نموذج تسجيل الطالب في مدارس توليدو الحكومية
يرجى الكتابة بحروف واضحة
لالستخدام الرسمي فقط :للتذكير ،تأكد من أن جميع األقسام والنماذج مكتملة ومقروءة.
تاريخ القيد ________/____/

تاريخ البدء ________/____/

رقم هوية الطالب ___________________
الحافلة ________

المدرسة ___________________________

الصف الحالي ______

تأكيد العنوان [ ]نعم [ ]ال
تأكيد السن [ ]نعم [ ]ال
بطاقة الطوارئ [ ]نعم [ ]ال
الخاصة [ ]نعم [ ]ال
نموذج الغداء المجاني/المخفض [ ]نعم [ ]ال

المعلم _____________________

معلومات الوالد/الوصي [ ]نعم [ ]ال

رقم الموقع ___________

رقم الغرفة ________ النقل المطلوب [ ]نعم [ ]ال

شهادة الميالد [ ]نعم [ ]ال سجالت/التنازل عن التطعيم [ ]نعم [ ]ال

رقم

الخدمات

إن لم تكن مدرسة محل اإلقامة :طلب التقدم من خارج المنطقة [ ]نعم [ ]ال
الملف التراكمي [ ]نعم [ ]ال

السجالت المطلوبة __________/_____/

السجالت المستلمة __________/_____/

*برجاء مالحظة أن نماذج التسجيل الخاصة بكل عام (يجب أن يتم تدبيسها معا قبل وضعها في الملف التراكمي).

معلومات الطالب
هل أنت الوالد البيولوجي؟ [ ]نعم [ ]ال إذا كانت اإلجابة ال ،فما هي عالقتك بالطالب؟_______________________________
هل لديك أوراق حضانة؟ [ ]نعم [ ]ال

هل هناك حضانة قانونية معلقة؟ [ ]نعم [ ]ال

من يملك الحضانة القانونية للطفل؟ [ ]كال الوالدين [ ]األم فقط [ ]األب فقط [ ]مشاركة الوالدية
[ ]وكالة حكومية/منزل جماعي [ ]والد مضيف/وصي (طالب تبادل أجنبي) [ ]غير ذلك _______________________________
هل طالبك موقوف/مفصول حاليا ً من مدرسة أو منطقة مدارس أخرى؟ [ ]نعم [ ]ال
في مدرسة طفلك األخيرة ،هل تلقى/تلقت خدمات خاصة؟ خدمات تعليمية خاصة] [ :نعم [ ]ال
خدمات تعلم اللغة اإلنجليزية؟ [ ]نعم [ ]ال
التجهيزات الطبية [ ]نعم [ ]ال
خطة التجهيزات ] [ :405نعم [ ]ال
خدمات أخرى [ ]نعم [ ]ال
خدمات التميز األكاديمي أو الفكري؟ [ ]نعم [ ]ال
االسم القانوني للطالب (كما هو مكتوب على شهادة الميالد)

__________________________________________________________________________________
االسم األوسط

االسم األول

تاريخ الميالد __________/____/

[ ]ذكر [ ] أنثى

االسم األخير

(كما يظهر في شهادة الميالد)

تاريخ االنسحاب من آخر مدرسة_______/______/______ :

___________________________
اللقب

رقم الضمان االجتماعي ________________

الصف في وقت االنسحاب________ :

هل ذهب الطالب إلى مدرسة من مدارس توليدو الحكومية قط؟[ ]نعم [ ]ال

اسم مدرسة توليدو الحكومية األخيرة____________________________________ :

إذا كانت اإلجابة ال ،فاذكر اسم أخر مدرسة من خارج مدارس توليدو الحكومية التي ذهب إليها _______________________________________________________
عنوان آخر مدرسة ذهب إليها _____________________________________________________________________________________________
رقم واسم الشارع (إذا كان متاحا)
العنوان الفعلي للطالب:

المدينة

الوالية

الرمز البريدي(إذا كان متاحا)

هل يختلف هذا العنوان عن العام الماضي؟ []نعم[]ال *ملحوظةالمكتب:مطلوبإثباتالعالقةبالعنوانالجديد

_______________________________________________________________________________________________________________________________
الرمز البريدي
الوالية
المدينة
الشقة أو الوحدة
رقم واسم الشارع

عنوان الطالب البريدي(إذا كان مختلفا عن العنوان الفعلي):
_______________________________________________________________________________________________________________________________
الرمز البريدي
الوالية
المدينة
الشقة أو الوحدة
رقم واسم الشارع
صفحة  1من 3

اللغة األصلية/اللغة األساسية للطفل التي يتم التحدث بها في المنزل (ضع دائرة حول واحدة) :اإلنجليزية • األلبانية • األمهرية • العربية • الكانتونية الكمبودية • الكريول (الفرنسية) • األلمانية •
الهمونغ • الكورية اليابانية • الو • نافاجو • البرتغالية الرومانية الروسية الصربية الكرواتية • الصومالية اإلسبانية "التغالوغ • التغرينية • األوكرانية • الفيتنامية • غير ذلك
__________________________

 .1ما هي اللغة التي تعملها طفلك عندما بدأ تعلم الحديث؟____________________________________
 .2ما هي اللغة التي تتحدث بها غالبا مع طفلك؟ _______________________________________________
 .3ما هي اللغات التي يتحدث بها الكبار غالبا في المنزل؟ _______________________________________________
محل ميالد الطالب _____________________________________ إذا ولد في الخارجـ تاريخ دخول الواليات المتحدة_______/______/_____ :
(مدينة ,والية/مقاطعة)

تاريخ القيد األول في مدرسة أمريكية_______/_____/______ :
إذا كان عمر الطالب  11عاما ً أو أكثر ،فهل الطالب مسجل في خدمة خاصة؟ [ ]نعم [ ]ال [ ]ال ينطب( ،،أقل من  11عاما أو أنثى)
أسماء األخوة/األخوات في مدارس توليدو الحكومية (االسم األول واألخير) واسم مدرسة (مدارس) الحضور:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

معلومات عن والد /وصي الطفل
هل هذا الطالب تحت وضع وكالة أو محكمة؟ [ ]نعم [ ]ال إذا كانت اإلجابة نعم ،يرجى مالحظة أنه بالنسبة لطالب تحت الوالية القضائية الحكومية ،يجب ذكر الوكالة الحكومية في أدناه ويجب على
ممثل من الوكالة الحكومية إكمال وتوقيع كافة األوراق لهذا الطالب.

اسم األخصائي االجتماعي_______________________________________________________________________________________ :
اسم وعنوان الوكالة________________________________________________________________________________ :
هاتف العمل_)______( ________________ )____( :الخط الفرعي _______________________:الهاتف المحمول________________________)______( :
يسكن الطالب مع (ضع عالمة على كافة ما ينطب] [ :)،األم [ ]األب [ ]زوجة األب [ ]زوج األم [ ]الجد(األجداد)
[ ]أقارب آخرون/والد كافل [ ]والد مضيف/وصي [ ]غير ذلك _______________________________
معلومات الوالد/الوصي السكني (جهة االتصال ذات األولوية األولى) :سيتم االتصال بالوالد/الوصي السكني أوالً في حاالت الطوارئ.

االسم______________________ /______/_____/_____ ______________________________________________________________ :
األول

األخير

هاتف المنزل______________________________)________( :

العالقة بالطالب

(تاريخ الميالد)

الهاتف المحمول______________________________)________( :

رب العمل_____________________________________________ :

هاتف العمل_____________________________)________( :

عنوان البريد اإللكتروني_________________________________________________________________________ :
هل يعمل هذا األب الوصي بالجيش؟ [ ]نعم [ ]ال

إذا كانت اإلجابة نعم] [ ،الخدمة العسكرية العاملة [ ]الخدمة العسكرية االحتياطية

معلومات الوالد/الوصي السكني (جهة االتصال ذات األولوية الثانية) :سيتم االتصال بالوالد/الوصي السكني أوالً في حاالت الطوارئ.

االسم______________________ /______/_____/_____ ______________________________________________________________ :
األول

األخير

هاتف المنزل______________________________)________( :

(تاريخ الميالد)

الهاتف المحمول______________________________)________( :

رب العمل_____________________________________________ :

هاتف العمل_____________________________)________( :

عنوان البريد اإللكتروني_________________________________________________________________________ :
هل يعمل هذا األب الوصي بالجيش؟ [ ]نعم [ ]ال

العالقة بالطالب

إذا كانت اإلجابة نعم] [ ،الخدمة العسكرية العاملة [ ]الخدمة العسكرية االحتياطية
صفحة  2من 3

معلومات جهات اتصال الطوارئ/غير ذلك
بخالف الوالد/الوصي ،يرجى ذكر الكبار اآلخرين (فوق  81عاما) ممكن يمكن االتصال بهم من أجل طوارئ المدرسة في حالة عدم التمكن من الوصول للوالدين/األوصياء .ما لم يذكر
ذلك ،فلن يسمح لهم باصطحاب الطالب من المدرسة .يرجى مالحظة :بخالف في حاالت طوارئ المدرسة ،سيكون إذن الوالد/الوصي مطلوبا .برجاء مراجعة كتيب الطالب و/أو سياسة
المجلس بشأن "احتياطات صرف الطالب" .إذا كنت ترغب في مساحة إضافية ،الرجاء طلب صفحة جهات اتصال طوارئ إضافية.
االسم___________________________________________________________________________ :
األخير

األول

العالقة بالطالب

هاتف المنزل _________________)______( :الهاتف المحمول________________)______( :
[ ] جهة اتصال الطوارئ أو [ ] جهة االتصال األخرى

هاتف العمل________________)______( :

هل يملك هذا الشخص إذنا ً باصطحاب الطالب من المدرسة؟ [ ]نعم [ ]ال

االسم___________________________________________________________________________ :
ا ألول

األخير

هاتف العمل________________)______( :

هل يملك هذا الشخص إذنا ً باصطحاب الطالب من المدرسة؟ [ ]نعم [ ]ال

االسم___________________________________________________________________________ :
األول

األخير

______________________
العالقة بالطالب

هاتف المنزل _________________)______( :الهاتف المحمول________________)______( :
[ ] جهة اتصال الطوارئ أو [ ] جهة االتصال األخرى

______________________
العالقة بالطالب

هاتف المنزل _________________)______( :الهاتف المحمول________________)______( :
[ ] جهة اتصال الطوارئ أو [ ] جهة االتصال األخرى

______________________

هاتف العمل________________)______( :

هل يملك هذا الشخص إذنا ً باصطحاب الطالب من المدرسة؟ [ ]نعم [ ]ال

الرمز العرقي :برجاء وضع دائرة حول اإلجابات الصحيحة المتعلقة بعرق طالبك.
هل الطالب من أصل
إسباني/التيني؟

العرق الديموغرافي للطالب

العرق/المجموعة اإلثنية

اختر كل ما ينطبق:

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم،
إذا

←

إذا كانت اإلجابة ال إذا

←

( )Hإسباني (كوبي
مكسيكي ،من أمريكا الجنوبية أو الوسطى
أو بورتوريكو أو
ثقافات إسبانية أخرى أو
األصل بغض النظر عن العرق)

اختر واحدة فقط:
(* )Mمتعدد األصول العرقية (اذهب إلى
العمود التالي)
( )Wأبيض ،ليس إسبانيا
(أوروبي ،شرق أوسطي ،شمال
أفريقي)
( )Bأسود أو أمريكي
من أصول أفريقية
( )Aأسيوي (الشرق األدنى بما في ذلك
الهند)
( )Iأمريكي من أصول هندية أو
من سكان أالسكا
( )Pمن سكان هاواي األصليين/
من سكان جزر المحيط الهادي

هل هناك أي مجموعات عرقية أخرى
قد تنطبق؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فاختر كل ما
ينطبق في العمود التالي

←

( )Wأبيض ،ليس إسبانيا
(أوروبي ،شرق أوسطي ،شمال أفريقي)
( )Bأسود أو أمريكي من أصول أفريقية
( )Aأسيوي (الشرق األدنى بما في ذلك
الهند)
( )Iأمريكي من أصول هندية أو من
سكان أالسكا
( )Pمن سكان هاواي! من سكان
جزر المحيط الهادي

اختر كل ما ينطبق:
إذا كانت اإلجابة  ،Mفاختر كل ما
ينطبق في العمود التالي

←

( )Wأبيض ،ليس إسبانيا
(أوروبي ،شرق أوسطي ،شمال أفريقي)
( )Bأسود أو أمريكي من أصول أفريقية
( )Aأسيوي (الشرق األدنى بما في ذلك
الهند)
( )Iأمريكي من أصول هندية أو
من سكان أالسكا
( )Pمن سكان هاواي األصليين /من
سكان
جزر المحيط الهادي

إنتزويرأيمعلوماتفينموذجالتسجيلوقائمةالتحققمنالقيدقديعتبرسببافيالسحبالفوريللطالبوالتخليعنأيوكلالخدماتالتيستقدممنقبلمدارس
توليدوالحكوميةORC 2913.42.
________________________________________________________________
توقيع الوالدالوصي/صاحب الحضانة أو ممثل الوكالة صاحبة الحضانة

صفحة  3من 3

_______________________
التاريخ

