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                                                                           اجراءات التسجيل                

. مركز تجمعي للتعليم رسة في شارلوت ماكلينبورغ أو أليلمركز سميث فاميلي أو ألية مد التلميذ مستوىمارات التسجيل لقسم تحديد من اإلمكان تقديم است  

.القريبة للمنزلمارات التسجيل مباشرة للمدرسة نية، على التالميذ أن يقدموا استعد الموعد النھائي للتسجيل في اليانصيب الثاب  

. شارلوت ماكلينبورغم تحديد مستويات التالميذ أو على الموقع اإللكتروني لمدارس تواريخ اليانصيب متوفرة على الموقع اإللكتروني لقس  

 لصفتقدموابالتسجيل وعلى التالميذ الذين الحضانة.  ليتم اعتبارھم لصف أغسطس  31سنوات في يوم  5ن من العمر امتثاال لقانون كاروالينا الشمالية، يجب على التالميذ ان يكونوا بالغي
   . اغسطس 31سنوات في يوم أو قبل يوم  4ة ان يكونوا بالغين من العمرقبل الحضان

  

: الوثائق التالية مطلوبة عند التسجيل  

 استمارة التسجيل 
  2إثبات تاريخ الميالد واالسم القانوني (انظر ص(  
 ) 2ص انظراثبات السكن ( 
  المدارس اآلمنة االلتحاق بإعالن 

  

   من الدخول المدرسي : 30اليوم  الوثائق التالية مطلوبة قبل حلول

 الحالي لقيحاتسجل الت 
 الجدد تقييم صحي حالي لتالمذة صف الحضانة و صف ما قبل الحضانة      

                                                                                                                                                                    
  

                                                                                                         يمكنكم االتصال على: للمزيد من المعلومات

   student.placement@cms.k12.nc.us    البريد اإللكترونيإلى قسم تحديد مستوى  التلميذ على  صياءواالاسئلة يجب ان توجه  □
 980- 343-5335أو االتصال على الرقم  

 
  ec@cms.k12.nc.usعلى البريد اإللكتروني  إلى برامج األطفال االستثنائيينيجب توجيه األسئلة حول الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  □

 6960-343-980أوعلى الرقم                  
 

    ic@cms.k12.nc.usعلى البريد اإللكتروني  لمدارس شارلوت ماكلينبورغ الدوليالمركز على الطالب الذين لغتھم األساسية ليست اإلنجليزية االتصال يجب على  □
 3784-343-980أو االتصال على الرقم  

  
 
 
 
 
  

 
 

 Tyvola Rd ،Charlotte, NC 28210 1600تحديد مستوى الطالب والمركزالدولي في العنوان التالي يقع مركز 
  

   East Stonewall St # 404 Charlotte, NC 28202 700    في العنوان التالي تقع البرامج الخاصة باألطفال االستثنائين

  
  6من  1صفحة
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  متطلبات التسجيل

محكمة أو ال(الوصاية القانونية أو الكفالة تتطلب وثائق إضافية من  قبل أن يتم تعيين أي طالب لحضور مدارس شارلوت ماكلينبورغ ، يجب على ولي األمر أو الوصي القانوني أو الكفيل
 .تقديم إثبات تاريخ الميالد واالسم القانوني واإلقامة القانونية في مقاطعة ماكلينبورغان يقوم بوكالة)

  
 إلثبات تاريخ الميالد واالسم القانوني

 
                                                                 : التاليةيجب عرض إحدى الوثائق 

  
  من شھادة الميالدالنسخة األصلية أو صورة                                           
 جواز السفر 
  من الوالية وثائق الھوية الصادرة 
   وثيقةI/94   عن وزارة الخارجية األميركية لتسجيل وصول او مغادرة الصادرة   
 لديك استفسار ؟ اتصل علي المركز الدولي ةاالنساني، وزارة الصحة والخدمات ( الوكالة المحلية الراعية  إعادة توطين الالجئين رسالة (  

 3784-343-980:  علي الرقم التالي 
 مرسوم التبني 
 رخصة القيادة للطالب 
 بوليصة التامين علي الحياة 
  بيب المعالج او من مستشفي الوالدةصادر من الط طبي لوالدة الطفلاي سجل  عنصورة مصدقة 
  الوالدة العضائھا معبد او اي جھة دينة تحتفظ بسجالتاو ال الصادرة عن الكنيسةنسخة مصدقة عن شھادة الميالد 
 السجالت المدرسية التي تم التحقق منھا مسبقا 

  
 إلثبات االقامة 

الوثائق التالية : ىحديجب عرض إ  
  العقاري القرضبيان ل سجل السكن أو أحدث سند ملكيةنسخة من 
  االيجار مسؤول التاجير  الثباتأو البيت  مالكإفادة خطية لإلقامة من 
 نسخة من عقد االيجار 
  في الواليات المتحدة  للسكن الصادر عن وزارة اإلسكان و التنمية الحضرية الختاميالبيان 

 

  ايضا

  : يجب عرض مستند واحد من أحد األعمدة التالية
  * تسجيل السيارة الحالي                                          من يوما الماضية  30ال مؤرخة في غضون  صيانةأي فاتورة خدمة أو أمر  *

  : العام الماضي بتاريخمؤرخة *                                                      خدمة التلفازأوء الكھربا ،الھاتف ،الغاز ، المياه احدى الخدمات التالية:
 فاتورة ضريبة السيارة -                                                                 ينا الشمالية من كاروال او اوبطاقة ھوية صالحةرخصة قيادة  *
       فاتورة ضريبة الملكية -                                                                    يوما الماضية 30ال  بمؤرخة * 

  )W-  2 كشف ضريبي من العمل (  -                                                      صورة شيك الراتب -
   بطاقة المساعدة الطبية -                                                                                                            كشف حساب بنكى -     
  بطاقة ائتمان -     

                                             
 او

             
  : الوثائق التالية ىيجب عرض إحد

 سكنيةمجموعة  أو( رسالة من وكالة معتمدة( 
 إعادة توطين الالجئين رسالة 
  ھيئة اسكان شارلوتمن عقد اإليجار لنسخة 

 

ا عملية استئناف للعائالت التي لديھا ھلدي مدارس شارلوت ماكلينبورغ .تغيير العنوان تعكسالعنوان الحالي لاللتحاق أو، ويجب أن تعكس الطالب عنوانھذه الوثائق ھي للتحقق من 
او   5335-343-980الرقم التالي  على قسم تحديد مستوى  التلميذبللمزيد من المعلومات الرجاء االتصال  .تأخيراي تسجيل دون ال بالطيتسنى لل ، حتىقامة اإلثبات إلصعوبة 

  . 3784-343-980الرقم التالي  على  المركز الدوليب
 لطالب بال مأوى، كما حددھا قانون مكيني فينتوعلى ا ھذه  اإلقامةسياسة ال تنطبق 

 او  student.placement@cms.k12.nc.usالبريد التالي  رسالة الى بعثاو  ,www.cms.k12.nc.usالعنوان التالي  لمعلومات الرجاء زيارة موقعنا علىللمزيد من ا
  5335-343-980الرقم التالي  االتصال على
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  استمارة تسجيل الطالب           
  

        معلومات الطالب                                               يجب تقديم دليل مرضي الثبات العمر، االسم القانوني والسكن عند وقت التسجيل                             
االسم الشخصي القانوني للطالب االسم العائلي القانوني للطالب

 
القانوني للطالباالسم األوسط

 
االسم المفضل للطالب           

 

العنوان
 

رقم الشقة
 

                                                           المدينة             
                                                

الوالية
 

الرمز البريدي
 

رقم تليفون المنزل
 

رقم المحمول
 

 الجنس
   انثى 
    ذكر 

(الشھر/اليوم/السنة) تاريخ الميالد  
 

،المقاطعة أو الدولة) الوالية،(المدينةمكان الميالد
 

  ھل الطالب من اصل ھسباني أو التيني
  نعم 
    ال 

؟ ناية فئة تصف عرق الطالب أحس 
          االسكا االصل ،الھنود الحمر                                                               آسيوي                                        أسود أو أفريقيي أمريكي                                             

      ابيض                                                                ھاواي األصل أو من أي جزر   
                                                                                                                                                                                        المحيط الھادي االخرى

و نوع العالقة)  الشخص اسم؟  ( حدد  مع من يقيم الطالب 

    معلومات العائلة                                                                                                                                                       
االسم الشخصي لألب االسم العائلي لألب لألباألوسطاالسم  متوفى

                                   نعم  
                     ال

 
 العنوان   كما ذكر اعاله  

 
رقم الشقة

 

 المدينة 
 

الوالية
 

الرمز البريدي
 

البريد اإللكتروني 
 

صاحب العمل
 

المنزل  نرقم تليفو  
 

رقم المحمول
 

رقم تليفون العمل
 

 االسم العائلي لألم
 
 
 

 االسم الشخصي لألم
 
 
 

وسط لألماالاالسم
 
 
 

اسم االم قبل الزواج 
   

 

متوفية
        نعم
  ال     

 
رقم الشقة العنوان                              كما ذكر اعاله                 

 

 المدينة 
 

الوالية
 

الرمز البريدي

صاحب العمل 
 

البريد اإللكتروني
 

 رقم تليفون المنزل 
 
 

رقم المحمول
 
 

رقم تليفون العمل
 
 

                                معلومات تخص المتكفِّل                                     الوصي القانوني                                 زوج االم                                            ً إذا كان ذلك م علّم نطبقا

 االسم العائلي
 

 االسم الشخصي
 

األوسطاالسم
 
 

نوع العالقة
 

كما ذكر اعاله                                                                      
 

رقم الشقة
 
 

 المدينة 
 
 

الوالية
 

الرمز البريدي
 

صاحب العمل 
 
 

البريد اإللكتروني
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    معلومات العائلة                                                                                                                                                       
االسم الشخصي لألب االسم العائلي لألب لألباألوسطاالسم  متوفى

                                   نعم  
                     ال

 
 العنوان   كما ذكر اعاله  

 
رقم الشقة

 

 المدينة 
 

الوالية
 

الرمز البريدي
 

البريد اإللكتروني 
 

صاحب العمل
 

المنزل  نرقم تليفو  
 

رقم المحمول
 

رقم تليفون العمل
 

 االسم العائلي لألم
 
 
 

 االسم الشخصي لألم
 
 
 

وسط لألماالاالسم
 
 
 

اسم االم قبل الزواج 
   

 

متوفية
        نعم
  ال     

 
رقم الشقة العنوان                              كما ذكر اعاله                 

 

 المدينة 
 

الوالية
 

الرمز البريدي

صاحب العمل 
 

البريد اإللكتروني
 

 رقم تليفون المنزل 
 
 

رقم المحمول
 
 

رقم تليفون العمل
 
 

                                معلومات تخص المتكفِّل                                     الوصي القانوني                                 زوج االم                                            ً إذا كان ذلك م علّم نطبقا

 االسم العائلي
 

 االسم الشخصي
 

األوسطاالسم
 
 

نوع العالقة
 

كما ذكر اعاله                                                                      
 

رقم الشقة
 
 

 المدينة 
 
 

الوالية
 

الرمز البريدي
 

صاحب العمل 
 
 

البريد اإللكتروني
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رقم المحمول رقم تليفون المنزل رقم تليفون العمل

  شارلوت ماكلينبورغأطفال آخرين مسجلين في 

 االسم القانوني المدرسة الصف

 االسم القانوني المدرسة الصف

 االسم القانوني المدرسة الصف

الصحية المعلومات  
  بالطالباذكر قائمة التعليمات والمعلومات الصحية والطبية ذات الصلة 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  

  ؟ سجل التلقيح تقديم تم  ھل
 نعم   
 ال  
       .المدرسة الى دخولال منفي اليوم األول  التلقيحتقديم شھادة  على الطالب وصي أو، يجب على الوالدين كاروالينا الشمالية  لقانونفقا فو ، اذا كان الجواب ال

  الدالئل.يتم تقديم الى حين ان أو يتم استبعاد الطالب من المدرسة  ،الوثائقلتقديم  ميايوما تقوي 30 أوصياء الطالب  أو ، يكون لدى الوالدين المطلوبة الوثائقإذا لم يتم تقديم 
 

 التحصينات.حتاج إليه عند إعطاء طفلي ا اذا الصحيةمع مقدم الرعاية  سجل التلقيح المتعلقة بطفلي لتبادل معلوماتإذن للممرضة 
  نعم 
 ال 

  

 معلومات المدرسة و الوضع األكاديمي 
  

  : الحالياألكاديمي  الطالبيرجى اإلشارة إلى وضع 
 ________ الطالب جديد بصف الحضانة للسنة الدراسية___________                    
 للسنة الدراسية ________ ________يدخل صف_______ سوفالطالب جديد و_________ 
 المرجو تحديد اي برنامج ، الطالب جديد بصف ما قبل الحضانة: 

 مونتاسوري           برايت بيغينينغ لكاروالينا الشمالية          / ما قبل الحضانةمرحلة (ا س) األطفال االستثنائيون          

  :السابق  األكاديمي الطالبيرجى اإلشارة إلى وضع 
  مدرسة مستقلة 
  مدرسة خاصة 
 (ليست مستقلة ) مدرسة عامة : 
  دار جماعية أو مؤسسة أخرى 
  مدرسة منزلية مسجلة 
 آخر ____________________ 
  مرحلة ما قبل الحضانة 
  روضة أطفال مرخص لھا 
  برنامج ھاد ستارت 
 برايت بيغينينغ لكاروالينا الشمالية  / مرحلة ما قبل الحضانة 
  ھذا أول تحديد مستوى اكاديمي للطالب  –الشئ         

  

آخر مدرسة حضرھا الطالب الصف
 العنوان 

 المدينة الوالية الرمز البريدي
 تاريخ آخر يوم في المدرسة السابقة رقم ھوية الطالب السابقة

 الشھر                      السنة
 اذا كان الجواب نعم ،اذكراخر مدرسة حضرھا الطالب 

 اسم المدرسة                   السنة الدراسية
  ھل سبق للطالب ان سجل في مدارس شارلوت ماكلينبورغ

 نعم  
   ال 

 للمدرسة الثانوية فقط
 

        إلى اية مدرسة  ذھب الطالب في مرحلة اإلعدادي ومرحلة الثانوية الصغرى؟                    
 

  الوالية                                                         اسم المدرسة                                        العنوان                                                           المدينة 
  ھل تخرج الطالب من المدرسة الثانوية؟

 نعم 
 ال 
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رقم المحمول رقم تليفون المنزل رقم تليفون العمل

  شارلوت ماكلينبورغأطفال آخرين مسجلين في 

 االسم القانوني المدرسة الصف

 االسم القانوني المدرسة الصف

 االسم القانوني المدرسة الصف

الصحية المعلومات  
  بالطالباذكر قائمة التعليمات والمعلومات الصحية والطبية ذات الصلة 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  

  ؟ سجل التلقيح تقديم تم  ھل
 نعم   
 ال  
       .المدرسة الى دخولال منفي اليوم األول  التلقيحتقديم شھادة  على الطالب وصي أو، يجب على الوالدين كاروالينا الشمالية  لقانونفقا فو ، اذا كان الجواب ال

  الدالئل.يتم تقديم الى حين ان أو يتم استبعاد الطالب من المدرسة  ،الوثائقلتقديم  ميايوما تقوي 30 أوصياء الطالب  أو ، يكون لدى الوالدين المطلوبة الوثائقإذا لم يتم تقديم 
 

 التحصينات.حتاج إليه عند إعطاء طفلي ا اذا الصحيةمع مقدم الرعاية  سجل التلقيح المتعلقة بطفلي لتبادل معلوماتإذن للممرضة 
  نعم 
 ال 

  

 معلومات المدرسة و الوضع األكاديمي 
  

  : الحالياألكاديمي  الطالبيرجى اإلشارة إلى وضع 
 ________ الطالب جديد بصف الحضانة للسنة الدراسية___________                    
 للسنة الدراسية ________ ________يدخل صف_______ سوفالطالب جديد و_________ 
 المرجو تحديد اي برنامج ، الطالب جديد بصف ما قبل الحضانة: 

 مونتاسوري           برايت بيغينينغ لكاروالينا الشمالية          / ما قبل الحضانةمرحلة (ا س) األطفال االستثنائيون          

  :السابق  األكاديمي الطالبيرجى اإلشارة إلى وضع 
  مدرسة مستقلة 
  مدرسة خاصة 
 (ليست مستقلة ) مدرسة عامة : 
  دار جماعية أو مؤسسة أخرى 
  مدرسة منزلية مسجلة 
 آخر ____________________ 
  مرحلة ما قبل الحضانة 
  روضة أطفال مرخص لھا 
  برنامج ھاد ستارت 
 برايت بيغينينغ لكاروالينا الشمالية  / مرحلة ما قبل الحضانة 
  ھذا أول تحديد مستوى اكاديمي للطالب  –الشئ         

  

آخر مدرسة حضرھا الطالب الصف
 العنوان 

 المدينة الوالية الرمز البريدي
 تاريخ آخر يوم في المدرسة السابقة رقم ھوية الطالب السابقة

 الشھر                      السنة
 اذا كان الجواب نعم ،اذكراخر مدرسة حضرھا الطالب 

 اسم المدرسة                   السنة الدراسية
  ھل سبق للطالب ان سجل في مدارس شارلوت ماكلينبورغ

 نعم  
   ال 

 للمدرسة الثانوية فقط
 

        إلى اية مدرسة  ذھب الطالب في مرحلة اإلعدادي ومرحلة الثانوية الصغرى؟                    
 

  الوالية                                                         اسم المدرسة                                        العنوان                                                           المدينة 
  ھل تخرج الطالب من المدرسة الثانوية؟

 نعم 
 ال 
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 خدمات خاصة
 (اي إ ب) ؟ فرديھل لدى طفلك برنامج تعليم  

 نعم 
 ال 

 ؟504المعارف عليھا ب  ھل لدى طفلك الخطة التعليمية 
 نعم 
 ال 

المتداولة في البيت مسح للغة 
اللغة على أي من األسئلة أدناه ھي لغة أخرى غير  تتطلب السياسات الفيدرالية وسياسات الدولة من المدارس تحديد اللغة أو اللغات  التي يتحدث بھا كل طالب في المنزل. إذا كانت اإلجابة

، قد يتم تعريف طفلك على أنه االختبار نتائجاستنادا إلى و .الكفاءة في اللغة اإلنجليزيةلتحديد  )W-APT(سيس كموقع ويدا أمن خالل اختباره على مكن تقييم طفلك فمن الماإلنجليزية 
 .)LLE( اإلنجليزية تعليم اللغة خدماتالتأھل للحصول على بالتالي و )ELL(.إجادة اللغة اإلنجليزيةمحدود المستوى في 

 

 

 )الروضةما قبل  صف تشملال (في الواليات المتحدة  12-طفلك في مدرسة كلحضور أول تاريخ 
 

؟ للتواصلابنتك بشكل متكرر أو ما ھي اللغة التي يستخدمھا ابنك 
 

 

 في الصغر؟ ابنتك عندما بدأ الحديث ابنك أو ما ھي اللغة التي تعلمھا 

 

 ؟ ابنتكأوبھا في أغلب األحيان مع ابنك  ما ھي اللغة التي تتحدث

 ؟ طفلكتعليم  تھم ھل تحتاج إلی مترجم  الجتماعات المدرسة التي 
  نعم 
 ال

 _____________________في اي لغة ؟  اذا كان جوابك نعم،
  

  الكفالة
  ؟ الطفلقانونية لھذا  كفالة ھل لديك 
 نعم 
 ال 

 ؟ الطفل من المدرسة ان يأخذوا كال الوالدينلمصرح  ھل
 نعم 
 ال 

  الالزمة  القانونية، يرجى تقديم الوثائق الإذا كان الجواب 
 

معلومات االتصال في حاالت الطوارئ
 الوالدينمعلومات بخالف   يرجى تقديم معلومات عن جھات االتصال،

_____________________________________________________________________________________         الطوارئالتصال في حالة ل 
  رقم التليفون       االسم                                                                العالقة                                                                       لدين)ا(بخالف الو 
 ؟المدرسةيمكن لھذا الشخص التقاط الطالب من ھل  

 نعم 
 ال 

____________________________________________________________________________________الطوارئ            التصال في حالة ل
  رقم التليفون                   االسم                                                                العالقة                                                           لدين)ا(بخالف الو 
 ؟المدرسةيمكن لھذا الشخص التقاط الطالب من ھل  

 نعم 
 ال 

____________________________________________________________________________________            الطوارئالتصال في حالة ل
  رقم التليفون       االسم                                                                العالقة                                                                       (بخالف الولدين) 
  ؟المدرسةيمكن لھذا الشخص التقاط الطالب من ھل  

 نعم 
 ال 

  القانوني الوصي او الوالد توقيع مطلوب
التاريخ_______________________________________________________________________________________الوصي القانوني اوالوالد 

المدارس اآلمنة ب االلتحاق  وكذلك مع إعالن، وبراھين اإلقامة  القانوني واسمهطفلك إثبات لعمر مع  وتقديمھايجب أن يتم التوقيع على ھذا االستمارة  
For Office Use Only

Form 725110.1 (A) الطالب تسجيل ستمارة

6من5صفحة

CHARLOTTE-MECKLENBURG SCHOOLS

خاصة خدمات
تعليم برنامج طفلك لدى ب)؟فرديھل إ (اي

نعم
ال

التعليمية الخطة طفلك لدى بھل عليھا ؟504المعارف
نعم
ال

للغة البيتمسح في المتداولة
اإلجابة كانت المنزل. إذا في طالب كل بھا يتحدث التي اللغات أو اللغة تحديد المدارس من الدولة وسياسات الفيدرالية السياسات غيرتتطلب أخرى لغة ھي أدناه األسئلة من أي اللغةعلى

الماإلنجليزية طفلكفمن تقييم علىمكن اختباره خالل أمن ويدا اإلنجليزيةلتحديد)W-APT(سيسكموقع اللغة في إلىو.الكفاءة أنهاالختبارنتائجاستنادا على طفلك تعريف يتم قد ،
في المستوى اإلنجليزيةمحدود اللغة علىبالتاليو)ELL(.إجادة للحصول اللغةخدماتالتأھل .)LLE(اإلنجليزيةتعليم

كلحضورأولتاريخ مدرسة في المتحدة12-طفلك الواليات قبلصفتشملال(في )الروضةما

ابنك يستخدمھا التي اللغة ھي متكررأوما بشكل ؟للتواصلابنتك

تعلمھا التي اللغة ھي أوما الحديثابنك بدأ عندما الصغر؟ابنتك في

تتحدث التي اللغة ھي ابنكما مع األحيان أغلب في ؟ابنتكأوبھا

التي المدرسة الجتماعات مترجم إلی تحتاج ؟طفلكتعليمتھمھل
نعم
ال

نعم، جوابك كان ؟اذا لغة اي _____________________في

الكفالة
لديك لھذاكفالةھل ؟الطفلقانونية
نعم
ال

الوالدينلمصرحھل يأخذواكال المدرسةان من ؟الطفل
نعم
ال

الجواب كان الوثائقالإذا تقديم يرجى الالزمةالقانونية،

الطوارئ حاالت في االتصال معلومات
االتصال، جھات عن معلومات تقديم الوالدينمعلوماتبخالفيرجى

حالةل في _____________________________________________________________________________________الطوارئالتصال
الو العالقةلدين)ا(بخالف التليفوناالسم رقم

منھل الطالب التقاط الشخص لھذا ؟المدرسةيمكن
نعم
ال

حالةل في ____________________________________________________________________________________الطوارئالتصال
الو العالقةلدين)ا(بخالف التليفوناالسم رقم

منھل الطالب التقاط الشخص لھذا ؟المدرسةيمكن
نعم
ال

حالةل في ____________________________________________________________________________________الطوارئالتصال
الولدين) العالقة(بخالف التليفوناالسم رقم

منھل الطالب التقاط الشخص لھذا ؟المدرسةيمكن
نعم
ال

القانونيالوصياوالوالدتوقيعمطلوب
القانونياوالوالد التاريخ_______________________________________________________________________________________الوصي

االستمارة ھذا على التوقيع يتم أن لعمرمعوتقديمھايجب اإلقامةالقانونيواسمهطفلكإثبات وبراھين إعالن، مع اآلمنةبااللتحاقوكذلك المدارس
المكتب مسؤولين فقطالستخدام

التسجيل_____________________________________الصف__________اھويةرقم لطالب____________________________تاريخ
التسجيل إكمال _________________________________المدرسة________________________________________________تاريخ

التحصين _______________________التنقل________نوعيةالنعمسجل
السن / االسم المدرسالنعمالقانونيإثبات _______________________________اسم

المدرسةالنعماإلقامةإثبات النعمالسابقةسجالت
الحزمة ھذه تلقت الحزمةاسم_____________________________________المدرسةالتي تلقى الذي ______________________الشخص
الدولي المركز إلى رقميشاربه بتاريخ _______________.3784-343-980في

Form 725110.1 (A) ستمارة تسجيل الطالب
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Student ID ________________________________ Enrollment Date _______________   Grade _______________
Registration Completion Date _________________ School ____________________________________________
Immunization Record  Yes      No   Transportation ______________________________________
Proof of Age/Legal Name  Yes   No    Teacher’s Name ____________________________________
Proof of Residency  Yes      No   Previous School Records  Yes    No
School Receiving Packet _____________________ Name of Person Receiving Packet ______________________ 

Referred to International Center 980-343-3784  Date ___________ By ________________________________________ 
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  إعالن االلتحاق بالمدارس اآلمنة

بأن يقوم الوالدين ،األوليا ء أو األوصياء القانونيون لجميع الطالب الذين ينتقلون إلى  )أ -4( 336 -س 115يقضي التشريع العام لكاروالينا الشمالية رقم  
المدرسة أو إقصاء من الحضور في مؤسسة خاصة أو مدرسة  منطرد ماكلنبورغ بتقديم بيان عما إذا كان الطالب في إطار أي  –مدارس شارلوت 

ھذا االجراء ال ينطبق على  .أخرىوالية أو في أي   الواليةكان الطالب قد أدين في جناية في ھذه أو إذا عامة  في ھذه الوالية أو في والية  أخرى  
  والية أخرى .أو أي  الواليةالطالب الذي لم يسبق له أن التحق بمدرسة خاصة أو عامة في ھذه 

  تسجيل معلومات الطالب

  االسم _____________________________________________________________________________________________________
األوسط         العائلي                       الشخصي       

 ____________العنوان_________________________________________________________________________________________
 الرمز البريدي                      الشارع                                                          المدينة                                      الوالية         

 ________________الصف___________________________________تاريخ الميالد________________________________العمر________

الطرد و االيقافات  
 يرجى التحقق من المربع المناسب اذا كان له  عالقة  بالطالب المذكوراسمه أعاله

  موقوفا حاليا و ال مطرودا من أي مدرسة وليس له اية ايقاف معلق أو طرد معلقليس
  من مدرسة أيام  10أوصي للطالب بااليقاف أو الطرد ألكثر من____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ :االنتظارع التأديب قيد اشرح الجريمة او نو
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________ قد تم توقيفه  على المدى الطويل أو طرده من مدرسة________________________________ 

  _______________________________________________________________________ :االنتظارع التأديب قيد اشرح الجريمة او نو
________________________________________________________________________________________________ 

 _المدرسة السابقة : _________________________________________________________________________________عنوان 
 _رقم تليفون المدرسة السابقة :_______________________________________________________________________________

  إدانات جناية
 .المناسب اذا كان له  عالقة  بالطالب المذكوراسمه أعالهيرجى التحقق من المربع 

 ن بجناية في ھذه الوالية أو في أي والية  أخرىايد لم.
 قد أدين بجناية.

  _________________________________دين الطالب  ب :__________________________________________________________أ
 _____________________________________________________________________________________ : في ( مدينة ، بلدة ، والية)

_____________________________________________________________________________________________: تاريخ اإلدانة
 ___________________________________________________________________________________________ : وصف الجريمة

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

  :________________________________________رقم التليفون : ____________________________ عين لمراقبة سلوك المذنبينضابط المالاسم 
 ____________________________  اسم مستشار المحكمة :___________________________________________________ رقم التليفون :

انا____________________(احد األبوين أو ولي األمرأو الوصي القانوني) أقسم وأؤكد أن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة 
  ودقيقة.

  _______:________________________________________________ اسم احد األبوين أو ولي االمر أو الوصي القانوني

العمل :____________________________________________________________رقم تليفون المنزل أو المحمول أو 

6من6صفحة


