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 2202 أبریل 41 المقرر الموعد --32-2202 الدراسي العام المنطقة داخل إذن طلب
 .  سكنھم منطقة خارج مدرسة إلى االنتقال في یرغبون الذین Toledo Public School منطقة في للمقیمین •
 .اآلباء إلى بالبرید الطلب ھذا على الرد إرسال یتم وسوف. لمعالجتھ المدرسة إلى وإعادتھ الطلب ھذا استیفاء یرجى •
 األطفال ریاض فصول واستقرار الدراسي العام بدایة بعد حتى األطفال بریاض الخاصة الطلبات تتأكد ال قد •

    

    

       

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :النقل طلب سبب
 الشمل لم___ 
   الطفل رعایة احتیاجات___ 

 )أدناه باإلقرار الخاصة المنطقة إكمال برجاء(         
 )المستندات إرفاق برجاء( أخرى أسریة مشكلة___  
 )الطبیب تقریر إرفاق برجاء( طبیة مشكلة___ 
   الحالیة المدرسة في النھائیة السنة إلكمال___  
 فقط الحالي الدراسي الفصل إلكمال___ 
 العمل___  
  المحلیة المدرسة في خاصة فصول توفر عدم___  

 )المطلوب الفصل تحدید یُرجى(          
         _______________________________ 
 المستندات إرفاق یرجى آخر، سبب___ 

 : ________________________السبب ذكر مع         
        _____________________________________ 

 المدرسة إدارة جانب من اجتماعیة ألسباب النقل طلبات تزكیة یجب
 .الطالب شؤون مراكز خالل من ومعالجتھا

 

 بعد تتقدم كنت إنو 4/14/22 ھو النموذج لھذا النھائي الموعد
 .التأخیر سبب ذكر فیرجى التاریخ، ھذا

 __________________  اإلقامة تغییر تاریخ____ 
 الوصایة تغییر____ 
 األمر لولي جدیدة وظیفة____

 الطفل رعایة مقدم تغییر____ 
 ) ____________________تحدیدھا یرجى( ذلك غیر____ 
          ______________________________________ 

 الطفل رعایة إقرار
 منتظم بشكل الطفل رعایة بتوفیر أقوم

 __________________________________________لـ
 .الترتیبات ھذه انتھت إذا المدرسة إخطار ھي مسؤولیتي أن أتفھم

 
  ________________________________

_____________ 
 الھاتف                   الطفل رعایة مقدم توقیع

 
_____________  _____________________________ 

 التاریخ                                                       العنوان
______________________________ 

 الطفل رعایة وساعات أیام

. المطلوبة/المرغوبة المدرسة مدیر بمعرفة الطلبات جمیع مراجعة تتم
 أو السلوك أو ،المكان توفر عدم على بناءً  الطلبات رفض یتم وقد

 . الحضور
 

 جدید طلب تقدیم إلى ستحتاج. عام كل جدید طلب ملء علیك یتعین ال
 .  ثانویة مدرسة إلى ابتدائیة مدرسة من االنتقال عند فقط

 
 من الحالیین الطالب جمیع موقف بمراجعة المدیر یقوم عام، كل في 

 بالبقاء للطالب سیسمح كان إذا ما لتحدید منشأتھم داخل المنطقة خارج
 أعاله، المذكورة لألسباب طلبك رفض األمر استلزم إذا. التالي للعام

 .  2022 یولیو أقصاه موعد في لك إشعار إرسال فسیتم

 

 

  مدیر من توصیة الطلبات جمیع تستلزم
 مركز( SAC مشرف أو المطلوبة المدرسة
 قبل أوالً  المعین) المدرسیة المساعدة
 باستخدام الطلب ھذا إكمال یتم قد. معالجتھا
 لتأكید اإلنترنت على الداخلي برنامجنا

 .التوزیع بشأن قرارھم وتلقي
 مدیر المدرسة

 المدرسة المطلوبة 
 

لقد قمت بمراجعة ھذا الطلب 
 ، ھي:JECBD-Rوتوصیتي،وفقًا لسیاسة 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

 التوقیع
_______________________ 

 التاریخ  
 

 مركز المساعدة المدرسیة
)SAC   ( 

 فقط في حالة طالب ذي احتیاجات خاصة
لقد قمت بمراجعة ھذا الطلب 

 وتوصیتي،وفقًا لسیاسة
 JECBD-R:ھي ، 

______________________ 
 

______________________ 
 

______________________ 
 التوقیع

 ______________________ 
 التاریخ

 فقط TPSالستخدام 
 المدرسة استالم تاریخ

 

 

  الھویة  الطالب اسم

  :البریدي الرمز  العنوان

 ذكر___   المیالد تاریخ
 أنثى___ 

 إفریقي أصل من أمریكي___
 آسیوي___

 قوقازي___
 التیني___

 أصلي أمریكي___
 األعراق متعدد___

 غیر___
 ذلك

 األمر ولي اسم
 الوصي

 

 :األمر ولي ھاتف رقم :األمر ولي عنوان كتابة یُرجى الطالب، عنوان عن األمر ولي عنوان اختالف حالة في

 :المطلوبة/المرغوبة المدرسة ):الحي مدرسة( المحلیة المدرسة 

 2022/2023 الدراسي للعام الدرجات مستوى الخاصة؟ التربیة خدمات الطالب یتلقى ھل
 ال__________                  نعم_________ 

 الخاصة التربیة فئة

 في مطلوبة األولى األحرف. أدناه الواردة العبارات من عبارة كل وفھمت قرأت قد أنك إلى األمر ولي اسم من األولى األحرف تشیر
 .عبارة كل بعد مربع كل

 من األولى األحرف
  :األمر ولي اسم

 مربع كل في أدخل
 أدناه

 .الطلب ھذا مع النتیجة من نسخ وتوفیر المدرسة موظفي مع العملیة إنھاء یرجى المنطقة، /المدرسة إلى تقدیمھا یتم لمو وصایة أوراق وجود حالة في
 

 

ً  یقیم الطالب كان إذا   .ومعالجتھ الطلب ھذا في النظر أجل من المدرسة إلى وحضوره تسجیلھ فیجب تولیدو، مقاطعة حدود داخل حالیا

 ھذا في النظر قبل المحلیة مدرستھ في تسجیلھ من فالبد ، 23-2022 الدراسي العام في األطفال ریاض في سیدرس أو اإلقامة حدیث الطالب كان إذا
 .ومعالجتھ الطلب

 

  المدرسة إلى المواصالت مسؤولیة األمر ولي یتحمل النقل، بھذا اإلذن حالة في

 داخل االنتقاالت تمدید یتم سوف. األقل على كامل )1( واحد دراسي عام لمدة المنطقة داخل المدرسة في ابني فسیظل النقل، ھذا على الموافقة تمت إذا
 . الدراسي العام نھایة في التجدید المدیر یرفض لم ما المبنى، نفس في أخرى، إلى سنة من المنطقة

 

 بما القوى ألعاب مدیر بمعرفة الریاضیة األھلیة تحدید یتم. الریاضیة األلعاب في للمشاركة الطالب ھذا أھلیة على أخرى مدرسة إلى االنتقال یؤثر قد
 .الریاضي تولیدو مدینة واتحاد الثانویة أوھایو لمدارس الریاضیة الرابطة لوائح مع یتوافق

 

 ومن. مناسب زمني إطار في المدرسة بعد أخذه ترتیبات تكون أن على موعده في یصل وأن المدرسة، إلى الحضور على الطالب یواظب أن یجب
ً  الطفل ھذا تأھیل تتم فقد استماع، جلسة األمر استلزم وإذا. المدرسة وقواعد السلوك بقواعد الطالب یلتزم أن المفترض  إلى إلعادتھ اجتماعیا
 .وقت أي في المحلیة مدرستھ

 

  .الطلب بھذا المتعلقة البیانات صحة من للتأكد آخرین بأفراد االتصال في بالمدرسة المسئولین أفوض إنني

  .اإلدارة مجلس سیاسة في المحددة بالشروط یفي أن فیجب الطلب، ھذا على الموافقة تمت إذا أنھ وأدرك

  .مراجعتھا ویمكنني المدیر مكتب خالل من متوفرة الریاضیة باألھلیة المتعلقة والسیاسات المقاطعات داخل السیاسات من نسخ على حصلت

 اإلذن إلغاء وكذلك الطلب ھذا إبطال إلى سیؤدي معلومات أیة تزویر وأن مذكور ھو كما صحیحة النموذج ھذا في الواردة المعلومات جمیع أن أؤكد
 .الحالي

 
 الوصي األمر ولي توقیع

 
 
 

 التاریخ
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