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 ال��اض�ات الفنون الهندسة التكنولوج�ا العلوم

 )  الصیفیةSTEAMأكادیمیة ستیم (
 

 برنامج التعلم الصیفي
 ۲۰۲۳-۲۰۲۲الصف الثامن للعام  الروضة حتى للطالب من مرحلة

 

 تموز/یولیو 22 -حزیران/یونیو  27
 11:30 حتى الساعة 8:30من اإلثنین إلى الخمیس صباحا من الساعة  

 تموز/یولیو 4 -المدارس ُمقفلة في یوم اإلثنین  
 تموز/ یولیو رحلة میدانیة 22 -یوم الجمعة 

 
 
 

 
 )HPS) الصیفیة التابعة لمدارس ھامترامك العامة (STEAMإستمارة التسجیل في أكادیمیة ستیم (

 
 (یرجى إكمال استمارة منفصلة لكل طالب/ة)

 
 2023-2022سيبدأون من مرحلة روضة األطفال حىت الصف الثامن للعام الدرا�ي القادم الطالب الذين  :الفئة المستهدفة

ن إ� الخم�س، من الساعة  22 -ح��ران/يونيو  27 :الزمان ا حىت  8:30تموز/يوليو، من االثنني  مساءً  11:30صباح�
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ي المنطقة التعل�م�ة (س�ح�ن طالب ر�اض األطفال الدوام  :المكان
ي المدرسة المجاورة لمسكن الطالب)المدرسة الحال�ة �ن

 �ن
  :الط��قة

�
ن فيها حال�ا  الرجاء إرسال إستمارة التسج�ل إ� مكتب المدرسة المسجلني

امك العامة ( :التكلفة ا لطالب مدارس هام�ت
�
 )!  HPSمجان

ام أ�ام أو أ��� من  3�مكن أن يتم استبعاد الطالب الذين يتغيبون عن المدرسة الص�ف�ة لمدة  :الحضور ن . فاالل�ت ي
نامج الص��ن ال�ب

ا.   بالمواع�د مهم أ�ض�
 

 ): ______ 2022اسم الطالب/ة: _______________________________ الصف (خ��ف العام 
 المدرسة الحال�ة __________________  ) _________ 2022-2021مستوى الصف الحا�ي (

 
امك العامة (STEAMم�ة ست�م (من خالل التوقيع أدناە، أع�ي اإلذن بأن �ح�ن طف�ي أ�اد� ). HPS) الص�ف�ة التابعة لمدارس هام�ت

ي و/أو النقل بالحافلة.  
ي ستتضمن الم�ش نامج، والىت ي �قوم بها ال�ب ي الرحلة (الرحالت) الم�دان�ة الىت

ي أسمح بأن �شارك طف�ي �ن كما أنىن
ي أ�اد�م�ة س

ن �ن ن والموظفني اف ع� جميع الرحالت من قبل المعلمني امك STEAMت�م (سيتم اإل�ش ) الص�ف�ة التابعة لمدارس هام�ت
 ). HPSالعامة (

 
 اسم و�ي األمر/الو�ي : ___________________________________________ 

 التار�ــــخ: _____________________ توقيع و�ي األمر: __________________________ 
 ______________ العنوان:______________________________________________ 

 __________________________ : ي
وين �د اإلل��ت  الهاتف: _____________________________ ال�ب

 
 التصویر و النشر/ اإلعالم

 
امك العامة (STEAMأع�ي اإلذن أل�اد�م�ة ست�م ( ) بتص��ر طف�ي صورا� فوتوغراف�ة و/أو HPS) الص�ف�ة التابعة لمدارس هام�ت

، لغرض استخدام الصور أو التسج�الت للن�ش والتوز�ــــع اإلعال�ي ع�ي  مواقع وصفحات مدارس بالف�ديو،  و�استخدام اسم طف�ي
امك العامة ( . أفهم أنه لن يتم الدفع �ي مقابل استخدام صورة و/ أو صوت HPSهام�ت ون�ة ومنصات التواصل االجتما�ي ) اإلل��ت

�عالم�ة.  ي أي منشورات أو مشار�ــــع ��ش
  طف�ي �ن

 

 اسم و�ي األمر/الو�ي : ___________________________________________ 
 التار�ــــخ: _____________________ توقيع و�ي األمر: __________________________ 

 
 
 

 ) الصیفیة STEAM) في أكادیمیة ستیم (CPMSبرنامج حمایة األطفال في حاالت الطوارئ (
 الطبیة (المعلومات إلزامیة وضروریة)استمارة حاالت الطوارئ/ الحاالت 

 
 یرجى استكمال جمیع الفقرات والتوقیع علیھا وتحدید تاریخھا في المكان المحدد.

 
 اسم الطالب/ة: ______________________________ تاریخ المیالد: __________

 
 عنوان المنزل:  ___________________________________________________
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 أرقام الھواتف العالقة  ولي األمر/الوصياسم  

 رقم ھاتف العمل:  
 
 

 رقم ھاتف المنزل: رقم الھاتف الخلوي:

 رقم ھاتف العمل:  
 
 

 رقم ھاتف المنزل: رقم الھاتف الخلوي:

 
 

اذكر اسم شخص واحد على األقل یمكن االتصال بھ في حاالت الطوارئ، عندما یتعذر الوصول إلى أولیاء 
 األوصیاء:األمور/

 
 رقم الھاتف/العنوان االسم

 رقم الھاتف: 
 
 

 العنوان:

 رقم الھاتف: 
 
 

 العنوان:

 
 

 توقیع ولي األمر/الوصي: ____________________________ التاریخ: ______________
 
 
 
 
 
 
 

 
 .یرجى إكمال استمارة حاالت الطوارئ/الطبیة

 
 (المعلومات إلزامیة وضروریةإستمارة حاالت الطوارئ/الحاالت الطبیة (

 یرجى استكمال المعلومات التالیة (بشكل مالئم وصحیح):  
 

 اسم الطالب/ة:  ______________________________________________
 

 تاریخ المیالد:  __________________
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الحالة (الحاالت) الطبیة:  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

الحساسیات/ ردود الفعل: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 األدویة التي یتناولھا طفلك حالیًا: __________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

) الصیفیة التابعة لمدارس ھامترامك العامة STEAMیرجى ذكر أي أدویة سیحضرھا طفلك معھ إلى أكادیمیة ستیم (
(HPS). 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 استخدم المساحة أدناه لتقدیم أي معلومات طبیة إضافیة تشعر بأنھا ستكون مفیدة.
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 


