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ى َحليب مجاني؟ هل يِحق لِطفلك الُحصول عل

هل ُعمر 
ِطفلك أقل من 

5 سنوات؟

ي املدرسة. ي ف ى َحليب مجان ِكل ِطفل دون الخمس سنوات الحصول عل
ُ
يِحق ل

ى َحليب  ى اإلنترنت للحصول عل يانات ِطفلك مباشرة عل ل ب سّجِ
ي املدرسة اليوم. ي ف مجان

A43.8.0

هل ُعمر 
ِطفلك أكثر 

من 5 سنوات؟

َحليب ِبسعر  ى ال يحق لكل ِطفل تجاوز الخامسة من ُعمرة الحصول عل
ي. ا لكل فصل درا�س ًب ي تقري مدعوم بمبلغ 14 جنية استرلين

ي  َحليب مجان
ومدعوم من املدرسة.

ل بيانات ِطفلك اليوم! سّجِ

ل بيانات ِطفلك  سّجِ
ي  ى َحليب ف للحصول عل

املدرسة اليوم.

 ُيمِكنك التسجيل 
بطريقتين يتسمان 

بالبساطة...

ي إنجلترا لة برقم )3603430( ف  الشركة ُمسجَّ

خصص لألطفال الذين تجاوزت أعمارهم خمس سنوات بدعم االتحاد 
ُ
ليب امل َح يحظى ال

خصص لألطفال دون سن 
ُ
ليب امل َح ي. ال ليب املدر�س َح ل ية ل ا للخطة األوروب

ً
ي وفق األوروب

الكامل من وزارة الصحة. الخامسة ُممول ب

ى موقعنا  ل بالذهاب إل تفضَّ
ل بتسجيل بيانات  ي وعّجِ اإللكترون

ى الَحليب  ِطفلك للحصول عل
ى موقع ي، عل املدر�س

www.coolmilk.com

 ن ذلك، ملء ظهر 
ً
ى، بدال أو ُيرج

صحيفة النموذج وإعادتها إلينا 
ى عنوان شركة: موجهة إل

 FREEPOST COOL MILK  
ى مزيد من  )ليس هناك حاجة إل

التفاصيل عن العنوان(

.
ً
ْورا

َ
يانات ِطفلك اآلن، ويمكنك الدفع ف ل ب سّجِ



/

/

//

/

/

ا لألطفال دون الخامسة، 
ً
ي متوفر مجان الَحليب املدر�س

ي  ي الفصل الدرا�س ا ف ًب ي تقري ومقابل 14 جنيه استرلين
لألطفال الذين يتجاوز سنهم خمس سنوات.

ي: البيانات التفصيلية للوالد/الو�س

ا  ى املوقع )www.coolmilk.com( أو أكِمل النموذج الوارد أدناه وأرجعه إلينا موجًه ل اليوم عل سّجِ
.FREEPOST COOL MILK ى شركة إياه إل

ر تقديم 
ُ
ي تأخ ِعلم أن جميع الخانات املحددة بعالمة* ضروري استيفاؤها. قد يتسبب التقاعس عن إكمال جميع الخانات اإللزامية ف ى ال ُرج

ى استخدام قلم حبر جاف أسود والكتابة بوضوح بأحرف كبيرة واضحة. ي لِطفلك. ُيرج َحليب املدر�س ال

االسم األول للوالد:

االسم األول للِطفل*

لقب الِطفل*

تاريخ ميالد الِطفل* ي املدرسة: تاريخ بداية التسجل ف

ى املدرسة؟* ا ِطفلك إل ه ي يحضر في ما األيام الت

ى املدرسة. ا ِطفلك إل ه ي سيحضر في ام الت ى األي ى وضع عالمة عل ُرج االثنين
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الجمعةالخميس األربعاءالثالثاء

اسم املدرسة*

البلدة/املدينة*

الرمز البريدي*

ي: توقيع الوالد/الو�س ي: توقيع الوالد/الو�س

الفصل

.Cool Milk ي برنامج ي تسجيل الطفل املذكور أعاله ف ى تسجيل الدخول أدناه، لتأكيد رغبتك ف رج

بتسجيل طفلك في برنامج Cool Milk، فإنك توافق على )أ( استخدام بياناتك، وبيانات طفلك، لتشغيل حسابك الخاص بحليب املدرسة، )ب( تلقيك ملكاملات هاتفية، أو 
رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل نصية قصيرة، أو رسائل صوتية آلية متعلقة بحسابك، و )ج( مشاركة برنامج Cool Milk لهذه البيانات مع السلطات املحلية التابعة لك، 
ووحدة صرف بدل الحليب في روضة األطفال، ووكالة املدفوعات الريفية، وأية إدارة حكومية محلية أو مركزية أخرى، أو أية جهة خارجية معينة من طرفهم، فيما يتعلق 

ستخدم إال فيما يتعلق 
ُ
بحليب املدرسة. علًما بأن برنامج Cool Milk )وحدة التحكم في البيانات( يتولى تخزين جميع البيانات بشكل آمن على خوادم اململكة املتحدة، وال ت

بحليب املدرسة.

بيانات الِطفل التفصيلية

لة فصَّ
ُ
بيانات املدرسة امل

FREEPOST COOL MILK :ى ى اليوم إل أرجع نموذج التسجيل املستوف

لقب الوالد:

الرمز البريدي*

العنوان األول*

ي العنوان الثان

البلدة/املدينة*

ى اإلنترنت. ي عل َحليب املدر�س ي ستتمكن من إدارة حسابك الخاص بال ي: بتقديم عنوان بريدك اإللكترون البريد اإللكترون

رقم الهاتف*


