__ __ __ __ __ ID:

استمارة االولياء
Kid- & Kiddo-KINDL

الويل العزيز
ّ
بصحتو ومبا انّو اللي
هتمراحة ولدك ومعيشتو اللي هي يف عالقة ّ
تعمر الوثيقة هاذي اللّي ّ
بارك اهلل فيك كيف قبلت باش ّ
تعمرها وحدك وباش اتّبّع االرشادات اللي فيها من غير ما تسأل
يهمنا هو رايك انت يف املوضوع نطلبو منّك باش ّ
ّ

وإّل بنتك.
ولدك ا

يعمر ورقتو وحدو
خلّي صغريك ّ
كل املعلومات اللي باش تكتبها باش تبق يف احلفظ واالمان
ّ
تعمر الورقة:
نطلبو من فضلك باش حترتم التعليمات اجلّاية وقت اللي ّ
يعمر الورقة ويكون العارف منهم باملسألة أكثر
 واحد فقط من الوالدين مطلوب منّو باش ّ -اقرا السؤال الكلّو مليح

حس روحو طول اجلمعة اللي تع ّدات واال يف الوقت اللي نسألو عليه
 اتف ّكر كيفاش ولدك ّيعّب احسن على حالة ولدك وقتها
 حّط عالمة ق ّدام اجلواب اللي تشوفو ّ
لكل سؤال.
 -من فضلك حنبّو جواب واحد ّ

مرة شوياه بل ُكل
حتاى ا

مثال

شوياه

مرات
برشا ا

اجلمعة اللي تع ّدات ولدك رقد مليح
بنيّة
اللي حنكي عليه:
ّ
..........سنة
ق ّداش عمرو؟
االب
أشكون اللي جاوب على االسئلة هاذم؟
تعمر؟ ........ ......... .......
وقتاش ّ
( اليوم الشهر العام)

ديما

×
وليّد
االم
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واحد غريهم

.1الحالة البدنياة
مرة شوياه
حتى ا

الجمعة اللي تع ادات

بلكل

شوياه

برشا

ديما

..حس روحو مريض
ّ 1

وإال كرشو
..2وجعو راسو ّ
.3كان تاعب و داهش
.4كان قوي و عندو طول نفس
..2الحالة النفسياة
مرة شوياة
حتاى ا

الجمعة اللي تع ادات

بل ُكل

شوياه برشا

ديما

جو
..1ولدي ضحك ياسر وعمل ّ
حّت شي
..2ماكانش عينو يعمل ّ
..حس روحو وحدو
ّ 3

..4كان خايف وحاسس روحو مش مطمان
.3احساسو بقيمتو
مره
حتاى ا

الجمعة اللي فاتت
..1كان فخور بروحو

بالكل شوياه برشا
شوياه
ا

حيس يف روحو مرتاح
..2كان ّ
..3كان قابل روحو كيما هو

..4كانت عندو برشا افكار هايلة
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ديما

.4العائلة
مرة
حتاى ا

الجمعة اللي فاتت
..1كان متفاهم معانا ياسر

بالكل شوياه برشا
شوياة
ا

ديما

..2كان متفرهد يف ال ّدار
.3تعاركنا ياسر يف الدار
..حس روحو آنا نظايق فيه
ّ 4
 .5اصحابو ومعارفو
الجمعة اللي تع ادات
.1ولدي عمل حاجات مع اصحابو

مرة
حتاى ا

بالكل
شوياة
ا

شوياه

برشا

ديما

..2قبلوه اصحابو بسهولة
..3كان متفاهم معاهم
..حس روحو موش كيف خُلرين
ّ 4
.6القراية
مرة
حتاى ا

الجمعة اللي تع ادات
..1عمل دروسو مليح

شوياة بالكل

شوياه

..2عمل جو يف املدرسة
خيمم يف مستقبلو الدراسي
..3كان ّ
..4كان خايف ال ياخذ اعداد خايبة

الص احة على تعاونك معانا!
يعطك ا
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برشا

ديما

