
טופס הרשמה  -   التسجيل للروضة 
2018-2019 - לשנת הלימודים   السنة الدراسية

  /  פעוטוןעבור קבוצה: גן הילדים                 ألمجموعه: روضة الكبار

  -   ב  / בןولد/ بنت                                                -  ם הילד  اسم الولد

                                   זהו    ל הילד' – מررقم هوية                                 -   ם מ פلהاسم العائلة

  -   וב  מלאהالعنوان                                  -   אריך לידה تاريخ ميلد

מرפר זהו  האם  –رقم هوية                           האם ם  – الُم

מייל - אי-بريد اللكتروني      - מره טלפון أرقام الهواتف

מرפר זהו  האב  –رقم هوية                  ב         הא ם  – الُم

מייל - אי-بريد اللكتروني      - מره טלפון أرقام الهواتف

- מצב מ פل י  ל ההורים الوضع الشخصي 

   مهم جدا! ! الرجاء اضافة صورة الهويه والملحق لحد الهالي
 נא לצרף צילום ת"ז וספח של אחד ההורים   –  חשוב מאד! 

פרטים נוספים על הילד:-  معلومات إضافية حول الطفل 

 -  מצב בריאו י الوضع الصحي

 - האם נע ה אבلון  ל הו- هل قام بإجراء تشخيص معين

האם י נן בעיו  ה פ لו יו   ל הן -- هل هنالك مشاكل تطور؟  

      ולדרוף:  ן/לא. الدروف: نعم/لف              מرגר  קודמ :                                            الطار السابق: 
                   

بودي النضمام كفرد للفعاليات في الحضانة والمنظمة،انا اتقدم للتطوع لمجموعة:
:اخر □    المساعدة بصيانة المبنى  □     مجموعة الفعاليات الجتماعية □     اللجنة التنفيذية للمنظمة □      لجنة اهالي الحضانة □

_________________________________________________________

כחלק מרצוני להצטרף לפעילות בגן \פעוטון ובעמותה, אני מציע להתנדב בצוות:
 אחר:□ עזרה בתחזוקת המבנה  □ צוות פעילות קהילתית    □ הועד המנהל של העמותה       □ ועד הורי הגן \ פעוטון     □

_________________________________________________________
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Ein-Bustan       البستان عينמעיין בבוסתן (ע"ר)       

موافقة على تصوير الولد واستعمال الصور
للجمعية مهم ان يتم مشاركة الصور للفعاليات في الحضانات من اجل نشر طريق عمل الجمعية.وبهذا العائلت الجديدة تتمكن من التعرف على الجمعية،وبهدف

جمع التبرعات.لهذا نطلب منكم الموافقة على التصوير بالحضانات واستعمال الصور لهذه الهداف فقط.(المجلت،البريد اللكتروني،فيسبوك،طلباتدعم من
الرجاء املء المكان الملئم: جهات مختلفة).

אישור על צילום הילדים ושימוש בתמונות
לעמותה חשוב לשתף ולהציג את הפעילויות בגנים ובאירועים, על מנת להפיץ את דרכה של העמותה, לאפשר למשפחות חדשות להכיר אותנו,

וכאמצעי קשר עם תומכים ותורמים. לכן, אנו מבקשים את אישורכם לצלם בגנים ולהשתמש בתמונות עבור המטרות האלו בלבד (למשל:
אנא סמנו:בניוזלטרים, מיילים אישיים, פייסבוק והגשת בקשות לתמיכה מגופים שונים). 

اطلب الحصول على معلومات فبل استعمال الصور                                     ابنتي \ انا موافق على استعمال صورة ابني     
  אני מאשר\ת שימוש בתמונות של בני \ בתי כפי שמתואר למעלה           אני מבקש\ת לקבל פרטים נוספים לפני שימוש בתמונות

تعهد الهال:

الحضارات، المساواه، فهم واحد الخر، وتعمل على اهمية التعليم باسلوب حضانة الولد "عين البستان"، يعمل إلى دمج مجتمع متعدد 
الحاضنات والجمعيه يرون اهمية بالتعاون مع الهل من اجل تقديم مصلحة الحضانة والجمعية. "والدورف".

الفعاليات بالحضانة متعلقة بفعالية الهل والعائلت لتوسيع الصداقة،والتفاهم المتبادل.
نحن الهل ندعم بكامل الثقة الجمعية،وطريقة فالدروف بالتعليم.ندرك ايضا ان معلمي رياض الطفال لديهم كامل المعرفة بمسائل التعليم،نتعهد

ببذل جهدنا للتعاون مع المعلمين واللجنة التنفيذية من اجل مصلحة اولدنا.

نحن نتفهم ان هذه الوثيقة هي استمارة تسجيل والموافقة عليها هو التزام امام اللجنة التنفيذية.

התחייבות ההורים:
גן הילדים של עמותת "מעין בבוסתן" (ע"ר) פועל מתוך רצון לקדם עתיד של חברה רב תרבותית, שחיה בשלום, בשוויון ובהבנה הדדית, ומונחה על

ידי עיקרי החינוך האנתרופוסופי (וולדורף). המחנכים בגן והעמותה רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם ההורים לקידום מטרות הגן והעמותה,
והפעילות בגן מלווה בפעילות בין ההורים והמשפחות להגברת הידידות, האמון וההבנה ההדדית. 

כהורים, אנו מביעים תמיכה ואמון במטרות העמותה ובעיקרי חינוך וולדורף, וכן את רצוננו שילדם יתחנך בדרך זו. כמו-כן, אנו מכירים 
בסמכותם של מחנכי הגן בכל הקשור לשאלות חינוכיות (תכני הלימוד, אופן העברתם וכו'), ומתחייבים לעשות ככל יכולתנו לשיתוף פעולה עם

הצוות הפדגוגי של הגן ועם הועד המנהל, על מנת שילדינו יקבלו את החינוך הטוב ביותר האפשרי.

אנו מבינים כי מסמך זה מהווה טופס הרשמה ויש בהגשתו לעמותה משום התחייבות.

                                           תאריך  تاريخ הורי הילד   ילדה اهل الولد

                                                       חתימה  امضاء                                                          שם   السم
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