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A’TAKAMUL INTERNATIONAL SCHOOL
تـــــاريــــــخ الطالـــــب ال�صـــــحـــــي
تفــا�صيــل الطالــب
ا�سم الطالب بالكامل:
/

تاريخ امليالد:

اجلن�سية :

				
/

ارقـــام الهـــواتــف
اال�سم :

اال�سم :
هاتف املنزل:

		

هاتف املنزل:

نقال:

		

نقال:

هاتف العمل :

هاتف العمل :

ارقام هواتف ا�ضافية حلاالت الطوارئ
اال�سم :

الهاتف:

اال�سم :

الهاتف:

التاريخ الطبي للطالب

)يرجى و�ضع دائرة على املكان املراد حتديده يف حالة ا�صابة الطالب به(
اجلدري املائي

�سكر

اكزميا

نكاف

ح�صبه

ربو �شعبي

حمى رماتيزمية

�صرع

امرا�ض يف الدم

م�شكلة يف النطق

يف حال وجود احد االمرا�ض املزمنة الرجاء ذكر ا�سم الطبيب املعالج واملركز والعالج امل�ستخدم.

التــاريــخ ال�صحــي للعـائـلــة
الدرن:
�سكر:

)االم ،االب ،اجلد ،اجلده( ان وجد
ال�صرع:

اي امرا�ض اخرى:
انا ويل االمر املوقع ادناة/ا�سمح لطبيبة املدر�سة باعطاء ابني/ابنتي الدواء ومعاجلتهم ان احتاجوا لذلك
وا�ستعمال اال�سعافات االولية وادخالهم امل�ست�شفى يف حاالت الطوارئ.

ا�سم ويل االمر:
التوقيع:

التاريخ :

/

/
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A’TAKAMUL INTERNATIONAL SCHOOL
STUDENT MEDICAL HISTORY

STUDENT DETAILS
First Name:
Date of birth:

Father’s Name:
/

Family Name:

/

Nationality:
CONTACTS IN CASE OF ILLNESS

Name:

Name:

Home tel.:			

Mobile:

Home tel.:			

Work telephone:

Mobile:

Work telephone:
EMERGENCY CONTACTS

Name:

Telephone:

Name:

Telephone:
STUDENT’S MEDICAL HISTORY
Please tick if the student has suffered from any of the following:
Chicken Pox

Diabetes

Eczema

Mumps

Measles

Asthma

Rheumatic fever

Epilepsy

Blood diseases

Speech problems

Has the student got any chronic medical problems?

Yes

No

If YES please give details below:

FAMILY MEDICAL HISTORY
Please give details if there is any family history of the following illnesses:
TB:

EPILEPSY:

DIABETES:

OTHERS:

I hereby give permission to the school doctor to administer first aid, and to act in casualties and emergencies, including Admittance to hospital in case of emergency.

Name of parent/guardian:
Signature:

Date:

/

/

