-

الرجاء تعبئة النموذج

-

إرفاق صورتين مقاس 6×4

-

إرفاق صورة من البطاقة املدنية البنكم /أبنائكم

-

توقيع النموذج في الخلف

-

دفع رسوم االشتراك في شركة فوزك التعليمية

Please fill out form

-

Attach 2 photos 4x6

-

Attach copy of child/children Civil ID

-

Sign form on the back

-

Make payment @ FAWSEC Business Office

-

ً
يتم التسجيل وفقا لألسبقية وحتى اكتمال العدد

نموذج تسجيل في النادي الصيفي ملدرسة البيان

Enrollment is on a first come basis

BBS SUMMER CAMP Registration Form

Allergies/Special Cases

Current School

Date of Birth

Age

Child’s Full Name

هل توجد لديه حساسية/حاالت خاصة؟

املدرسة الحالية

تاريخ امليالد

العمر

اسم الطفل الكامل
1
2
3
4
5

معلومات االتصال

Contact Details
Email

Mobile

Mother’s Name

بريد إلكتروني

هاتف

اسم األم

Email

Mobile

Father’s Name

بريد إلكتروني

هاتف

اسم األب

Other

Mobile

Name

In case of emergency

هاتف آخر

هاتف

االسم

في حالة الطوارئ

لالستخدام الرسمي فقط

FOR OFFICIAL USE
REGISTRATION TIME / DATE

تاريخ التسجيل
 KD 250.000
طالب البيان ،البيان الدولية ،أبناء العاملين في فوزك ومركز فوزية السلطان للرعاية الصحية BBS, FAWSEC, BIS, FSHN
رسوم التسجيل
 KD270.000
لب البيان Non-BBS
عدا ط ا

CAMP FEES

TERMS AND CONDITIONS:
 BBS hosts campers from 3 - 8 years of age.
 Children must be 3 years by end of May 2018
 The camp will operate from Sunday - Thursday.
 Camp program begins at 11:00 - 3:00 pm, from June 19 to July 12
 Every camper registered will be provided with 2 T-Shirts & 1 Camp ID that has
his photograph, name & contact number written on the back.
 Every camper should bring a snack to camp(a piece of fruit, cucumber/carrot,
sandwich, milk/juice)
 Payment is to be made in full upon registration at: FAWSEC Business Office.
Telephone: 22052888, Ext. 8602, Sunday – Thursday, 7:30 -3:00 PM.
 No Refunds

:الشروط واألحكام
 ا. سنوات8 -3  يسمح االشتراك ملن تبلغ أعمارهم بين
 ا2018 سنوات قبل نهاية شهر مايو3 يجب أن يكون عمر الطفل



 ا.األدحد إلى الخميس
يقام النادي من ا



ً
ً
 ا. يوليو12  يونيو ودحتى19  عصرا من3  صبادحا ودحتى الساعة11 يبدأ النادي في الساعة



 ا. تيشيرت وبطاقة تعريفية عليها صورته واسمه ورقم هاتفه2 سيتم تزويد كل مشترك بعدد



 ا.)دحليب/ عصير،  شطيرة، الخضراوات/ينبغي على كل مشترك أن يحضر معه دحقيبة طعام (بعض الفاكهة



*****
I understand & certify that my child/children’s participation at BBS and its
activities is voluntary.

22052888 يتم الدفع رسوم االشتراك بشكل كامل عند بداية التسجيل في شركة فوزك التعليمية هاتف



2.

I have familiarized myself with and accept the camp's program, code of ethics
& activities in which my child/children will be participating.

.اال يسمح باستعادة رسوم التسجيل بعد دفعها



3.

I acknowledge that although BBS has taken safety measures to minimize the
risk of injury to Camp participants, BBS cannot ensure nor guarantee that the
participants, equipment, premises and/or activities will be free of hazards,
accidents and/or injuries.

 ا.أوالدي في األنشطة االختيارية بالنادي الصيفي ملدرسة البيان ثنائية اللغة/أوافق على اشتراك ولدي

.1

 ا.أوالدي/لقد تعرفت على برنامج النادي وقبلت قواعد السلوك واألنشطة التي سيشترك بها ولدي

.2

I further recognize, and have instructed my child/children on the importance
of knowing and abiding by the Camp rules, regulations & procedures for the
safety of Camp participants.

أنا على علم أنه اوبالرغم من أخذ مدرسة البيان كل إجراءات السلمة فإنه ال يمكن ضمان خلو

.3

In the event of any injury or accident, I hereby release BBS Camp Directors,
Camp Staff from all personal and/or public liability resulting from my
child/children participation.

 ا.أوالدي بأهمية اتباع إجراءات السلمة وااللتزام بقوانين النادي/لقد قمت بتنبيه ولدى

.4

أوالدي فإني أخلي مدرسة البيان ومديرها والعاملين/في دحال اإلصابة أو دحدوث أي دحوادث عرضية لولدي

.5

1.

4.

5.

6.

I give permission to BBS to take my child/children by bus on field trips to any
indoor or outdoor location

7.

I also give permission to use Camp photos for Social Media.

8.

I hereby acknowledge that I have read the BBS Camp terms and conditions,
and my signature is an acceptance to the above-mentioned clauses.

Parent’s Signature: __________________________________

. عصرا3:00 –ا7:30 األدحد إلى الخميس
 من ا،8602 خط داخلي

*****

 ا.املعدات من الحوادث/املبنى/الطلب/األنشطة

 ا.فيها من كامل املسؤولية
 ا.أوالدي في دحافلت املدرسة عند وجود ردحلت ميدانية/أوافق على اصطحاب ولدي

.6

 ا.أوافق على استخدام الصور في مواقع التواصل االجتماعي التي تخص مدرسة البيان ثنائية اللغة

.7

.أوقع أدناه بموافقتي والتزامي بكل ما ذكر أعله

.8
ا
ا

__________________________________ : توقيع ولي األمر

