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 العامليةمدارس الحمراء 

 تحت إشراف وزارة التعليم

 الطالباتشؤون  قسم

Al Hamraa International School 

Accredited by the Ministry Of Education 

Students’ Affair Department  

Student Social Form 

  االجتماعية للطالبةبطاقة ال
Academic Year   /  السنة الدراسية 

  .االرشادية الالزمة البنتكم عند الحاجةنرجو منكم تعبئة البيانات الواردة أدناه بكل دقة ليتسنى لنا تقديم الخدمة  ,السادة أولياء أمور الطالبات

Dear Parents/ Guardians, you are kindly requested to complete the following form in order to update your daughter’s file to better meet her needs. 

 باللغتين اسم الطالبة الثالثي

 لجواز السفر(
ً
 )مطابقا

Student’s Bilingual Name 

(As stated in the Passport) 

  

  

 

   

   

                           Father’s nameاسم األب                                                     First name   االسم

   

                                        Last nameالعائلة

 او اإلقامة الطالبةرقم بطاقة أحوال 

Student National ID or Iqama No.  

 رقم بطاقة أحوال األب او اإلقامة

Father National ID or Iqama 

No. 

 

  Diplomaا الدبلوم □ Arabic العربي  □                         Section                               قسم   ال  Grade Levelالفصل               
 

 
 

 
 

 

 
 

 Householdالسكن 
 Rent   ايجار  □ Ownملك   □ Villaفيال  □                    Apartment  شقة □

 الوطنيالعنوان 

National Address 

      

 اسم املدينة

City Name 

 اسم الشارع

Street Name 

 اسم الحي

District Name 

 رقم املبنى

Building No. 

 الرمز البريدي

Zip Code 

 الرقم اإلضافي

Additional No. 

 عدد أفراد االسرة 

 Number of Family members 

   Family members أفراد األسرة Sistersاألخوات   Brothersاألخوة

   

 

 الجانب االجتماعي

Social Status 

 

Parents Marital Status  حالة االب و االم االجتماعية 

Married / متزوجين  Separated / منفصلين  Divorced  / مطلقين  Widowed (er) / )أرمل)ة 

If parents are separated or divorced, the student lives with :  

)ت(يعيش الطالب )ة( مع :  ،في حال كان االهل منفصلين أو مطلقين

__________________________________________________________________________ 

Parent’s Monthly Income   مدخول العائلة الشهري  

 Below 10,000 أقل من          10,000 – 20,000         Above 20,000     أعلى من

 مواصالت الطالبةوسيلة 

 Student’s Transportation 

 to school Goingالى املدرسة  ذهابال

 على األقدام □ Private Car     سيارة خاصة □              School bus باص املدرسة □
ً
 Walking مشيا

 Going homeالعودة الى البيت 
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 العامليةمدارس الحمراء 

 تحت إشراف وزارة التعليم

 الطالباتشؤون  قسم

Al Hamraa International School 

Accredited by the Ministry Of Education 

Students’ Affair Department  

 على األقدام  □ Private Carسيارة خاصة      □              School bus باص املدرسة □
ً
 Walkingمشيا

.الرجاء إضافة أي معلومات خاصة بابنتكم إذا لم يتم ذكرها في األسئلة السابقة  

Please add here any other information concerning your child which has not been covered by the above questions. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 أي من هذه الحاالت؟ الرجاء اإلجابة وعدم ترك أي فراغ.الحظتم على ابنتكم هل 

Did you notice that your child has any of the following? Please do not leave any questions unanswered. 

 نشاط مفرط

Hyperactivity  

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 مشكلة في الذاكرة

Memory Loss 

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 عدوانية

Aggressiveness  

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 انطوائية

Introversion 

 Yesنعم  □

 Noكال  □

  أنانية

Selfishness 

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 التمرد

Rebelliousness 

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 توتر زائد

Anxiety 

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 سرحان

Daydreaming  

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 مشكلة في االستيعاب

Comprehension Difficulties  

 Yesنعم  □

 Noكال  □

 حياء

Shyness 

 Yesنعم  □

 Noكال  □

  حساسية زائدة

Over Sensitivity 

 Yesنعم  □

 Noكال  □

  Phobiaرهبة          

 Specify)حّدد      (

 Yesنعم  □

 Noكال  □

___________ 

بنتكم إذا لم يتم ذكرها في األسئلة السابقة.الحالة النفسية ال الرجاء إضافة أي معلومات خاصة ب  

Please add here any other information concerning your child’s emotional status which has not been covered by the above questions. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 واملتعلقة بابنتي 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 


