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   :أولا 
يوم  ،م 2022/2023راسي للعام الد، حضانة تى آجيا دميانه ل يبدأ التقديم +      

 ، على الموقع اإللكترونى للحضانة .م 5/4/2022الثالثاء الموافق 

 يفتح الموقع الساعة التاسعة صباحاا  +      

 .1/10/2022سن الطفل عن ثالث سنوات كاملة ،في  +      

يتم طبع الستمارة من موقع الحضانة اإللكترونى ، وتمأل البيانات ،وتسلم +       

بإستعالمات الكنيسة بعد الطالع على لئحة الحضانة ، ويسلم الدوسية في موعد 

لب سحب جنية ،ل ترد وفى حالة ط 200م ،ويتم تسديد مبلغ 15/5/2022غايته 

 التقديم بالحضانة من قبل والى األمر .

 

 :  للتقديم المطلوبة األوراق

 . للطفل شخصية صورة 8 إحضار+ 

 . الميالد شهادة أصل+ 

 . الميالد شهادة من صورة+ 

 . األمر لولى القومى الرقم بطاقة صورة+ 

 . للطفل شاملة تحاليل+ 

 .كبسولة دوسيه+ 

 -المقابلة على بناء - يتحدد و ، أمره وولى للطفل مقابلة موعد تحديد يتم  -2

 . الطفل قبول

 : الطفل مستلزمات كل به يعرض و ، بالحضانة خاص معرض عمل يتم  - 4

 – الصلصال – األقالم – الجالد – الكراسات – الشنطة – بالكامل الزى – الكتب) 

 . أغسطس شهر خالل ،(  رقمى عداد – األلوان

 

 



 

               

ا :   ثانيا
ا ، والتأخير بحد أقصى ربع ساعة  8الساعة مواعيد الحضانة تبدأ من  -1 صباحا

ظهراا  2و لن يسمح بدخول الحضانة بعد ذلك ، و ميعاد الخروج الساعة ،

لألبونيهات الخارجية و أولياء األمور ، و  2:15ألبونيهات الحضانة و الساعة 

 لن يسمح بخروج أحد قبل هذا الميعاد .

يتم تحديد مقابلة شخصية شهرية مع مدرسات الفصل لمعرفة وتحديد  -2

 مستوى الطفل .

التواصل بالتواصل مع الحضانة عن طريق مشرفات الحضانة وغير مسموح  -3

 من خالل المدرسات .

 . من نسبة الحضور % 25 غياب الطفل أل يتعدى  -4

 تبدأ الدراسة فى أول شهر سبتمبر . -5

ا ال -6  مواد المطلوب إحضارها .لبا، لتزام بتحضير الجدول للطفل يوميا

ا و طبق وم يجب إحضار فوطة مع الطفل -7 إحضار طقم مالبس و لعقة،يوميا

 قبل بدء العام الدراسى ) احتياطى ( . ، داخلى و خارجى للطفل

 .(مثل الشيبسى و البيبسى  )عدم تناول الطفل للمأكولت الضارة بالصحة -8

 الهتمام بأدوات الطفل من كتب و كراسات و نظافتها . -9
ظافر ن شعر و أظافر و مالبس ، و قص األالهتمام بنظافة الطفل الشخصية م -10

ا .  أسبوعيا

ا على صحته و صحة  -11 فى حالة مرض الطفل يجب أخذ إجازة مرضية ، و ذلك حفاظا

 نتقال المرض لآلخرين .اأصدقائه لعدم 

دارة الحضانة و إو التواصل مع ،فى حالة طلب تحاليل للطفل يجب الهتمام بها  -12

 ذلك لمصلحة الطفل .

و ينتهى الترم الول بحفلة راس  ،ول تتم فى نهاية شهر ديسمبرامتحانات الترم األ -13

 السنة الميالدية .

لون  ةمع مراعاالطفل لمنزله ،  يعودو عند مخالفة الزى ، اللتزام بزى الحضانة  -14

 الحذاء ) أسود ( .

ا أثناء اليوم الدراسى ممنوع دخول األ -15  ، من الظروف فتحت اى ظر، هالى نهائيا

 هالى الخدام .أحتى 

  و سبب الغياب للسؤال عليه و متابعته .،بل غيابه بالغ عن غياب الطفل قاإل -16

 . تصال بالحضانةيرجى الشتراك فى األبونيه لال - 17

 : للمتابعة اليومية زوروا موقعنا على الفيس بوك -18

 " الصفحة الرسمية لحضانة تى آجيا دميانة "



 

 جازات :إلا -19

 جازة نصف العام الدراسى .إول : الترم األ 

 . الترم الثانى : أسبوع اآللم وعيد القيامة المجيد 

 

 

  المصاريف مع تسليم الملف .وتسدد ، جنيه  2500 :إجمالى المصاريف 

  جنيه لـ  550 ،بيبى كالس لجنيه ل 500أسعار الكتبK.G . 

  تى شيرت صيفى+ تى شيرت ) بنطلون  ويشمل :جنيه  500 زى الحضانة :أسعار +

 شتوى + سويتر شتوى (

 ملحوظة :

 خالل شهر أبريل .امتحانات الترم الثانى تبدأ  .1

 حفلة تخرج نهاية العام الدراسى يتم تحديدها بعد امتحانات الترم الثانى . .2

 

 مصاريف الحضانة

 الكاهن المسئول

 القس بولس عدلى

 إمضاء ولى األمر

               " " 

 القس بولس عدلى


