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 مركز تسجيل الطالب

115 South Ludlow Street 
Dayton, Ohio 45402-1812 

 (937) 542-3202فاكس ( • 937) 542-5555هاتف 
 مساءً  4:15صباًحا حتى الساعة  7:30ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 
 

 مرحًبا بكم في مدارس دايتون الحكومية!
 
 

 ايتون الحكومية، ستحتاج إلى ما يلي:طفلك في مدرسة مدارس د الستكمال إجراءات تسجيل
 

  "كما هو مذكور في الخلفشهادة الميالد أو "إثبات العمر و/أو تاريخ الميالد. 
  

  )5يتطلب التسجيل في رياض األطفال ]سجالت التحصين )التطعيم ( جرعات من اللقاح المدمجDTaPأو الل ) قاح
ل عيد الميالد (، أو أي تركيبة )في حال أخذ الطفل الجرعة الرابعة قبDTالدفتيريا )لقاح ( أو DPTالثالثي البكتيري )

مانية، ولقاحان ، ولقاحان للحصبة والنكاف والحصبة األلBلقاحات لاللتهاب الكبدي  3لقاحات لشلل األطفال، و 4الرابع(، 
 للحماق )جدري الماء([

   

 ز أو وثائقاإلنجا تقرير التقدم أو شهادةيل من المدرسة أو آخر بطاقة تقرير أو إثبات المستوى الصفي، مثل وثائق التحو 
 الب المدارس الثانوية(مدرسية تؤكد المستوى الصفي للطالب )تعتبر كشوف العالمات األكثر فائدة لط

 

 )هوية صالحة لولي األمر مع التوقيع )يجب أال تكون منتهية الصالحية 
 

 انونية ثائق قو عقد اإليجار أو مستند الرهن أو شيك راتب أو وألمر، مثل فاتورة خدمات أإثبات العنوان باسم ولي ا
 يوًما( 60أخرى )على أال يتجاوز تاريخها 

 

  ،مثل وثيقة الطالق أو أمر المحكمة( إن وجدتوثائق الوصاية( 
 

  ،إن وجداسم موفر الرعاية للطفل وعنوانه ورقم هاتفه 

 
 لطالب ما قبل المدرسة فقط

 لقاحات ثالثية بكتيرية أو لقاحات مدمجة (4))يجب أن يكون قد أخذ  سجل التطعيمات المكتملة 

عات حسب نوع اللقاح والعمر عند ثالث أو أربع جر ( لقاح المستدمية النزلية3لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية، ) (1)، شلل األطفال

 )جدري الماء( ( لقاح الحماق1بد الفيروسي ب و)( لقاح التهاب الك3) حصول الطفل على الجرعة،

  ن أن طفلك قدمالتحقق  )تلزمنا والية أوهايو بأن يكون لدينا تقرير عن الصحة البدنية في ملف كل طالب. يرجىنموذج الفحص البدني لطفلك 
 خضع لفحص بدني كامل.(

  نموذج فحص أسنان لطفلك 

 التاريخ الصحي 

 

 

 

 وم.ليس اتكن لديك جميع المستندات المطلوبة للتسجيل، فلن تتمكن من التسجيل في نف يرجى مالحظة أنه إذا لم

 
 

 



 الرؤية

  تطبيق خالل من عالمي مجتمع في النجاح تحقيق أجل من طالبنا تجهيز

 .وإخالص بأمانة وصارمة فعالة مناهج

 
 
 
 

 "شهادة الميالد أو "إثبات العمر و/أو تاريخ الميالد

 
)أ( جواز سفر أو نسخة مصدقة من جواز السفر قدمت لموظف الجوازات عند دخول للواليات المتحدة  

 تبين تاريخ ومكان ميالد الطفل؛
 

 )ب( نسخة مصدقة من شهادة الميالد؛ 
 

 )ت( نسخة مصدقة من شهادة التعميد أو أي وثيقة دينية أخرى تبين تاريخ ومكان ميالد الطفل؛ 
 

 من سجل المستشفى تبين تاريخ ومكان والدة الطفل؛)ث( نسخة مصدقة  
 

 )ح( شهادة ميالد. 
 

 



 

 لالستخدام الرسمي فقط

 
 المدرسة

 مستشار 

 

 

  السنة الدراسية
 

 
 هوية الطالب

                              
 رمز الدخول

 
  التاريخ الصف

 األحرف األولى من اسم الموظف الفصل
 

 مركز تسجيل الطالب بمدارس 
 دايتون الحكومية

115 S. Ludlow 

Street Dayton, 

Ohio 45402 

 

  تسجيل طالب جديد
 حقل مطلوب -* 

 )حسب شهادة الميالد(الطالب معلومات 
 

 

 االسم األخير* االسم األوسط االسم األول*
 أنثى ذكر    

 الجنس* تاريخ الميالد*  اللقب  الالحقة )الصغير، الثاني، إلخ(

  بلد الوالدة*  والية الوالدة*  تاريخ الميالد*

  لغة المراسالت  اللغة األم*  لغة المنزل*

 )اختر واحًدا فقط(متطلبات اإلبالغ بالبيانات الفيدرالية *

  ليس من أصول إسبانية/التينية□  من أصول إسبانية/التينية□    

 يرجى المتابعة بتحديد خيار واحد أو أكثر لبيان عرق الطالب:*

 من هاواي أو إحدى جزر المحيط الهادي □

 

 أسود □

 آسيوي □

 أبيض □

 األصليين أالسكا سكان من/أصلي أمريكي □
 

 

 الشقة عنوان المنزل*
 

 الرمز البريدي* الوالية* المدينة*
 

 الشقة نعم(□ العنوان البريدي )كما هو في األعلى؟   *
 

 الرمز البريدي* الوالية* المدينة*

    غير ذلك□ رسائل نصية فقط □ جهاز النداء□ العمل □ الجوال □  المنزل □        
 نوع هاتف الطالب* رقم هاتف الطالب*

 

 معلومات المدرسة السابقة
 

 
 

 الفاكس  الهاتف  آخر مدرسة ارتادها

     العنوان

 الرمز البريدي  الوالية  المدينة

 معلومات عن الوصي الرئيسي
 

 

 الالحقة االسم األخير* االسم األوسط االسم األول* )السيد، السيدة، إلخ(اللقب *
 

 البريد اإللكتروني لغة المراسالت* لغة المنزل* العالقة*
 

 نوع الهاتف البديل الهاتف البديل نوع الهاتف الرئيسي* الهاتف الرئيسي*



 معلومات الوصي الثانوي
 

 
 

 الالحقة  االسم األخير                االسم األوسط           االسم األول  )السيد، السيدة، إلخ(اللقب 

 البريد اإللكتروني  لغة المراسالت  لغة المنزل  العالقة

 نوع الهاتف البديل  الهاتف البديل  نوع الهاتف الرئيسي  الهاتف الرئيسي

 

 

 )باإلضافة إلى وسائل االتصال األساسية والثانوية(ترخيص االتصال/اصطحاب الطفل في حاالت الطوارئ 
االتصال في 

 حاالت الطوارئ؟

□ 

 ونوعه الهاتف الرئيسي العالقة بالطالب االسم
 

  

 

 الهاتف البديل ونوعه

□  

□  

□  

 

 
 

 اإلذن*
 ال□نعم  □
 

 أسمح بأن يشارك طفلي في الرحالت الميدانية والتجارب المجتمعية
 س دايتون الحكومية، كما هو مبين بتوقيعي أدناه.( كجزء ضروري من العملية التعليمية لمدارRTA)بما في ذلك رحالت 

 ال□نعم  □
 

 أسمح بأن يتم تصوير طفلي أو إجراء مقابالت معه و/أو أن يتم تصويره بالفيديو من أجل
أو في وسائل اإلعالم اإللكترونية األخرى أثناء التحاقه  DPSالقصص اإلخبارية أو منشورات المنطقة التعلمية أو على شبكة 

 بمدارس دايتون الحكومية أثناء العام الدراسي، كما هو مبين في توقيعي أدناه.

 ال□نعم  □
 

 أعطي اإلذن لفحص طفلي من ِقبل ممرضة البرنامج  
 )تشمل الفحوصات: النظر، األسنان، السمع، الطول، الوزن، وضغط الدم(.

  

 
 ال□نعم  □
 

 حسب الحاجة أثناء العام الدراسي.ية ريدلمافي ن لعامليل اقبن فلي مطلتعليمية لت التقييمااإلذن إلجراء اي طعأ

 

 ال□نعم  □
 

 أعطي اإلذن لتضمين اسمي واسم طفلي ورقم هاتفه في قائمة الفصل لتكون متاحة  
 عند الطلب من قبل أحد اآلباء في الفصل. 

 لمرحلة ما قبل المدرسة فقط

 ال أريد أن يشارك طفلي في األنشطة التالية:

 

رضة للمراجعة والفحص يؤكد توقيعي أدناه على أن المعلومات المدونة في نموذج تسجيل الطالب صحيحة على حد علمي.  كما أنني أدرك أن المعلومات التي قدمتها ع
الوصي القانوني إخطار مسؤولي مدارس  وأنه قد يطلب مني تقديم وثائق إضافية لدعم ما ورد في هذا النموذج.  أدرك أنه من مسؤولية الطالب و/أو ولي األمر و/أو

لين في مدارس دايتون دايتون الحكومية فوًرا عند حدوث أي تغيير في العنوان أو الحضانة أو ترتيبات المعيشة.  بصفتي ولي األمر/الوصي على أحد الطالب المسج
طفلي مسؤول عن التصرف بمسؤولية.  سيتم توفير مدونة سلوك الطالب لطفلك  الحكومية، فإنني أوافق على االطالع على مدونة سلوك الطالب في المديرية وأعرف أن

 pdf121_5_23doc_/.oh.us/documents/contentdocuments12http://www.dps.k.في المدرسة التي سيلتحق بها، وهي متاحة على الموقع 
 

 

 التاريخ* توقيع ولي األمر أو الوصي القانوني*
 

 

 التاريخ* يرجى طباعة اسم ولي األمر/الوصي*
 

 

 شكرا على اختياركم مدارس دايتون الحكومية.

 

http://www.dps.k12.oh.us/documents/contentdocuments/doc_23_5_121.pdf


 
 10/04/17: المراجعة تاريخ

 

 
 معلومات التسجيل اإلضافية

 
    تاريخ الميالد:        اسم الطالب: 

 
 

 ال ☐نعم     ☐هل الطالب معلق حالًيا أو في انتظار الطرد من آخر مدرسة ارتادها؟      (1

 
        السبب            

 ____مية/المدرسة ________ال   اإلدارة التعلي ☐نعم     ☐هل سبق وأن تم طرد الطالب من أي مدرسة؟      (2       

    بيت الرعاية ☐األب        ☐ قريب ☐الوصي        ☐ األم ☐  يعيش الطفل مع:   (3

   

 ال ☐نعم     ☐هل يعيش األشقاء في نفس المنزل مع الطالب المذكور أعاله؟     (4

 

 ال  ☐نعم     ☐هل عائلتك نازحة بصفة مؤقتة؟     (5

   كم المدة؟  __________________/ ديقص ☐عائلة      ☐أوى     م ☐ن: ، أينعمإذا كانت اإلجابة 
 

 ال ☐نعم     ☐هل يوجد لدى الطالب خطة تعليم فردية؟       (6
 
 

 هل يعمل ولي األمر/الوصي في الجيش؟ (7
 

   ال 

  حل(.خفر السوا سالح مشاة البحرية أو ات الجوية،عمل )الجيش ، القوات البحرية ، القو ، الطالب هو أحد أعضاء قوات الواجبنعم 
 

  (.ر السواحلمشاة البحرية أو خف سالح ، الطالب ابن ألحد أفراد قوات االحتياط )الجيش، القوات البحرية، القوات الجويةنعم 
 

  الجوي.( ني )الحرس الوطني العسكري أو الحرس الوطني، الطالب ابن ألحد أعضاء الحرس الوطنعم 
 

 
  

 أسئلة متعلقة بالخدمات الصحية وقت التسجيل:
 

 ال   ☐نعم    ☐   ؟هل يحتاج طفلك إلى أدوية طارئة لنوبات الصرع، مثل دياستات أو فيرسيد عن طريق األنف (8

 واب نعم، يرجى التحديد__________________________________________________________إذا كان الج
 

 ال ☐نعم   ☐هل سيحتاج طفلك إلى أخذ حقن في المدرسة؟   (9

 إذا كان الجواب نعم، يرجى التحديد__________________________________________________________
 

 ال  ☐نعم   ☐، القسطرة(   Gأو رعاية محددة؟ )مثل التغذية عبر أنبوب هل سيحتاج طفلك إلى ممرضة لعالج  (10

 إذا كان الجواب نعم، يرجى التحديد__________________________________________________________
 

 ال  ☐نعم  ☐هل يعاني طفلك من حساسية من األغذية مهددة للحياة؟    (11

 _____________________________________________________ان الجواب نعم، يرجى التحديد____إذا ك
 
 
 

     التاريخ:          توقيع ولي األمر: 



 

 مدارس دايتون الحكومية
 التفويض الطبي للعالج في حاالت للطوارئ

 

 

   
 

 أو  عبر في حالة عدم نجاح محاولة التواصل مع
  تفهاال  ولي األمر/الوصي 

 إعطاء أي عالج يقترحه الدكتور (.1موافقتي على: )فإنني أعطي   عبر 
   الهاتف  ولي األمر/الوصي

 أو  الدكتور
  الطبيب المفضل                                      رقم الهاتف)اختياري( 

 وطبيب أ أو في حال كان الطبيب المعين غير متاح، عن طريق  
 رقم الهاتف)اختياري(                                 مفضل           طبيب األسنان ال 

  (. تحويل الطفل إلى:2طبيب أسنان آخر معتمد؛ و)
 المستشفى المفضل 

  أو أي مستشفى يمكن الوصول إليه بشكل طبيعي. 

تاريخ الطبي للطفل أو أي عاهات ق المتعلقة بالكر الحقائذراحية. يرجى ن/طبيبا أسنان آخران معتمدان واتفقا على ضرورة إجراء هذه العملية الجال يغطي هذا التفويض العمليات الجراحية الكبرى إال إذا اُستشير طبيبا
ة مع مزودي الرعاية الصحي شارك المعلومات، فإننا نتعاون مع مركز المجتمعات الصحية على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وللقيام بهذاجسدية يجب إعالم الطبيب بها. تعمل مدارس دايتون الحكومية بال

 اآلخرين المعتمدين و/أو مسؤولي برنامج ميديكيد.

  ( أمام كل ما ينطبق(:هل سبق وأن عانى طفلك من أي مما يلي )يرجى وضع عالمة )

  غير ذلك   السكري  الصرع )النوبات(  الربو  مشاكل في القلب

            اذكر أي حساسية أو مرض قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية:

  

X      
 التاريخ  العنوان  توقيع ولي األمر/الوصي

 

 تجد نسخة منقحة من قانون أوهايو على ظهر هذا النموذج.

 

           
 هاتف المنزل  تاريخ الميالد  الجنس  االسم األوسط  االسم األول  اسم الطالب األخير

   

 الرمز البريدي  عنوان الطالب

     
 هاتف العمل  صاحب العمل  الوالد/الوصي

     
 هاتف العمل  لعملصاحب ا  األم/الوصي

 يجب إبالغ البدالء عند تعذر الوصول إلى اآلباء

(1).    (2).    

 الهاتف  االسم  الهاتف  االسم 

 .4في حالة عدم الموافقة، يرجى إكمال القسم  .3و 2و 1يرجى إكمال األقسام 

 

 : التأمين الصحي2القسم 
 

سنة  19هل يوجد تأمين صحي ألطفالك ممن يبلغ عمرهم 
 أو أقل؟

 ال  ☐نعم        ☐

 
 ___________________________مزود التأمين

 
 : أدوية الطالب3القسم 

 
 ؟ بانتظام األدوية الموصوفة لههل يتناول الطفل 

 ال  ☐   نعم ☐  
 

 بة نعم، يرجى ذكر األدوية:إذا كانت اإلجا

   
   
   
   
   
   

 

 هل يتم إعطاء أي أدوية أثناء اليوم الدراسي؟

 ال ☐                    نعم ☐

)إذا كانت اإلجابة نعم، فيرجى الحصول على نموذج إدارة 
 األدوية من مدرسة طفلك.(

 
 : رفض الموافقة4القسم 

طوارئ لطفلي. في على العالج الطبي في حاالت الأوافق  ال
حالة المرض أو اإلصابة التي تتطلب عالًجا طارئًا، أرغب 

 ال تتخذ إدارة المدرسة أي إجراءات أو أن:في أن 

  

  
 

  
 توقيع ولي األمر/الوصي

  
 العنوان

  
 التاريخ

 : تمت الموافقة1القسم 

   12/27/18تاريخ المراجعة: 

 ةيرجى الطباع



(Arabic) 

 

 نموذج موافقة وتفویض ولي األمر 

 لمدارس دایتون العامة  
 ، واستكمال ھذا النموذج والتوقیع علیھ بخصوص طفلك.  اطبع نسخة واضحة، واستكمل كل قسم وراجع قبل التوقیع وتأریخ النموذج.رجاًء القراءة بعنایة

 __________________________________________  _________ _________________________  ____________ 
 ھویة الطالب     المدرسة   الصف  اسم الطالب (رجاًء كتابة: االسم األخیر، االسم األول، االسم األوسط) 

 
 اإلذن باالتصال باستخدام البرید اإللكتروني .1

 

لن یتم موافقتي) على االتصال بي من قبل أفراد طاقم عمل المدرسة من خالل البرید اإللكتروني.  أفھم أن عنوان بریدي اإللكتروني سیظل سریًا وأمنح موافقتي (أو ال أمنح 
مشاركة في أي وكل أشكال منحھ أو استخدامھ ألیة أغراض غیر المعلومات ذات العالقة بالمنطقة و/ أو المدرسة.  تشجع مدارس دایتون العامة أولیاء األمور على ال

 التواصل التي من شأنھا تعزیز إمكانات نجاح الطالب في المدرسة.
 التسجیل.عند توقیعك على ھذه الوثیقة بالموافقة، یجوز لطاقم عمل مدارس دایتون العامة استخدام عنوان البرید اإللكتروني الذي قدمتھ في نموذج 

 
 لیس لدي عنوان برید إلكتروني حالیًا -□ غیر منطبق   موافقتي□ ال أمنح  □ أمنح موافقتي 

 اإلذن بعرض صور فوتوغرافیة أو مقاطع صوتیة أو مقاطع فیدیو أو صور إلكترونیة أو أعمال فنیة وقصص .2

 

الصور اإللكترونیة الخاصة بطفلي أو المواد الخطیة األصلیة أو أمنح موافقتي (أو ال أمنح موافقتي) بالنسبة للصور الفوتوغرافیة أو المقاطع الصوتیة أو مقاطع الفیدیو أو 
طار المدرسة في أي معرض أو عرض األعمال الفنیة أو األعمال األخرى التي یقوم طفلي بإنشائھا في أثناء الدورة التعلیمیة لیتم استخدامھا من قبل منطقة المدرسة خارج إ

اإلعالم اإلخباریة أو وسائط فیدیو أو وسائط صوتیة أو وسائط إلكترونیة أخرى مثل موقع الویب الخاص بالمنطقة و/ أو عام أو مواد دعایة أو إعالنات أو قصص وسائل 
یمكن كما أنھ من المفھوم أنھ صفحات التواصل االجتماعي أو التلفزیون أو قرص مضغوط أو اسطوانة مدمجة.  أفھم أنھ قد یتم استخدام اسم طفلي بالكامل مع ذلك العرض.  

قامتھا خارج ممتلكات المدرسة مثل التقاط صور فوتوغرافیة أو مقاطع فیدیو لكل الطالب في األحداث المفتوحة للجماھیر/ المجتمع أو ألولیاء األمور أو األحداث التي یتم إ
تع مدارس دایتون العامة بالتحكم وال تتحمل المسئولیة عن التقاط العروض والرحالت المیدانیة والحفالت الموسیقیة والنزھات الخلویة واألحداث الریاضیة... إلخ  ال تتم

 الصور الفوتوغرافیة أو مقاطع صور الفیدیو في ھذه األحداث.
 

 مالحظة:  لن یؤثر ھذا النموذج على اختیارات أولیاء األمور بشأن خیارات دفتر العام للصور المدرسیة. 
 

 □ ال أمنح موافقتي □ أمنح موافقتي 
 اإلذن بالمشاركة في الرحالت المیدانیة .3

 
(بما في ذلك السفر عبر ھیئة الطرق والمواصالت) كجزء ضروري من  أمنح موافقتي (أو ال أمنح موافقتي) على مشاركة طفلي في الرحالت المیدانیة والخبرات المجتمعیة

 خالل توقیعي أدناه.العملیة التعلیمیة لمدارس دایتون العامة على النحو المشار إلیھ من 
 □ ال أمنح موافقتي □ أمنح موافقتي 

 اإلذن بالفحص من قبل الممرضة .4

 

 الدم). أمنح موافقتي (أو ال أمنح موافقتي) على فحص طفلي من قبل ممرضة البرنامج (تشمل الفحوصات: البصر واألسنان والسمع والطول والوزن وضغط
 

 موافقتي□ ال أمنح  □ أمنح موافقتي 
 اإلذن بالخضوع للتقییم .5

 

 سنة الدراسیة.أمنح موافقتي (أو ال أمنح موافقتي) على خضوع طفلي لعملیات تقییم تعلیمیة من قبل موظفي منطقة المدرسة على النحو الالزم في أثناء ال
                              

 □ ال أمنح موافقتي □ أمنح موافقتي 

 المدرسة فقط  باإلدراج في قائمة الصفوف في مرحلة ما قبلاإلذن  .6
 

 الصف.أمنح موافقتي (أو ال أمنح موافقتي) على إدراج اسمي واسم طفلي ورقم الھاتف في قائمة الصف التي سیتم توفیرھا عند طلب أي ولي أمر في 
 

 □ ال أمنح موافقتي □ أمنح موافقتي 
  



(Arabic) 

 معلومات الدلیل .7

) المعدل، تحافظ مدارس دایتون العامة ("المدرسة") على سریة السجالت التعلیمیة الخاصة FERPA( 1974للقانون االتحادي للخصوصیة والحقوق التعلیمیة لسنة وفقًا 
موافقة الخطیة المسبقة من قبل ولي عدم اإلفصاح عنھا ألي طرف ثالث إال بعد الحصول على ال –باستثناء في ظروف خاصة محدودة مدرجة في ذلك القانون  -بالطالب و

قة من قبل ولي األمر/ األمر/ الطالب. ومع ذلك، یسمح القانون للمدارس باإلفصاح عن "معلومات الدلیل" الخاصة بالطالب دون الحصول على الموافقة الخطیة المسب
لحصول على موافقتك المسبقة، یمكنك اختیار "االنسحاب" من ھذا االستثناء من الطالب. إذا كنت ال ترغب في اإلفصاح عن أنواع معینة من معلومات الدلیل إال بعد ا

سحاب من اإلفصاح عن  القانون االتحادي للخصوصیة والحقوق التعلیمیة عن طریق التوقیع على النموذج أدناه. ستظل معلومات الدلیل الخاصة بأي طالب اختار االن
 محددة لحین قیام الطالبة بطلب إزالة التحدید من خالل استكمال وتسلیم المدرسة إلغاء االنسحاب. –راءات الخاصة باالنسحاب وفقًا لھذه السیاسة/ اإلج –معلومات الدلیل 

  إلى: مدارس دایتون العامة

  أطلب حجب المعلومات الشخصیة التالیة المحددة على أنھا معلومات دلیل بموجب القانون االتحادي للخصوصیة والحقوق التعلیمیة. ●
كانت المدرسة مطالبة  أقر أنھ عند تقدیم ھذا النموذج، ال یمكن اإلفصاح عن المعلومات المحددة ألطراف ثالثة إال بعد الحصول على موافقتي الخطیة أو إال إذا ●

افقتي الخطیة المسبقة؛ وأقر أن أو مسموًحا لھا بموجب القانون االتحادي للخصوصیة والحقوق التعلیمیة باإلفصاح عن تلك المعلومات دون الحصول على مو
  معلومات الدلیل المحددة لن یتم اإلفصاح عنھا بغیر ذلك من وقت استالم المدرسة للنموذج الخاص بي لحین رفض طلب االنسحاب الخاص بي.

  للمدرسة.أقر أنھ ال یمكنني طلب إلغاء استخدام رقم ھویة الطالب الخاص بي ألنھا معلومات تعریفیة ضروریة  ●
ات الدلیل أقر أنھ في حالة اإلفصاح عن معلومات الدلیل قبل استالم المدرسة طلب اإللغاء الخاص بي، ال یمكن للمدرسة التوقف عن اإلفصاح عن معلوم ●

  الخاصة بي.
 أقر أنھ یمكنني الطلب واالعتراض على طریقة استخدام معلومات الدلیل الخاصة بي عن طریق االتصال بالمدرسة. ●

 
 الدلیل المحددة أدناه ____ حدد ھنا لالنسحاب من كل معلومات

 أو

 من تبادل المعلومات حدد المربعات الفردیة أدناه لالنسحاب بصورة انتقائیة

 ____آخر معھد درست فیھ    ____االسم

 ____الوزن/ الطول   ____قائمة (قوائم) الھاتف

 )بدوام كامل، بدوام جزئيمثالً ____حالة القید (  ____صورة فوتوغرافیة

 طالب/ة في العام الدراسي الثاني) مثال____موقف الصف (   ____تاریخ المیالد

 ____آخر وكالة أو مؤسسة تعلیمیة درست فیھا   ____مكان المیالد

 ____المشاركة في األنشطة والریاضات المعترف بھا رسمًیا ____العنوان الدائم أو عنوان المنزل

 ____الدرجة (الدرجات) المستلمة  ____عنوان البرید اإللكتروني

 ____الجوائز واألوسمة المستلمة   ____تاریخ الحضور
 

     _________________________________________    _____________________________________ 
 التاریخ        التوقیع

 
 قیع ولي األمر على اختیار انسحاب الطالب.إذا كنت دون سن الثامنة عشر، یتوجب تو

 



Arabic |الملحق أ: استبیان 
استخدام اللغة 

یلزم إتمام استبیان استخدام اللغة . وسیتم إكمال الجزء الخلفي من ھذا االستبیان بمعرفة المدرسة. یرجى إكمال ھذه الصفحة فقط من االستبیان: السادة اآلباء وأولیاء األمور
الواردة بھ لموظفي المدرسة ما إذا كانوا یحتاجون إلى التأكد من مھارة طفلك في اللغة اإلنجلیزیة أم  حیث توضح المعلومات. لجمیع الطالب لدى قیدھم في مدارس أوھایو

 .وال تستخدم المعلومات المقدمة لتحدید حالة الھجرة. وتضمن اإلجابة عن ھذه األسئلة أن یتلقى طفلك الخدمات التعلیمیة الالزمة لتمكینھ من تحقیق النجاح في المدرسة. ال

)سنة/یوم/شھر(: اریخ میالد الطالبت )االسم األول واالسم األخیر(: اسم الطالب   

 ترغب األسرة في التواصل مع المدرسة؟) لغات(بأي لغة . 1

______________________________________________________________ 

 جھات االتصال
یرجى توضیح اللغة المفضلة لكي یتسنى لنا 

أو وثائق مترجمة دون تكلفة توفیر مترجم 
یحق لجمیع أولیاء األمور . عندما تحتاج إلیھا

الحصول على المعلومات الخاصة بتعلیم 
.أطفالھم باللغة التي یفھمونھا  

 ما ھي اللغة التي تعلمھا طفلك أوالً؟ .2

______________________________________________________________ 

 یستخدمھا طفلك غالبًا في المنزل؟ما ھي اللغة التي  .3

______________________________________________________________ 

 ما ھي اللغات المستخدمة في منزلك؟ .4

______________________________________________________________ 

 معلومات حول اللغة
تساعدنا المعلومات الخاصة بلغة طفلك على 

الطالب المؤھلین للحصول على الدعم تحدید 
من أجل تطویر مھارات اللغة الضروریة 

وقد تكون االختبارات . للنجاح في المدرسة
.ضروریة لتحدید وسائل دعم اللغة المطلوبة  

 ____________________________________________في أي دولة ُولد طفلك؟  .5
 التعلیم السابق

 بدولة میالد طفلك توفر لنا الردود الخاصة

 ھل تلقى طفلك تعلیًما رسمیًا خارج الوالیات المتحدة؟ .6
ال □  نعم □   

 _______________________األشھر؟ /إذا كانت اإلجابة نعم، ما ھي عدد السنوات

_______________________ إذا كانت اإلجابة نعم، ما ھي لغة التعلیم؟

المعارف وتعلیمھ السابق معلومات حول 
 والمھارات

التي یتلقاھا طفلك في المدرسة، وقد تمكن 
 المدرسة من الحصول على

ال  □  نعم □  ھل درس طفلك في مدرسة بالوالیات المتحدة؟   .7

 إذا كانت اإلجابة نعم، فمتى درس طفلك في مدرسة بالوالیات المتحدة ألول مرة؟

__________/_______/_______ 
 شھر          یوم              سنة

 .تمویل إضافي من أجل دعم طفلك

 معلومات إضافیة
یرجى تقدیم المعلومات اإلضافیة التي 
تساعدنا على فھم الخبرات اللغویة 

 .والخلفیة التعلیمیة لدى طفلك

  : ولي األمر/االسم األخیر لألب :ولي األمر/االسم األول لألب

) سنة/یوم/شھر(: تاریخ الیوم  :ولي األمر/توقیع األب

یرجى االتصال بالمدرسة أو مكتب اإلدارة التعلیمیة في حالة وجود أیة أسئلة حول الخدمات المتاحة في مدرسة . نشكركم على تزویدنا بالمعلومات أعاله
بالمدارس تجاه الطالب الدارسین للغة اإلنجلیزیة وأولیاء یمكنك العثور على معلومات مترجمة فیما یتعلق بااللتزامات والحقوق المدنیة الخاصة . طفلك

 es.htmlhttps://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresourc: األمور الذین لدیھم درایة محدودة باللغة اإلنجلیزیة عبر الرابط التالي

 .الدولي Creative Commons Attribution 4.0بموجب ترخیص ، مكتب مشرف التعلیم العامبواسطة 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html
http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 )الملحق أ، یتبع(
 ***یستكمل من قبل موظف المدرسة***

 :یرجى تأكید العبارات التالیة ذات الصلة بإدارة استبیان استخدام اللغة بوالیة أوھایو. الفحص .1
 

 .ولي األمر قدمت اإلدارة أو المدرسة استبیان استخدام اللغة بصورة عملیة وبلغة وشكل یفھمھ األب أو □

یستخدم استبیان استخدام . بالغرض من ھذه االستمارة) أولیاء األمور(أو ولي األمر ) اآلباء(أبلغت اإلدارة أو المدرسة األب  □
 .اللغة فقط لفھم الخبرات اللغویة والخلفیة التعلیمیة للطالب

) EMIS(تستخدم اإلدارة أو المدرسة المعلومات الواردة في االستبیان عبر سجالت نظام معلومات اإلدارة التعلیمیة  □
 .المناسبة

بالنسبة للطالب المقیدین من إدارات ومدارس أمریكیة أخرى، یطلب مسؤولو المدرسة بیانات استبیان اللغة السابقة  □
 .ي اللغة اإلنجلیزیةواإلشارة إلى المعلومات عند تحدید دارس

یتم االحتفاظ بنتائج استبیان استخدام اللغة إلى جانب السجالت التراكمیة الخاصة بالطالب ومتابعتھم إذا انتقلوا إلى  □
 .مدارس أخرى/إدارات

 

 .دون أي معلومات إضافیة للمساعدة في مراجعة استبیان استخدام اللغة. مالحظة .2
 
 
 
 
 
 
 
 

ل اإلجابات . السجل .3 في الصفحة رقم  شروحات استبیان استخدام اللغة ارجع إلى. الواردة باستبیان استخدام اللغة في الجدول أدناهسّجِ
 .للحصول على اإلرشادات الخاصة بكل بند 2

 
 

  _   
 اللغة األصلیة للطالب

لجمیع . في استبیان استخدام اللغة 2انظر السؤال 
 .الطالب في نظام معلومات اإلدارة التعلیمیة

 
  _   

 اللغة الرئیسیة للطالب
. الخاص باستبیان استخدام اللغة 3انظر السؤال 

لدارسي اللغة اإلنجلیزیة في نظام معلومات 
 .اإلدارة التعلیمیة

 .قم بتقییم كفاءة اللغة اإلنجلیزیة الخاصة بالطالب. نعم □
 .یرجى عدم تقییم كفاءة اللغة اإلنجلیزیة الخاصة بالطالب. ال □

 اللغة اإلنجلیزیة المحتملیندارسو 
 .4-2انظر أسئلة استبیان استخدام اللغة 

 .نعم، الطالب طفل مھاجر □
 .ال، الطالب لیس طفالً مھاجًرا □

 حالة الطالب المھاجرین
لجمیع . 7-5انظر أسئلة استبیان استخدام اللغة 

 .الطالب في نظام معلومات اإلدارة التعلیمیة
 
 

 4. .المعلومات أدناهیرجى تعبئة . التوثیق 

______________________________  
 )سنة/یوم/شھر(الیوم 

________________________________  
 توقیع موظف المدرسة القائم بالتوثیق

 

______________________________  
 اسم المدرسة أو المنطقة التعلیمیة

________________________________  
 اسم موظف المدرسة القائم بالتوثیق 
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