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 العامليةمدارس الحمراء 

 تحت إشراف وزارة التعليم

 قسم رياض األطفال

Al Hamraa International School 

Accredited by the Ministry Of Education 

Kindergarten Department  

Residential Information Form  

 استمارة بيانات السكن 

Academic Year    /   السنة الدراسية 

  ،السادة أولياء أمور الطالبات

الخدمة املقدمة من قبل قسم املواصالت.يعبأ هذا النموذج في حالة اختيار مواصالت املدرسة و ذلك لضمان جودة   

Dear parents / guardians,  

You are kindly requested to complete the following form in case the school transportation is chosen, knowing that the 

information provided is crucial to the transportation department to maintain a high quality and accurate service. 

Student’s Personal Information  / )معلومات شخصية عن الطالب)ة 

 اسم الطالبة الثالثي

 لجواز السفر(
ً
 )مطابقا

Student’s Name 

(As stated in the PASSPORT) 

   

Name  سم / ال  Father’s Name  / إسم األب Family Name   / إسم العائلة  
 

Grade Level / الفصل  Section/ القسم Diploma دبلوما     Arabic  عربي 

 الرجاء تعبئة القسم التالي بدقة و ذلك لضمان جودة الخدمة.

You are kindly requested to provide the following information with the highest accuracy possible. 

Student Residential Information  /)معلومات عن سكن الطالب)ة 

 District Name / اسم الحي 

 Street Name / اسم الشارع 

  ______________Other /   أخرى Compound / □مجمع سكني  Apartment  / /  Residential Typeفيال   /  Villa  شقة   نوع السكن

  Building’s Name /   اسم املبنى 

 Apartment Number / رقم الشقة  Building Number / رقم املبنى 

Second ( Afternoon) / )مساًء( الثاني    االول )
ً
/ First ( Morning ) Trip  /) صباحا   املسار 

 2  1 Bus Number / رقم الباص 

 Parent Mobile   هاتف ولي االمر /  

 Landline / هاتف املنزل 
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 العامليةمدارس الحمراء 

 تحت إشراف وزارة التعليم

 قسم رياض األطفال

Al Hamraa International School 

Accredited by the Ministry Of Education 

Kindergarten Department  

 

 . صحيحة وكاملة أعالهأؤكد أن املعلومات املذكورة 

I declare that all information given above and to the best of my knowledge is accurate and complete. 

  Parent / Guardian Name          )اسم ولي أمر الطالب )ة 

Parent / Guardian Signature          )توقيع ولي أمر الطالب )ة 

Date          التاريخ 

 

You are kindly requested to draw the sketch of your residence.      .الرجاء رسم خريطة املنزل    

 


