مركز تسجيل الطالب
South Ludlow Street 115
Dayton, Ohio 45402-1812
هاتف  • )937( 542-5555فاكس )937( 542-3202
ساعات العمل :من االثنين إلى الجمعة من الساعة  7:30صباحً ا حتى الساعة  4:15مسا ًء

مرحبًا بكم في مدارس دايتون الحكومية!
الستكمال إجراءات تسجيل طفلك في مدرسة مدارس دايتون الحكومية ،ستحتاج إلى ما يلي:


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

سجالت التحصين (التطعيم) [يتطلب التسجيل في رياض األطفال  5جرعات من اللقاح المدمج ( )DTaPأو اللقاح

الثالثي البكتيري ( )DPTأو لقاح الدفتيريا ( ،)DTأو أي تركيبة (في حال أخذ الطفل الجرعة الرابعة قبل عيد الميالد
الرابع) 4 ،لقاحات لشلل األطفال ،و 3لقاحات لاللتهاب الكبدي  ،Bولقاحان للحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ،ولقاحان
للحماق (جدري الماء)]


إثبات المستوى الصفي ،مثل وثائق التحويل من المدرسة أو آخر بطاقة تقرير أو تقرير التقدم أو شهادة اإلنجاز أو وثائق
مدرسية تؤكد المستوى الصفي للطالب (تعتبر كشوف العالمات األكثر فائدة لطالب المدارس الثانوية)



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



إثبات العنوان باسم ولي األمر ،مثل فاتورة خدمات أو عقد اإليجار أو مستند الرهن أو شيك راتب أو وثائق قانونية
أخرى (على أال يتجاوز تاريخها  60يومًا)



وثائق الوصاية ،إن وجدت (مثل وثيقة الطالق أو أمر المحكمة)



اسم موفر الرعاية للطفل وعنوانه ورقم هاتفه ،إن وجد
لطالب ما قبل المدرسة فقط






سجل التطعيمات المكتملة (يجب أن يكون قد أخذ ( )4لقاحات ثالثية بكتيرية أو لقاحات مدمجة
شلل األطفال )1( ،لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية )3( ،لقاح المستدمية النزلية ثالث أو أربع جرعات حسب نوع اللقاح والعمر عند
حصول الطفل على الجرعة )3( ،لقاح التهاب الكبد الفيروسي ب و( )1لقاح الحماق (جدري الماء)
نموذج الفحص البدني لطفلك (تلزمنا والية أوهايو بأن يكون لدينا تقرير عن الصحة البدنية في ملف كل طالب .يرجى التحقق من أن طفلك قد
خضع لفحص بدني كامل).
نموذج فحص أسنان لطفلك
التاريخ الصحي

يرجى مالحظة أنه إذا لم تكن لديك جميع المستندات المطلوبة للتسجيل ،فلن تتمكن من التسجيل في نفس اليوم.

الرؤية
تجهيز طالبنا من أجل تحقيق النجاح في مجتمع عالمي من خالل تطبيق
مناهج فعالة وصارمة بأمانة وإخالص.

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؛
(ث) نسخة مصدقة من سجل المستشفى تبين تاريخ ومكان والدة الطفل؛
(ح) شهادة ميالد.

الرؤية
تجهيز طالبنا من أجل تحقيق النجاح في مجتمع عالمي من خالل تطبيق
مناهج فعالة وصارمة بأمانة وإخالص.

لالستخدام الرسمي فقط
الصف

المدرسة

الفصل

مستشار

هوية الطالب
السنة الدراسية

مركز تسجيل الطالب بمدارس
دايتون الحكومية
115 S. Ludlow
Street Dayton,
Ohio 45402

التاريخ
رمز الدخول

األحرف األولى من اسم الموظف

تسجيل طالب جديد
*  -حقل مطلوب

معلومات الطالب (حسب شهادة الميالد)
*االسم األول

االسم األوسط

*االسم األخير

الالحقة (الصغير ،الثاني ،إلخ)

اللقب

*تاريخ الميالد

*تاريخ الميالد

*والية الوالدة

*بلد الوالدة

*لغة المنزل

*اللغة األم

لغة المراسالت

ذكر أنثى
*الجنس

*متطلبات اإلبالغ بالبيانات الفيدرالية (اختر واح ًدا فقط)

□

□

من أصول إسبانية/التينية

ليس من أصول إسبانية/التينية

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

□ أسود

□ أمريكي أصلي/من سكان أالسكا األصليين

□ آسيوي

*عنوان المنزل

□

من هاواي أو إحدى جزر المحيط الهادي

الشقة

*المدينة

*الوالية

*العنوان البريدي (كما هو في األعلى؟

□

*الرمز البريدي
الشقة

نعم)

*المدينة

*الرمز البريدي

*الوالية

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

*رقم هاتف الطالب

معلومات المدرسة السابقة
آخر مدرسة ارتادها

الفاكس

الهاتف

العنوان
المدينة

الرمز البريدي

الوالية

معلومات عن الوصي الرئيسي
*االسم األول

االسم األوسط

*االسم األخير

*العالقة

*لغة المنزل

*لغة المراسالت

*الهاتف الرئيسي

*نوع الهاتف الرئيسي

الهاتف البديل

*اللقب

الالحقة
البريد اإللكتروني

نوع الهاتف البديل

(السيد ،السيدة ،إلخ)

معلومات الوصي الثانوي
االسم األول

االسم األوسط

اللقب

العالقة

لغة المنزل

لغة المراسالت

البريد اإللكتروني

الهاتف الرئيسي

نوع الهاتف الرئيسي

الهاتف البديل

نوع الهاتف البديل

(السيد ،السيدة ،إلخ)

الالحقة

االسم األخير

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

االسم

العالقة بالطالب

الهاتف الرئيسي ونوعه

الهاتف البديل ونوعه

□
□
□
□
*اإلذن
□نعم □ال

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

□نعم □ال

أسمح بأن يتم تصوير طفلي أو إجراء مقابالت معه و/أو أن يتم تصويره بالفيديو من أجل
القصص اإلخبارية أو منشورات المنطقة التعلمية أو على شبكة  DPSأو في وسائل اإلعالم اإللكترونية األخرى أثناء التحاقه
بمدارس دايتون الحكومية أثناء العام الدراسي ،كما هو مبين في توقيعي أدناه.

□نعم □ال

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

□نعم □ال

أعطي اإلذن إلجراء التقييمات التعليمية لطفلي من قبل العاملين في المديرية حسب الحاجة أثناء العام الدراسي.

□نعم □ال

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:

يؤكد توقيعي أدناه على أن المعلومات المدونة في نموذج تسجيل الطالب صحيحة على حد علمي .كما أنني أدرك أن المعلومات التي قدمتها عرضة للمراجعة والفحص
وأنه قد يطلب مني تقديم وثائق إضافية لدعم ما ورد في هذا النموذج .أدرك أنه من مسؤولية الطالب و/أو ولي األمر و/أو الوصي القانوني إخطار مسؤولي مدارس
دايتون الحكومية فورً ا عند حدوث أي تغيير في العنوان أو الحضانة أو ترتيبات المعيشة .بصفتي ولي األمر/الوصي على أحد الطالب المسجلين في مدارس دايتون
الحكومية ،فإنني أوافق على االطالع على مدونة سلوك الطالب في المديرية وأعرف أن طفلي مسؤول عن التصرف بمسؤولية .سيتم توفير مدونة سلوك الطالب لطفلك
في المدرسة التي سيلتحق بها ،وهي متاحة على الموقع http://www.dps.k12.oh.us/documents/contentdocuments/doc_23_5_121.pdf

*توقيع ولي األمر أو الوصي القانوني

*التاريخ

*يرجى طباعة اسم ولي األمر/الوصي

*التاريخ
شكرا على اختياركم مدارس دايتون الحكومية.

تاريخ المراجعة10/04/17 :

معلومات التسجيل اإلضافية
تاريخ الميالد:

اسم الطالب:

 )1هل الطالب معلق حاليًا أو في انتظار الطرد من آخر مدرسة ارتادها؟ ☐ نعم

☐ ال

السبب
 )2هل سبق وأن تم طرد الطالب من أي مدرسة؟
 )3يعيش الطفل مع:

☐ األم

☐ الوصي

☐ نعم

☐ ال اإلدارة التعليمية/المدرسة ____________

☐ قريب

 )4هل يعيش األشقاء في نفس المنزل مع الطالب المذكور أعاله؟
 )5هل عائلتك نازحة بصفة مؤقتة؟ ☐ نعم ☐ ال
إذا كانت اإلجابة نعم ،أين ☐ :مأوى ☐ عائلة
 )6هل يوجد لدى الطالب خطة تعليم فردية؟

☐ نعم

☐ األب
☐ نعم

☐ بيت الرعاية

☐ ال

☐ صديق /كم المدة؟ __________________
☐ ال

 )7هل يعمل ولي األمر/الوصي في الجيش؟
 ال
 نعم ،الطالب هو أحد أعضاء قوات الواجب عمل (الجيش  ،القوات البحرية  ،القوات الجوية ،سالح مشاة البحرية أو خفر السواحل).
 نعم ،الطالب ابن ألحد أفراد قوات االحتياط (الجيش ،القوات البحرية ،القوات الجوية سالح مشاة البحرية أو خفر السواحل).
 نعم ،الطالب ابن ألحد أعضاء الحرس الوطني (الحرس الوطني العسكري أو الحرس الوطني الجوي).

أسئلة متعلقة بالخدمات الصحية وقت التسجيل:
☐ نعم ☐ ال
 )8هل يحتاج طفلك إلى أدوية طارئة لنوبات الصرع ،مثل دياستات أو فيرسيد عن طريق األنف؟
إذا كان الج واب نعم ،يرجى التحديد__________________________________________________________
 )9هل سيحتاج طفلك إلى أخذ حقن في المدرسة؟ ☐ نعم ☐ ال
إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد__________________________________________________________
 )10هل سيحتاج طفلك إلى ممرضة لعالج أو رعاية محددة؟ (مثل التغذية عبر أنبوب  ،Gالقسطرة) ☐ نعم ☐ ال
إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد__________________________________________________________
 )11هل يعاني طفلك من حساسية من األغذية مهددة للحياة؟ ☐ نعم ☐ ال
إذا كان الجواب نعم ،يرجى التحديد_________________________________________________________

توقيع ولي األمر:

التاريخ:

مدارس دايتون الحكومية
التفويض الطبي للعالج في حاالت للطوارئ
القسم  :2التأمين الصحي

االسم األول

اسم الطالب األخير

يرجى الطباعة
الجنس

االسم األوسط

هاتف المنزل

تاريخ الميالد

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

الوالد/الوصي

صاحب العمل

هاتف العمل

مزود التأمين___________________________

األم/الوصي

صاحب العمل

هاتف العمل

القسم  :3أدوية الطالب

الرمز البريدي

عنوان الطالب

يجب إبالغ البدالء عند تعذر الوصول إلى اآلباء
().2

().1

هل يتناول الطفل األدوية الموصوفة له بانتظام؟
☐ نعم ☐ ال

الهاتف

االسم

الهاتف

االسم

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

إذا كانت اإلجابة نعم ،يرجى ذكر األدوية:

القسم  :1تمت الموافقة
عبر

في حالة عدم نجاح محاولة التواصل مع
ولي األمر/الوصي

الهاتف

عبر

فإنني أعطي موافقتي على .)1( :إعطاء أي عالج يقترحه الدكتور

ولي األمر/الوصي

هل يتم إعطاء أي أدوية أثناء اليوم الدراسي؟
☐ ال
☐ نعم

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

الهاتف

أو

الدكتور
الطبيب المفضل

رقم الهاتف(اختياري)

أو في حال كان الطبيب المعين غير متاح ،عن طريق طبيب أو
رقم الهاتف(اختياري)

طبيب األسنان المفضل

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

القسم  :4رفض الموافقة
ال أوافق على العالج الطبي في حاالت الطوارئ لطفلي .في
حالة المرض أو اإلصابة التي تتطلب عال ًجا طارئ ًا ،أرغب
في أن ال تتخذ إدارة المدرسة أي إجراءات أو أن:

أو

أو أي مستشفى يمكن الوصول إليه بشكل طبيعي.
ال يغطي هذا التفويض العمليات الجراحية الكبرى إال إذا ا ُستشير طبيبا ن/طبيبا أسنان آخران معتمدان واتفقا على ضرورة إجراء هذه العملية الجراحية .يرجى ذكر الحقائق المتعلقة بالتاريخ الطبي للطفل أو أي عاهات
جسدية يجب إعالم الطبيب بها .تعمل مدارس دايتون الحكومية بالتعاون مع مركز المجتمعات الصحية على تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية .وللقيام بهذا ،فإننا نشارك المعلومات مع مزودي الرعاية الصحية
اآلخرين المعتمدين و/أو مسؤولي برنامج ميديكيد.

هل سبق وأن عانى طفلك من أي مما يلي (يرجى وضع عالمة ( )أمام كل ما ينطبق):
مشاكل في القلب
توقيع ولي األمر/الوصي
العنوان
التاريخ

الربو

الصرع (النوبات)

السكري

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

X
العنوان

توقيع ولي األمر/الوصي
تجد نسخة منقحة من قانون أوهايو على ظهر هذا النموذج.

تاريخ المراجعة12/27/18 :

غير ذلك

التاريخ

ﻧﻤﻮذج ﻣﻮاﻓﻘﺔ وﺗﻔﻮﯾﺾ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ
ﻟﻤﺪارس داﯾﺘﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺟﺎ ًء اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ،واﺳﺘﻜﻤﺎل ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺨﺼﻮص طﻔﻠﻚ .اطﺒﻊ ﻧﺴﺨﺔ واﺿﺤﺔ ،واﺳﺘﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ وراﺟﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ وﺗﺄرﯾﺦ اﻟﻨﻤﻮذج.
__________________________________________
اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ )رﺟﺎ ًء ﻛﺘﺎﺑﺔ :اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ ،اﻻﺳﻢ اﻷول ،اﻻﺳﻢ اﻷوﺳﻂ(
.1

_________
اﻟﺼﻒ

_________________________ ____________
ھﻮﯾﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻹذن ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ )أو ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ( ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد طﺎﻗﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ .أﻓﮭﻢ أن ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪي اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺳﯿﻈﻞ ﺳﺮﯾًﺎ وﻟﻦ ﯾﺘﻢ
ﻣﻨﺤﮫ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷﯾﺔ أﻏﺮاض ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و /أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺪارس داﯾﺘﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي وﻛﻞ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﺰﯾﺰ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﺠﺎح اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻌﻚ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻄﺎﻗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺪارس داﯾﺘﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.
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□ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ  -ﻟﯿﺲ ﻟﺪي ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺣﺎﻟﯿًﺎ
□ ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
□ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
اﻹذن ﺑﻌﺮض ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ أو ﻣﻘﺎطﻊ ﺻﻮﺗﯿﺔ أو ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯿﺪﯾﻮ أو ﺻﻮر إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو أﻋﻤﺎل ﻓﻨﯿﺔ وﻗﺼﺺ

أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ )أو ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ أو اﻟﻤﻘﺎطﻊ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ أو ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ أو اﻟﺼﻮر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻔﻠﻲ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ أو
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم طﻔﻠﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻌﺮض أو ﻋﺮض
ﻋﺎم أو ﻣﻮاد دﻋﺎﯾﺔ أو إﻋﻼﻧﺎت أو ﻗﺼﺺ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ أو وﺳﺎﺋﻂ ﻓﯿﺪﯾﻮ أو وﺳﺎﺋﻂ ﺻﻮﺗﯿﺔ أو وﺳﺎﺋﻂ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﯾﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ و /أو
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن أو ﻗﺮص ﻣﻀﻐﻮط أو اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ .أﻓﮭﻢ أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ طﻔﻠﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮض .ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ أو ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎھﯿﺮ /اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر أو اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﺧﺎرج ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﺮوض واﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ واﻟﻨﺰھﺎت اﻟﺨﻠﻮﯾﺔ واﻷﺣﺪاث اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ...إﻟﺦ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺪارس داﯾﺘﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎط
اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ أو ﻣﻘﺎطﻊ ﺻﻮر اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺣﺪاث.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻦ ﯾﺆﺛﺮ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎرات أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺸﺄن ﺧﯿﺎرات دﻓﺘﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻮر اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ.
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□ ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
□ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
اﻹذن ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ )أو ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ( ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ طﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت( ﻛﺠﺰء ﺿﺮوري ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺪارس داﯾﺘﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﯿﻌﻲ أدﻧﺎه.
□ ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
□ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
 .4اﻹذن ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ
أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ )أو ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ( ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ طﻔﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺮﺿﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت :اﻟﺒﺼﺮ واﻷﺳﻨﺎن واﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﻮل واﻟﻮزن وﺿﻐﻂ اﻟﺪم(.
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□ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
اﻹذن ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ

□ ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ

أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ )أو ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ( ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮع طﻔﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮظﻔﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻼزم ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ.
□ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
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□ ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ

اﻹذن ﺑﺎﻹدراج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ

اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻘﻂ

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

□ ﻻ أﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ
)(Arabic
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ

وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  (FERPA) 1974اﻟﻤﻌﺪل ،ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻣﺪارس داﯾﺘﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ )"اﻟﻤﺪرﺳﺔ"( ﻋﻠﻰ ﺳﺮﯾﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ و -ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن – ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻷي طﺮف ﺛﺎﻟﺚ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﻲ
اﻷﻣﺮ /اﻟﻄﺎﻟﺐ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﯾﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺪارس ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ "ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ" اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ/
اﻟﻄﺎﻟﺐ .إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻚ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﯿﺎر "اﻻﻧﺴﺤﺎب" ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج أدﻧﺎه .ﺳﺘﻈﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄي طﺎﻟﺐ اﺧﺘﺎر اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ – وﻓﻘًﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ /اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب – ﻣﺤﺪدة ﻟﺤﯿﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻄﻠﺐ إزاﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺴﺤﺎب.
إﻟﻰ :ﻣﺪارس داﯾﺘﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ
●
●
●
●
●

أطﻠﺐ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻟﯿﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
أﻗﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻷطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ اﻟﺨﻄﯿﺔ أو إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ
أو ﻣﺴﻤﻮ ًﺣﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ اﻟﺨﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ؛ وأﻗﺮ أن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻦ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﻗﺖ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ﻟﺤﯿﻦ رﻓﺾ طﻠﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻲ.
أﻗﺮ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ طﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﺳﺘﺨﺪام رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.
أﻗﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺪرﺳﺔ طﻠﺐ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ.
أﻗﺮ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻄﻠﺐ واﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ.

____ ﺣﺪد ھﻨﺎ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺤﺪدة أدﻧﺎه
أو
ﺣﺪد اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ أدﻧﺎه ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﺑﺼﻮرة اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
____اﻻﺳﻢ

____آﺧﺮ ﻣﻌﮭﺪ درﺳﺖ ﻓﯿﮫ

____ﻗﺎﺋﻤﺔ )ﻗﻮاﺋﻢ( اﻟﮭﺎﺗﻒ

____اﻟﻮزن /اﻟﻄﻮل

____ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ

____ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯿﺪ )ﻣﺜﻼً ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ(

____ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد

____ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺼﻒ )ﻣﺜﻼ طﺎﻟﺐ/ة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ(

____ﻣﻜﺎن اﻟﻤﯿﻼد

____آﺧﺮ وﻛﺎﻟﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ درﺳﺖ ﻓﯿﮭﺎ

____اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪاﺋﻢ أو ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺰل

____اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ رﺳﻤﯿًﺎ

____ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

____اﻟﺪرﺟﺔ )اﻟﺪرﺟﺎت( اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

____ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﻀﻮر

____اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻷوﺳﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

_________________________________________
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

_____________________________________
اﻟﺘﺎرﯾﺦ

إذا ﻛﻨﺖ دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ،ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﯿﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ.

)(Arabic

| Arabicاﻟﻣﻠﺣﻖ أ :اﺳﺗﺑﯾﺎن
اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﺳﺎدة اﻵﺑﺎء وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور :ﯾرﺟﻰ إﻛﻣﺎل ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻓﻘط ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن .وﺳﯾﺗم إﻛﻣﺎل اﻟﺟزء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن ھذا اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ .ﯾﻠزم إﺗﻣﺎم اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ﻟدى ﻗﯾدھم ﻓﻲ ﻣدارس أوھﺎﯾو .ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﮫ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﮭﺎرة طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ أم
ﻻ .وﺗﺿﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ أن ﯾﺗﻠﻘﻰ طﻔﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮫ ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ .وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة.
اﺳم اﻟطﺎﻟب) :اﻻﺳم اﻷول واﻻﺳم اﻷﺧﯾر(
ﺟﮭﺎت اﻻﺗﺻﺎل
ﯾرﺟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ
ﺗوﻓﯾر ﻣﺗرﺟم أو وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺗرﺟﻣﺔ دون ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ .ﯾﺣﻖ ﻟﺟﻣﯾﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم
أطﻔﺎﻟﮭم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﮭﻣوﻧﮭﺎ.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻐﺔ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد اﻟطﻼب اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم
ﻣن أﺟل ﺗطوﯾر ﻣﮭﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ
ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ .وﻗد ﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎرات
ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﺳﺎﺋل دﻋم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼد اﻟطﺎﻟب) :ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(
 .1ﺑﺄي ﻟﻐﺔ )ﻟﻐﺎت( ﺗرﻏب اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
______________________________________________________________

.2

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﮭﺎ طﻔﻠك أوﻻً؟

______________________________________________________________
.3

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ طﻔﻠك ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل؟

______________________________________________________________
.4

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك؟

______________________________________________________________
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﺎﺑﻖ
ﺗوﻓر ﻟﻧﺎ اﻟردود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻣﯾﻼد طﻔﻠك

.5

ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ُوﻟد طﻔﻠك؟ ____________________________________________

وﺗﻌﻠﯾﻣﮫ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﺎرف
واﻟﻣﮭﺎرات
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،وﻗد ﺗﻣﻛن
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ

.6

ھل ﺗﻠﻘﻰ طﻔﻠك ﺗﻌﻠﯾ ًﻣﺎ رﺳﻣﯾًﺎ ﺧﺎرج اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة؟
□ﻻ
□ ﻧﻌم

ﺗﻣوﯾل إﺿﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل دﻋم طﻔﻠك.

.7

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻣﺎ ھﻲ ﻋدد اﻟﺳﻧوات/اﻷﺷﮭر؟ _______________________
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻣﺎ ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم؟_______________________
ھل درس طﻔﻠك ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة؟

□ ﻧﻌم □ ﻻ

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺗﻰ درس طﻔﻠك ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻷول ﻣرة؟
_________________/_______/
ﺳﻧﺔ
ﯾوم
ﺷﮭر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﯾرﺟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻟﺧﺑرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ
واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟدى طﻔﻠك.
اﻻﺳم اﻷول ﻟﻸب/وﻟﻲ اﻷﻣر:
ﺗوﻗﯾﻊ اﻷب/وﻟﻲ اﻷﻣر:

اﻻﺳم اﻷﺧﯾر ﻟﻸب/وﻟﻲ اﻷﻣر:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯾوم) :ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

ﻧﺷﻛرﻛم ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻋﻼه .ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻣﻛﺗب اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺣول اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ
طﻔﻠك .ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس ﺗﺟﺎه اﻟطﻼب اﻟدارﺳﯾن ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ وأوﻟﯾﺎء
اﻷﻣور اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم دراﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻋﺑر اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲhttps://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html :
ﺑواﺳطﺔ ﻣﻛﺗب ﻣﺷرف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ،ﺑﻣوﺟب ﺗرﺧﯾص  Creative Commons Attribution 4.0اﻟدوﻟﻲ.

)اﻟﻣﻠﺣﻖ أ ،ﯾﺗﺑﻊ(

***ﯾﺳﺗﻛﻣل ﻣن ﻗﺑل ﻣوظف اﻟﻣدرﺳﺔ***

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

ﻗدﻣت اﻹدارة أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺻورة ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺑﻠﻐﺔ وﺷﻛل ﯾﻔﮭﻣﮫ اﻷب أو وﻟﻲ اﻷﻣر.

□

أﺑﻠﻐت اﻹدارة أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷب )اﻵﺑﺎء( أو وﻟﻲ اﻷﻣر )أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور( ﺑﺎﻟﻐرض ﻣن ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرة .ﯾﺳﺗﺧدم اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘط ﻟﻔﮭم اﻟﺧﺑرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠطﻼب.

□

ﺗﺳﺗﺧدم اﻹدارة أو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﺑر ﺳﺟﻼت ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ )(EMIS
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

□

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻣن إدارات وﻣدارس أﻣرﯾﻛﯾﺔ أﺧرى ،ﯾطﻠب ﻣﺳؤوﻟو اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد دارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ.

□

ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﻼب وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭم إذا اﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ
إدارات/ﻣدارس أﺧرى.

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

 .3اﻟﺳﺟل .ﺳ ِ ّﺟل اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟواردة ﺑﺎﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه .ارﺟﻊ إﻟﻰ ﺷروﺣﺎت اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ رﻗم
 2ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺑﻧد.

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب

_

اﻧظر اﻟﺳؤال  2ﻓﻲ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ .ﻟﺟﻣﯾﻊ
اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.

اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب

_

اﻧظر اﻟﺳؤال  3اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ.
ﻟدارﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.

دارﺳو اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن

اﻧظر أﺳﺋﻠﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ .4-2

ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن

اﻧظر أﺳﺋﻠﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ  .7-5ﻟﺟﻣﯾﻊ
اﻟطﻼب ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.

□

ﻧﻌم .ﻗم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻟب.
ﻻ .ﯾرﺟﻰ ﻋدم ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻟب.

□

ﻧﻌم ،اﻟطﺎﻟب طﻔل ﻣﮭﺎﺟر.
ﻻ ،اﻟطﺎﻟب ﻟﯾس طﻔﻼً
ﻣﮭﺎﺟرا.
ً

□

□

 .4اﻟﺗوﺛﯾﻖ .ﯾرﺟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أدﻧﺎه.
________________________________
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣوظف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗوﺛﯾﻖ

______________________________
اﻟﯾوم )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

________________________________
اﺳم ﻣوظف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗوﺛﯾﻖ

______________________________
اﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ

