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 �سجیل الطالب
 مدارس

 اكالمازو العامة

 
________HRM رمق التعریفيال_________ ___________الصف  ___________املدرسة   
_______Bus PM __________ Bus AM _________ Pre-Reg املرشد\املعمل_________  

�ٔمورتعل�ت ال   ولیاء أٔ
ثناء التسجیل. وميكن أٔیضا أٔن �رسل ال�ذج ٕاىل املكتب الرئييس.�ر� ملء مجیع املعلومات �ىل  �انيب هذا ا�منوذج. جيب أٔن یمت ا�ادة ال�ذج املكمت� واملوقعة أٔ  

معلومات االتصالالطالب/     

(�مس القانوين)امس الطالب   

، الوالیة، الرمق الربیدي املدینة   الشارع: امس العنوان   

الوالدة �ارج الوال�ت املت�دة: اذا اكن ماكن العرق  ____\___\__�رخي الوالدة:   

ب أٔ و اجلزء جيب ��ابة عن  ___ \__\ __ �رخي ا�خول اىل الوال�ت املت�دة   
__________ب� الوالدة:  

 اجلنس:

�  انىث� �ر ذ    
:  اجلزء اس�باين؟ التيين؟ اصل أٔ  

  � نعم  � � 

    ويل �مر\�ب

 �سكن معه: � نعم  � � 
 

ويل �مر\�م  

  � نعم   � :�سكن معها �  

  
متعدد العرق �ر� �شري لك ما اكن اذا ( العرق اجلزء ب: 

)هو ینطبق  
:�مس :�مس   

:الشارع / رمقعنوانال    الهنود امحلر او �ساك �  :الشارع / رمقعنوانال    
 

الرمق الربیدي، الوالیة، املدینة  اس�یوي �  الرمق الربیدي، الوالیة، املدینة   
 

 اسود او � 
امر�يك-افریقي    

 رمق التلفون �سايس: رمق التلفون �سايس:
 

جزر  من من هاواي او � 
  احملیط الهادئ

 رمق التلفون اجلوال: رمق التلفون اجلوال:

:رمق تلفون العمل  ابیض �  :رمق تلفون العمل   

 �القة ويل �مر �جليش

  � نعم   �  �دمة فعلیة �

  � نعم   �  احتیاط/حرس �
 

 رمق اخر: رمق اخر:

 الربید �لكرتوين لالم: الربید �لرتوين لالب:

ومات االتصال يف �ا� الطوارئلمع  
 �مس:   

 العنوان:   

 رمق التلفون لالتصال يف �ا� الطوارئ:  

 طبيب الطالب ورمق التلفون:   

 املستشفى املفض�:   

 
 الوضع الطيب   مالحظات   مالحظات

اذا اكن اجلواب نعم مفا يه؟ -حساس�یة   الربو    

 مرض مزمن   السكري  

 مشالك �لسمع   متاعب قلبیة  

 ا�اقة جسدیة   نو�ت  

 مشالك �لنظر   اخرى  

 
 مجیع الطالب يف املدارس العامة اكالمازو

جبمع املعلومات  املنطقة التعلميیة، قانون التعلمي ثنايئ اللغة يف ميش�یغان. تقوم 1995من قانون املدارس لعام  380.1157 - 380.1152�ر� تقدمي املعلومات التالیة وفقا للفصول 
و اللغة االٕ مياملتعلقة �خللفية اللغویة للك طالب من طالهبا لت�دید ا�ٔهلیة للتعل غة �نیة الطالب اجلدد لت�دید ا�ٔهلیة خلدمات �جنلزيیة لك اختبارجنلزيیة لكغة �نیة. قد یمت  ثنايئ اللغة أٔ

س ل). (ي  

 
_________________الصف _____________املدرسة  ____________امس الطالب   

�جنلزيیة؟) يه لغة �ري لل�م اليت تعلمها �وىلابنتك (اللغة \البنك �صلیة.هل اللغة 1  
.................................اذا اكن اجلواب نعم مفا يه اللغة؟    � نعم    � � 

؟يه لغة �ري �جنلزيیة ) يه اللغة اليت �س�ت�دم يف ا�لب �وقاتاكرثابنتك او احملیط ( اللغة اليت �س�ت�دم \اليت �س�ت�دم يف بيت ابنك �ساس�یة.هل اللغة 2  
نعم مفا يه اللغة؟................................. اذا اكن اجلواب    �  � نعم    �

   
التارخي                                                                 توقيع ويل �مر العنوان  

 



 یرجى مأل جانبي االستمارة

 معلومات قبل املدرسة
� مل حيرض مر�� قبل املدرسة� �  اهلیة\مر�� قبل املدرسة يف مد�ریة تعلمي اخرى قبل الروضة  � مدارس اكالمازو العامة\قبل الروضة  �   املر�� املبكرة

 

 معلومات عن املدرسة السابقة   

 هل حرض مدارس اكالمازو العامة من قبل؟ � نعم ��  هل حرض مدرسة يف مش�یغان يف هذه الس�نة ا�راس�یة؟ � نعم  �� 

س�نوات ااكدميیة �ىل �قل؟    3ابنتمك مدرسة يف الوال�ت املت�دة ملدة \هل حرض ابنمك � نعم  ��   

__________________اخر مدرسة حرضها:    
___________________الوالیة و الرمز الربیدي:\املدینة _______________________العنوان:    

  
  

التالیة؟ �دمات �اصة: هل س�بق للطالب ان تلقى اخلدمات   

�  ....نعم        ....:   504خطة  معلومات اضافية:  

�....نعم        ....تعلمي �اص:   معلومات اضافية:  

�...نعم           ... لكغة �نیة او ثنايئ اللغة؟     �دمات �جنلزيیة معلومات اضافية:  

 اخرى: 
 

 
:من املدرسة�ش�اص ا��ن �هيم الرخصة ال�ذ الطالب    
  
  
  

 
س�نة: 18�طفال �خر�ن �لعائ� اقل من    
  
  
  

نعم    � �   من املدرسة؟ ف� مىض الطالب طردهل مت  �  

نعم    � �    هل مت استبعاد الطالب من املدرسة؟ �

 

نعم    � �    هل �یه ایقاف عن حضور املدرسة �الیا؟ �

 
�الیا؟ا�ن یعيش الطالب      

 � يف بيت دامئ  � مع �ائ� اخرى  � مل�أٔ   � فندق او موتیل 
 � سكن انتقايل  � ر�ایة اطفال  � ماكن اخر  

 
     

 التوقيع
 ضع �المة �ىل وا�دة مما یيل:

املوقع ٔأد�ه هو الوا� / ويل امر الطالب املس�ل يف هذا ا�منوذج. بتوقيع منوذج الطلب هذا، یؤكد املوقع ٔأد�ه ٔأن الطالب املذ�ور ٔأ�اله مقمي قانونیا يف مدارس اكالمازو 
 العامة.

� 

 

 
املوقع ٔأد�ه هو الوا�/ ويل امر الطالب املس�ل يف هذا ا�منوذج. وبتوقيع منوذج الطلب هذا، یؤكد املوقع ٔأد�ه ٔأن الطالب املذ�ور ٔأ�اله ليس مق� قانونیا يف مدارس 

ختلیه من منطقة إالقامة حلضور مدارس اكالمازو العامة.\اكالمازو العامة، ولكنه قدم اعفاء  
� 

 
 
 

 
_____________________التارخي:___________________:�مس مكتوب بوضوح ______________:التوقيع  
_____مفا فوق 18 ___اذا وقع �لهيا الطالب بعمرتقبل   

 
 مدارس اكالمازو العامة
 بیان س�یاسة �دم ا�متیزي

 ،احلا� الزوجية ،احلا� العائلیة ،الوزن ،الطول ،حتدید نوع اجلنس ،امحلل ،اجلنس ،العمر اجلنس�یة �صلیة، ،لون ،عرق ،�رحب املدارس العامة جبمیع الطالب واملوظفني من ٔأي د�ن

.(�حتیا�ات اخلاصة) املیل اجلنيس ٔأو إال�اقة  

ا� احل ،الوزن، الطول ،السن ،أ�صل القويم ،اجلنس ،ا��ن ،اللون، اكالمازو العامة يف جمال العمل ٔأو الربامج ٔأو أ��شطة التعلميیة �ىل ٔأساس العرق املنطقة التعلميیة ملدارسال متزي 

، واملادة التاسعة من 1964يف العمل ٔأو ٔأي من �راجمها ٔأو ٔأ�شطهتا . وتلزتم هذه الس�یاسة �ملادة السادسة من قانون احلقوق املدنیة لعام  (�حتیا�ات اخلاصة) إال�اقة ،�ج�عیة

، واملادة الثانیة من قانون أ�مر�كيني ذوي إال�اقة لعام 1975، وقانون ا�متیزي �ىل ٔأساس السن لعام 1973من قانون ٕا�ادة التأٔهیل لعام  504، واملادة 2197تعدیالت التعلمي لعام 

.1977الرسن لعام -، وقانون احلقوق املدنیة يف ميش�یغان ٕالیوت1990  

 مش�یغانهوارد سرتیت، اكالمازو،  1220ولیاء ٔأمورمه/أ�وصیاء �شأٔن هذه الس�یاسة ٕاىل مسا�د مد�ر �دمات الطالب، وینبغي توجيه �س�تفسارات اليت یقد�ا الطالب و/ ٔأو أٔ  
49008 ،2693370161.  


