مدرهس افرسی راید

تاریخ:

فرم ثبت نام دانش آموز
Enrolment Form
نام خانوادگی:

نام:
First Name:
تاریخ تولد:

Last Name:
جنسیت:

D.O.B.:
سابقه تحصیلی در ایران:

Sex:
سابقه تحصیلی فارسی (خارج از ایران):
Persian class level (Not in IRAN):

Persian class level in IRAN:
مقطع تحصیلی درخواستی:
Requested class level:

نام مدرسه روزانه:

مقطع تحصیلی روزانه:
Class level:
تلفن منزل:

Mainstream School:
تلفن موبایل:
Email address:

آدرس منزل ): (Home Address

مشخصات پدر ): (Father or first carer
نام و نام خانوادگی ): (Full name
شماره تماس ): (Contact number
امضا و تاریخ ): (Signature and date
فرم ثبت نام دانش آموز
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نگارش 1.0
تاریخ بازنگری2017/11/21 :

مشخصات مادر ): (Mother or second carer
نام و نام خانوادگی ): (Full name
شماره تماس ): (Contact number
امضا ): (Signature and Date

اطالعات تماس در مواقع ضروری ): (Emergency Contact
نام شخص مورد تماس ): (Name
نسبت شخص با دانش آموز ): (Relationship with student
شماره تلفن ): (Contact number
نام پزشک خانواده ): (GP Name
آدرس و شماره تماس ): (GP contact details

در صورت اضطرار:
آیا به مدرسه فارسی راید اجازه میدهید در صورتی که شخص فوق در دسترس (قابل تماس) نباشد ،با دکتر یا بیمارستان
تماس بگیرند؟
In case of an emergency, do you give permission to the Ryde Persian School to contact a
?doctor or hospital if the emergency contact person cannot be reached
YES

NO

اگر دانش آموز به دارو و یا غذای بخصوصی حساسیت (آلرژی) دارد ،لطفا موارد الزم را در این قسمت ذکر کنید:
If the student has any allergies to any food or medicine, please list them here:
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 والدین و دانش آموز محترم متعهد به رعایت قوانین مدر سه ,حضور و غیاب و موارد انضباطی میباشند .در خصوص
غیبت ساعتی و یا روزانه حتما به مدرسه اعالم گردد.
 با توجه به ماهیت مدرسه که بر پایه فعالیت داوطلبانه پرسنل و والدین محترم میباشد ،لطفا نحوه همکاری خویش
را با مدرسه اعالم فرمایید:
□ همکاری در خرید و راه اندازی بوفه مدرسه
□ همکاری در مراسم و جشنها
□ همکاری در امور آموزشی
□ همکاری در امور کامپیوتری (نظیر بروزرسانی صفحات وب و فیسبوک)
□ همکاری در امور اداری
□ سایر (لطفا ذکر گردد):
این قسمت توسط دفتر تکمیل گردد ): (Office use only
تاریخ ثبت در کامپیوتر:
مبلغ شهریه:

دالر بابت ترم

دریافت گردید.

مقطع ثبت نام شده:
نام مسئول ثبت نام:
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