
                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      

ي نفس الوقت  توجيهتعتمد الحضانة عىل اسلوب التعليم باللعب فيتم  رسالتنا: 
 
نشاط االطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية ويحقق ف

ي اكتساب المعرفة وتقريب مب
 
 مداركهم. لألطفال وتوسيع ادئ العلم المتعه والتسلية واستغالل اللعب ف

 حـضـانـة السـنـافــــر              

 
AL-SANAFER NURSERY 

        

 حضانة السنافرفي  تسجيل طفل عقد اتفاق

 
تدفع بداية اول شهر  ------------مقابل رسوم  على تسجيل طفلة م االتفاق بين ولي أمر الطفل وإدارة الحضانةت

 التالية: على العقد يكون قد قبل الشروط وبالتوقيعاالمر حسب اختيار ولي  فصل دراسي بداية كلاو ميالدي 

 ة ظهراالثانيإلى عشر دقائق أوقات الدوام من الساعة السادسة وبدأ ت.

  الخميس.ايام العمل من االحد الى

   تبدأ برامج وأنشطة الحضانة من الساعة الى الساعة  صباحا  ظهرا

 الساعة  وبة منالمنا  إلى3 مجانا عصر 

  الساعة رسوم اضافية بعد ويتم احتساب3  الى الساعة3 مساء  ساعةلاير عن كل. 

 في  الخاصة بالطفل كاملة واألدوات االلتزام بوضع الغياراتمع طفل يجب أن يكون نظيفا عند إحضار ال يراعى
 .حقيبة خاصة

 بات غير الصحية لألطفال الوج بمنع احضار وذألكالحضانة على نمو الطفل نمو سليم  ادارة على حرص ناكد
الصحية مع الطفل مثل االلبان  وجباتوأحضرا فقط الوالحلويات  والبرج والمقلياتمن المطاعم واألسماك  والوجبات

 والمعكرونة.. والماء واألرزالصحية والخضار والفاكهة  ومنتجاتها والساندويتشات

 لألطفاليوم ترفيهي طوال االسبوع ماعدا الخميس  االلتزام بزي الحضانة. 

  تعويض.ال يحق لألم استرجاع المبلغ أو طلب أيام في حالة انقطاع أو تغيب الطفل عن الحضانة 

  او التهابات  والترجيع واإلسهال العالية مرضه كالحرارةعدم إحضار الطفل أثناء بناء على تعميم الوزارة الرجاء
مريضا داخل الحضانة ال سمح هللا الرجاء من إالم الطفل وإذا كان  الشعر وحشرات  بالعين االلتهاباتجلدية 

 اآلخرين.أو نقل العدوى لألطفال  الحضور واستالمه فورا لتجنب حدوث مضاعفات للطفل

 إحضار الدواء والمقياس  بعد تحسن حالة الطفل الصحية يمكن اعادتة للحضانة واستكمال جرعة الدواء بشرط
للممرضة.وكتابة الجرعة ومواعيد الدواء على ورقة وإرفاقها مع الدواء وتسليمها  الخاصة به

 حالة التأخير او في حالة قدوم شخص اخر الستالم الطفل مع  يجب على ولي امر الطفل ابالغ ادارة الحضانة في
.احضار اثبات شخصية

  الحضانة. دوام فيأشهر  6الطفل لن يتم تسليم أي تقارير للمدرسة قبل انهاء

  الرسوم تدفع قبل يوم  من الشهر وبعد يوم  يحتسب  + الرسوملاير غرامة تأخير.

 الشهرحضانة الرجاء ابالغ إدارة الحضانة قبل انتهاء في حال عدم اكمال تسجيل الطفل بال.

  الطفلةلبس الحلي والذهب ممنوع الحضانة غير مسؤولة عن ضياع الحلي من.

  (االضحىووم الوطني وأيام االعياد الفطر الرياضي والي )اليوماجازات الحضانة.
 : انةضالحرسوم 

 مجانا. لالتسجيرسوم     
 مسترجعة.لاير تدفع مرة واحدة غير  500د رسوم حجز المقع           

 لاير  200رسوم اليوم           
 الميالدي.في الشهر  5تدفع شهريا مقدم قبل يوم لاير  2800رسوم الشهر            
 (1نهاية شهر -9من شهر  )تبدأ لاير12000 أشهر 5 األولرسوم الفصل          
 (6الى نهاية شهر 2تبدأ من شهر )لاير 12000 أشهر 5رسوم الفصل الثاني          
 للدفع.في حالة التسجيل بالفصل يلتزم ولي االمر بدفع رسوم الفصلين كاملة في الوقت المحدد **   
 .ميالديسيتم ارسال رسائل تذكير لدفع الرسوم لولي االمر بداية كل شهر **    

 عليها:فق قرأت الشروط السابقة وأوا أنىولي امر الطفل  **أقر انا   
 .الطفل: ...................................ولي أمر                                                                                   

                               :التوقيع                                                    


