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 __________________________________________________المؤسسة: 

 بيانات شخصية للطفل والوالدين

 تطلب بيانات اختيارية مطلوبة بشكل منفصل. *(الحقول المميزة بالعالمة 

 بيانات حول الطفل:

       االسم       اللقب

       الشارع والرقم

الرمز البريدي / محل 
 اإلقامة

      

       المنطقة إن وجدت

       األبرشية المدنية

       الهاتف

       محل الميالد / البلد       الميالدتاريخ 

       المذهب ذكر  أنثى  النوع

       الجنسية

        األلمانية  ما اللغات التي يتحدثها الطفل؟

 ال  نعم  لقد التحق الطفل بمؤسسة أخرى من قبل

      إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي؟ 

 :(*أسماء وتواريخ ميالد األشقاء 

      ُولد في       . 3      ُولد في       . 1

      ُولد في       . 4      ُولد في       . 2

 

 طبيب األسرة المتابع للطفل، الذي تتم استشارته عند الضرورة
 :-في حاالت الطوارئ تتم استشارة أي طبيب آخر  -

       الهاتف       اللقب

       العنوان

       (*اسم شركة التأمين / التأمين الصحي 

 مالحظات خاصة حول صحة الطفل أو مذهبه
 )مثل الحساسية، األمراض المزمنة، غير ذلك(

      

      

       (*حالة التلقيح ضد داء الكزاز 

 أ من قانون الحماية من عدوى األمراض10الفقرة  34الدليل على تقديم استشارة التلقيح بموجب المادة  

 لثاني عشرمن قانون الشؤون االجتماعية ا 1الفقرة  53كما يحق للطفل الحصول على المساعدة على االندماج بموجب المادة  

      الشهادة سارية حتى 

 مالحظات أخرى: مثل حق الحضانة، إذا لم يكن كال الوالدين لهما حق الحضانة

      

      

 ينبغي إلحاق الطفل بالمدرسة على الفور
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 غير معروف بعد  ال           نعم            

 ربيةمن القانون البافاري للتعليم والت 2رة الفق 32تم تخصيص الطفل من القبول في المدرسة االبتدائية وفًقا للمادة 

 غير معروف بعد  ال           نعم            

 بيانات حول الوالدين )األشخاص الحاضنين(

 
 األشخاص الحاضنين /

 األم

 األشخاص الحاضنين /

 األب

             اللقب

             االسم

             الشارع والرقم

             الرمز البريدي / محل اإلقامة

             المنطقة إن وجدت

             الهاتف الخاص

             (*فاكس 

             الهاتف الرسمي

             رقم الجوال

             (*البريد اإللكتروني 

             (المهنة *

             الجنسية

             بلد الميالد

 

 

 

   
رقم الحساب المصرفي  الحساب البنكي

 IBANالدولي 
      

الرمز 
التعريفي 

 BICللبنك 

       اسم البنك      

 إلى جانب األشخاص الحاضنين المذكورين أعاله يحق أخذ الطفل لكل من:

 2صاحب حق أخذ الطفل  1صاحب حق أخذ الطفل  

             اللقب

             االسم

             الشارع والرقم

             الرمز البريدي / محل اإلقامة

             الهاتف خالل النهار

             رقم الجوال

 

 4صاحب حق أخذ الطفل  3صاحب حق أخذ الطفل  

             اللقب

             االسم

             الشارع والرقم
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             الرمز البريدي / محل اإلقامة

             الهاتف خالل النهار

             رقم الجوال
 

................................................... .…………………………..………………………………………… 
 / األشخاص الحاضنين توقيع الوالدين المكان، التاريخ

 


