
سجل معلومات الطفل
رخصة رعایة طفل–إدارة الترخیص والشؤون التنظیمیة –متشجنوالیة 

فارغ، معروف"، أو "ال یوجد". غیر مقبول ترك حقل اإلرشادات: ما لم یرد خالف ذلك، یجب تقدیم كافة المعلومات المطلوبة. إذا كانت المعلومات غیر معروفة أو ال تنطبق، یرجى كتابة "غیر 
والشطب وكتابة "غیر منطبق" إجابات غیر مقبولة.

تاریخ الصرف:تاریخ التقدیم:فقط:الستخدام المتعھد

تاریخ میالد الطفلاسم الطفل (األول، الثاني، اللقب)

الكود البریديالوالیةالمدینةالشقة)و، رقم المبنىالشارعالعنوان (

رقم ھاتف المنزلالشرعياسم ولي األمر/الوصي 

(                  )

رقم ھاتف المنزلاسم ولي األمر/الوصي الشرعي (اختیاري)

(                  )
رقم الجوالعنوان المنزل (إذا لم یكن عنوان الطفل)

(                  )

رقم الجوالعنوان المنزل (إذا لم یكن عنوان الطفل)

            )(
الكود البریديالوالیةاالمدینةالكود البریديالوالیةالمدینة

لكترونيالبرید اإللكتروني (اختیاري)البرید اإل

رقم ھاتف العملاسم الموظفرقم ھاتف العملاسم الموظف

رقم ھاتف طبیب الطفل أو العیادة الصحیةاسم طبیب الطفل أو العیادة الصحیة

    )(
المستشفى المفضل لعالج الطوارئ (اختیاري)

رفاق األوراق اإلضافیة، إذا لزم األمر)إھل یعاني الطفل من حساسیة، ذو احتیاجات خاصة، أو تعلیمات خاصة (یرجى 

BCAL-3731 یرجى االطالع على الجانب األخر.                                                      6-17) یمكن استخدام النسخة السابقة 18-7(مراجعة

إضافة اسم شخص غیر ولي األمر/الوصي قم بإدراج أسماء جمیع األفراد، بما في ذلك اسم الوصي/ ولي األمر وذلك وفق األولویة لالتصال في حالة الطوارئ. وإذا كان ممكن، یرجى الطواري أو تسریح الطفل:لالتصال في حالة 

ام الھواتف فارغ. (في حالة وجود اشخاص إضافیة قم بارفاق ورقة أخرى).لالتصال بھ في حالة الطوارئ أو لترك الطفل معھ. یمكن ترك العمود الثاني الرق

1.)()(

2.)()(

3.)()(

إضافیة)قم بإدراج كل األطفال، غیر األباء/ الوصي الشرعي، الذي یمكن ترك الطفل معھ (في حالة وجود المزید من األفراد یمكن ارفاق أوراق لتسریح الطفل: 

1.(          )2.(        )

3.(          )4.(        )

الحرف األول السم الوالد/ ولي األمر:

المذكور أعاله أثناء رعایتھ.انا إلى _____________________________، المرخص من قبل إدارة الترخیص والشؤون التنظیمیة لتأمین العالج الطبي الطارئ للطفل القاصر صرحأ

أقر بأنني أكملت ھذا النموذج وفي حالة أي تغییر، سأقوم بتزوید المتعھد بالبیانات لتحدیث ھذا النموذج.

تاریخ التوقیعتوقیع الوالد/ الوصي

توقیع الوالد/الوصيمراجعة بطاقة البیاناتتوقیع الوالد/الوصيمراجعة بطاقة البیاناتتوقیع الوالد/الوصيمراجعة بطاقة البیاناتتوقیع الوالد/الوصيمراجعة بطاقة البیانات

تكافؤ الفرصالرا ھو برنامج/ صاحب عمل 

1973PA116ترخیص:

االستكمال: مطلوب

العقوبة: قاعدة اختراق القوانین

BCAL-3731 19/05) یمكن استخدام النسخة السابقة18-7(مراجعة


