
 استمارة إقرار والد

 بيانات الطفل .1

 االسم )األسماء( القانوني األول للطفل: االسم القانوني ألسرة الطفل:
 

 اسم شهرة الطفل )إن كان مختلف عما سبق(:
 

  ذكر/ أنثى:  تاريخ الميالد:
 الكود البريدي: العنوان:

 
المستند الثبوتي على 
تاريخ الميالد )مثل، 
 شهادة الميالد، جواز

 السفر(:

ُمسجل الوثيقة )اسم  
 الموظف(:

 

    تاريخ تسجيل الوثيقة:
 ساعة من رعاية األطفال المجانية 30بيانا إضافية لألطفال بعد  .2

رقم التأمين 
االجتماعي للوالد/ ولي 

 األمر

كود االستحقاق  
 للثالثين ساعة:

 

 بيانات الجلسات والحضور .3

واستكماله مع كل جلسة يحضرها طفلك الستحقاقهم يجب عليك الموافقة على هذا اإلقرار  •
ساعة أسبوعيًّا للتأكد من تقسيم المبلغ المدفوع بعدالة بين  30أو  15التعليمي المبكر لمدة 

 تلك الجلسات.

ن حضر طفلك أكثر من جلسة  • يمكن لطفلك حضور موقعين بحد أقصى في اليوم الواحد وا 
 ين الجلسات.سنقوم بتقسيم المبلغ المدفوع بالتساوي ب

 

 



 يحضر طفلي الجلسات التالية:

اسم )أسماء( 
 الجلسة

دولي أم 
 ممتد

برجاء إدخال إجمالي ساعات االستحقاق 
 المجانية التي حضرها الطفل يوميًّا

إجمالي 
عدد 

الساعات 
في 

 األسبوع

عدد 
األسابيع 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين سنويًّا

 أ
 

        

 ب
 

        

 ج
 

        

إجمالي 
الساعات 
المجانية 

اليومية التي تم 
 حضورها

        

 استمارة التسجيل المميزة لسنوات الطالب األولى: .4

استمارة السنوات األولى المميزة للطالب هي مبلغ إضافي من المال ُيدفع لمقدمي الرعاية ألبناء 
العائالت الذين يتلقون منافع محددة. يتم استخدام هذا المبلغ لتعزيز جودة خبرة السنوات األولى من 

م ونمو الطفل. للمزيد خالل تحسين التعليم والتدريس والموارد والمرافق بهدف التأثير إيجاًبا على تقد
من المعلومات، برجاء التحدث مع أحد مقدمي الرعاية أو البحث على الرابط التالي 

authorities-local-for-guide-premium-pupil-years-https://www.gov.uk/guidance/early. 

إن كنت تعتقد أن بإمكان طفلك التأهُّل الستمارة التسجيل المميزة لسنوات الطالب األولى برجاء 
 ستمارة:ملء البيانات التالية لصاحب المصلحة الرئيسي لتمكين السلطة المحلية من تأكيد جدارته لال

https://www.gov.uk/guidance/early-years-pupil-premium-guide-for-local-authorities


االسم األول للوالد/ 
 ولي األمر

  لقب الوالد/ ولي األمر 

تاريخ ميالد الوالد/ 
 ولي األمر

   

الرقم التأميني للوالد/ 
 ولي األمر

توقيع الوالد/ ولي  
 األمر

 

 إقرار مبلغ اإلعاقة .5

األطفال ذوو الثالث أو األربع سنوات الذين يتلقون العالوة المعيشية للطفل المعاق ويتلقون 
االستحقاق المجاني يحق لهم الحصول على مبلغ لإلعاقة. وهذا المبلغ ُيدفع في سنوات الطفل 

 جنيًها إسترلينيًّا سنويًّا للطفل المستِحق. 615بواقع األولى 

 وة المعيشية لإلعاقة؟هل طفلك يستحق ويتلقى العال

  ال  نعم
إن كان طفلك يقوم بتقسيم استحقاقه المجاني بين مقدمي رعاية أو أكثر، رجاًء قم بتحديد المكان 

 الرئيسي الذي تقوم فيه السلطة المحلية بدفع مبلغ اإلعاقة:

 
 

 خصوصية البيانات    .6

 

مجموعة من الضمانات التي تخص استخدام المعلومات الشخصية  2018وضع قانون حماية المعلومات للعام 

من قبل المؤسسات، بما فيها وزارة التعليم، والسلطات المحلية، والمدارس، وجهات التعليم المبكر األخرى. 

روفين بإسم "مواضيع البيانات"( ويمنح هذا القانون حقوقاً لألشخاص الذين يتم االحتفاظ ببياناتهم )المع

 كالتالميذ، وذويهم، والمدرسين. وتشمل هذه الضمانات ما يلي: 

 حق معرفة نوع البيانات التي يتم االحتفاظ بها  •

 وسبب االحتفاظ بهذه البيانات •

 والجهات التي يمكن أن تطلع على هذه البيانات •

أطفالكم، الرجاء و بيانات عامل مع بياناتكم أبشأن كيفية الت لديكم في حال وجود أي تساؤالت أو مخاوف

التواصل مع الجهة التعليمية الخاصة بكم أو مع السلطات المحلية في غيتس هيد. ويرجى مالحظة أنه، وبناء 



على القانون، فإن البيانات المتعلقة بتلقي طفل لمعونة إعاشية لإلعاقة تندرج ضمن فئة البيانات الخاصة التي 

لجتها بشكٍل صحيح. وُتنصح الجهات التعليمية بإيالء اهتمام خاص للتوجيهات المقدمة من يجب أن تتم معا

بما فيها المعلومات الحّساسة. ويمكن الوصول إلى  ،مكتب مفوض البيانات حول االحتفاظ بالبيانات الشخصية

 هذه التوجيهات عبر الرابط التالي:

adequacy/-3-protection/principle-data-to-organisations/guide-https://ico.org.uk/for 

 

  أطفالكمأهلّية  .7

 

 طفال ذوي العامين طلب خاص باأل
 

 

 عام(طلب طلب لألطفال ذوي الثالث أو األربع سنوات )
 

 

طلب لألطفال ذوي الثالث أو األربع سنوات )طلب 
عم    (وسَّ
 

 

ة إن كان الطلب م وّسعاً، الرجاء إدخال رمز القسيم
  لديكم ةالمتوفر

 

 

 

 ............................................................................)االسم( إقرار: أنا 

 ....................................................................................العنوان 

أقر بأن البيانات الموضحة أعاله دقيقة وصحيحة وأفهم وأوافق على الشروط المنصوص عليه في 
 ...............................................)اسم مقدم/ مقدمي الرعاية( هذا المستند وأوكل 

................................ للمطالبة بمبلغ االستحقاق المجاني على النحو الُمتفق عليه 
 أعاله نيابًة عن طفلي.

عالوةً على ذلك أوافق على اإلدالء بالبيانات التي قدمتها إلى السلطة المحلية ووزارة التعليم واللتين 
للتأكيد على استحقاق الطفل وتمكين مقدم ستحصلين على البيانات من وزارات حكومية أخرى 

 الرعاية من المطالبة باستمارة سنوات الطالب األولى المميزة أو مبلغ اإلعاقة نيابًة عن طفلي.

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-3-adequacy/


( ساعة، تفترض السلطة المحلية أن مقدم الرعاية يحمل 30من خالل تقديم كود إيصال الثالثين )
 استحقاقية الطفل المستمرة.بشأن  تصريح بالمشاركة بالبيانات واستالم التحديثات

 مقدم الرعاية الوالد/ الواصي/ ولي األمر المسؤول قانوًنا
  التوقيع  التوقيع

  االسم بالحروف  االسم بالحروف
  التاريخ  التاريخ
 


