وافقت إدارة المدرسة على قبول ابني/ابنتي فاني أتعهد بدفع المصاريف الدراسية كاملة وفي مواعيدها حسب الجدول أعاله ،وفي حالة تخلفي عن السداد في المواعيد التي
حددتها المدرسة يحق للمدرسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهي واعتبار محلي المختار صندوق المدرسة المعلق أمام مكتب المحاسبة وذلك الستالم االخطارات الرسمية
الصادرة من إدارة المدرسة بهذا الخصوص ،وللمدرسة الحق الكامل بإيقاف ابني  /ابنتي عن الدراسة في حالة تخلفي عن السداد وتقصيري بمراجعة مكتب المحاسبة بهذا

الشأن ،وانني على علم كامل بأن المدرسة ال تتعامل بالبطاقات االئتمانية ولها حق عدم قبول شيكات شخصية كوسيلة لدفع المصاريف الدراسية.

 .2إن التسجيل/إعادة التسجيل في المدرسة يكون لسنة دراسية كاملة ،وال يمكن استرداد المصاريف المدفوعة أو أي جزء منها بعد استكمال إجراءات التسجيل وقبول الطالب
بالمدرسة.
ال.
 .3تدفع مصاريف الطلبة المنقولين من مدارس أخرى اعتبا ار من تاريخ التحاقهم بالمدرسة مع عدم اإلخالل باحتساب الربع الفصلي الملتحق به الطالب كام ا
 .4على الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم بالمدرسة دفع مصاريف التسجيل ليتم تسجيلهم فعليا بالمدرسة .باستثناء الطلبة الذين تم قبولهم بعد  8/15من العام الدراسي فعليهم
إلتمام تسجيلهم فعليا بالمدرسة دفع القسط األول بالكامل.

 .5يدفع الطلبة المستجدون مبلغ ا وقدره  100/-د.ك رسم تسجيل (وهو مبلغ غير مسترجع) .كما يدفع مبلغا وقدره  350/-د.ك مصاريف فتح ملف الطالب للمرة األولى وتسجيل
الطالب الكترونيا وتنزيل البرامج التعليمية والكتب ،ويعتبر هذا المبلغ جزءا من المصاريف الدراسية.

 .6في حالـة االنسحاب قبـل يوم  2020/8/1ستقوم المدرسة بخصم  100/-د.ك من المبلغ المدفوع ،أما في حالة مخالفة هذا الشرط فلن يرد المبلغ حيث ينتفي هذا الحق بعد هذا
التاريخ.
 .7يتوجب على الطلبة المنسحبين خالل الفصل الدراسي األول دفع  %50من إجمالي المصاريف الدراسية للعام الدراسي الكامل وخالل الفصل الدراسي الثاني  %100بغض
النظر عن الفترة التي قضاها الطالب بالمدرسة حتى ولو داوم يوما واحدا.
 .8لحجز مكـان للطلبة المعاد تسجيلهم للعام الدراسي القـادم يجب تسديـد دفعة نقدية قيمتها:
 350/د.ك للطالب الواحد تتضمن ( 100/-د.ك رسم إعادة التسجيل  250/- +د.ك رسم تسجيل الطالب الكترونياً وانزال البرامج التعليمية والكتب) وذلك عنـد تسليم نموذج(إعادة التسجيل) لمكتب التسجيل تخصم من حساب المصاريف الدراسية .إن المدرسة غير مسئولـة مطلقـا عن توفير أماكن للطلبة الراغبين في إعادة القيد في حالة عدم إتمام
االجراءات قبل تاريخ .2020/1/31
 .9يستحق القسط األول من المصاريف الدراسية قبل بدء العام الدراسي ،ولن يسمح ألي طالب إطالقاً مباشرة الدوام في حال عدم استكماله.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بصفتي ولي أمر الطالب أدناه أوافق وأقر بما جاء أعاله وأتعهد وألتزم باتباع جميع تعليمات وقوانين المدرسة.

اسم الطالب __________________________________ :الصف ( _______ :)2021/2020التاريخ ______________ :
اسم ولي األمر______________________________________ :

التوقيع______________________________ :

Medical Consent Form
إقرار طبي
Name of Student: __________________________________________

Gr.: _________________

In the event, of a medical emergency involving my son/daughter at school, I understand that the school
administration will make every effort to contact my spouse or myself or other designated contacts. I
declare that I furnished the school with the correct medical history of my son/daughter.
If the school is unable to speak directly to the above contacts, I authorize the school to administer or to
obtain the necessary medical treatment for my child.
I understand that any medical treatment administered at The Universal American School will be limited to
First Aid, and that any additional treatment required by an emergency will be administered by a
competent medical professional.
Name of Parent/Guardian: _________________________________________________________
Signature of Parent/Guardian: __________________________________
Date: ____________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________ :الصف

________________________________________ :اسم الطالب

بصفتي ولي أمر الطالب المذكور أعاله أقر بعلمي بأن المدرسة ستقوم باالتصال بي أو بزوجتي أو بالمخولين من بعدنا حسب أرقام
ابنتي الصحيحة/ وأنني قمت بتعريف إدارة المدرسة بحالة ابني،ابنتي/الطوارئ وذلك في أي وضع صحي طارئ يتعلق بابني
.والمرضية
.كما أفوض المدرسة باتخاذ االجراءات الطبية المطلوبة في حال عدم التمكن من االتصال بنا مباشرة
علما ً بأنني أتفهم تماما ً بأن اإلجراءات الطبية التي ستتخذها المدرسة تقتصر على اإلسعافات األولية أما في حال أن الوضع الصحي
.ابنتي يستدعي أكثر من ذلك فسيحول إلى جهات اختصاصية مؤهلة/البني
________________________________________________________ :اسم ولي األمر
________________________________________ :التوقيع
___________________________ :التاريخ

Confidential Medical Information Form
نموذج الحالة الصحية للطالب – خاص وسري
Student Name:_______________________________ Date of Birth: ______________ Grade: _______
إسم الطالب
تاريخ الميالد
الصف
Does your child have any of the following medical concerns?
Heart Complaint:

ابنتك أي حالة مرضية من الحاالت التالية؟/هل يوجد لدى ابنك
Medication Required: ________________________

أمراض القلب

ال

نعم

العالج المطلوب

Blood Disorder:

Medication Required: ________________________

أمراض الدم

ال

نعم

العالج المطلوب

Asthma:

Medication Required: ________________________

الربو

ال

نعم

العالج المطلوب

Diabetes:

Medication Required: ________________________

السكر

ال

نعم

العالج المطلوب

Febrile Convulsion:

Medication Required: ________________________

تشنجات حرارية

ال

نعم

العالج المطلوب

Epilepsy:

Medication Required: ________________________

صرع

ال

نعم

العالج المطلوب

Congenital (birth) Disorder: ___________________________________________________________ )عيب خلقي (منذ الوالدة
Other Medical Conditions: Please Explain: _________________________________ : وبرجاء الشرح،أو أي حالة صحية أخرى

ابنتك عنده أي من الحاالت التالية؟/هل ابنتك

Does your child have any of the following?
Allergies:

Description: __________________________________

حساسية

ال

نعم

نوع الحساسية

ال

نعم

نوع الحساسية

Drug Sensitivity:

Description: __________________________________

حساسية لدواء معين

ال

Does your child require regular medication?

نعم

ابنتك الصحية تستدعي عالج منتظم/هل حالة ابنك

(If yes, kindly list the medication name, route and time administered) ) طريقة ومواعيد تناوله، فبرجاء ذكر إسم العالج،(إن كان جوابك نعم
____________________________________________________________________________________________________
In the past or more recent, has your child undergone a major surgical procedure that we should be aware of?

______________________________________________ابنتك عملية جراحية أساسية تود إعالمنا بها؟/هل سبق وأن أجريت البنك
ال

Has your child had chicken Pox?
Does your child require any of the following aids?
Visual:

في النظر

ال

نعم

Hearing:

في السمع

ال

نعم

ال

نعم

Mobility Aid:

مساعدة للحركة

نعم

ابنتك بجدري الماء؟/هل سبق وأن أصيب ابنك
ابنتك مساعدة من األنواع التالية؟/هل يتطلب ابنك

Type: __________

Date of last Assessment: ____________

النوع

تاريخ آخر معاينة طبية أجريت له

Type: __________

Date of last Assessment: ____________

النوع

تاريخ آخر معاينة طبية أجريت له

Type: __________

النوع

Date of last Assessment: ____________

تاريخ آخر معاينة طبية أجريت له

Confirmation of the above Statement:
To the best of my knowledge the statements and answers as recorded above are complete and true.
.ابنتي في الوقت الحالي وعما سبق/بصفتي ولي أمر الطالب أعاله أقر بأن جميع المعلومات المبينة أعاله هي بيان دقيق ومفصل عن الحالة الصحية البني

Parent Name: __________________________________ Parent Signature: ___________________

Date: ______________

