به نام خالق شکوفه ها

مهد قرآن میالد کوثر
زیرنظر سازمان تبلیغات
فرم ثبت نام پیش دبستانی
نام و نام خانوادگی نوآموز :
ردیف

اعضای خانواده

تاریخ تولد :
نام و نام خانوادگی

سال تولد

تاریخ ثبت نام :
میزان تحصیالت

شغل

1
2
3
4
5
6
آدرس محل سکونت :

تلفن همراه و ثابت :
آدرس محل کار پدر :

تلفن و تلفن همراه :

آدرس محل کار مادر :

تلفن و تلفن همراه :

تحویل کودک به پدر

مادر

سرویس

شرایط جسمانی و روحی کودک
استفاده از داروی خاص :
سابقه بیماری یا عمل جراحی :
نیاز به رسیدگی ویژه و عادت های رفتاری خاص :
طریقه پرداخت شهریه :
نحوه آشنایی شما با این مرکز از چه طریقی بوده است :

افراد غیر :

محل تحصیالت

توصیه های ضروری به والدین
اینجانب  --------------------------موارد زیر را رویت نموده و سعی در انجام این موارد به نحو احسن دارم :
 -1بهداشت فردی فرزندم را رعایت نموده و هنگام تحویل به مهد ناخن های کودکم را کوتاه نمایم .
 -2در صورت بروز هر گونه مشکل جسمانی و روانی در کودک مراتب را با مهد مطرح کنم .
 -3راس ساعت مقرر جهت تحویل دادن و تحویل گرفتن کودکم اقدام کنم .
 -4از همراه نمودن اسباب بازی هایی که در محیط مهد ایجاد مشکلی می نماید به کودکم خودداری نمایم .
 -5تغذیه میان روز کودکم را طبق برنامه مهد هماهنگ نموده و از همراه نمودن هر گونه تنقالت از قبیل :
شکالت  ،چیپس  ،پفک  ،پاستیل  ،اسمارتیز ،آب نبات  ،تخمه و  ...خودداری نمایم .
 -6در صورت غیبت کودکم  ،مراتب را به دفتر مهد اطالع دهم .
 -7در صورت مشاهده هر گونه رفتار غیر اخالقی در کودکم حق مهد را در عدم پذیرش کودکم اعالم نمایم .
 -8در صورت تغییر نشانی و تغییر تلفن یا محل کار  ،مراتب را فورا" به دفتر مهد اعالم نمایم .
 -9از فرستادن افراد غیر مذکور جهت تحویل گرفتن کودکم خودداری نمایم .
 -11از همراه نمودن هرگونه زیورآالت به کودکم خودداری نمایم .
 -11وضعیت ظاهری مناسب والدین هنگام تردد در مهد نشانه توجه ایشان به مسائل اخالقی خواهد بود.
 -12در صورت انصراف وسایل کودک به جزء البسه برگردانده نمی شود.
نکات و مسائل مالی




شهریه تعطیالت رسمی ( ایام نوروز) را پرداخت نمایم .
کلیه هزینه های جانبی از قبیل تغذیه  ،عکس  ،اردو  ،تست توانمندی کودک و کالسهای فوق برنامه به عهده
اینجانب می باشد .
در صورت استفاده از سرویس با راننده به توافق برسم .

(( در صورت غیبت یا انصراف کودک از آمدن به کالس پیش دبستانی قبل از مهر  %01از شهریه کسر خواهد شد
و تا قبل از آذر ماه  %01و بعد از آن برگشت نمی شود)).

اینجانب  ---------------------- :مادر  /پدر  --------------------- :ضمن قبول کلیه موارد فوق بدیــن وسیلـــه به
مسئولین مهد اختیار میدهم تا در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده در مهد کودک ضمن اعالم مراتب به اینجانب
اقدامات الزم را از قبیل رساندن به مراکز بهداشتی و انجام کمک های اولیه انجام دهند.

امضاء پدر

امضاء مادر

امضاء مسئول ثبت نام

