استمارة التسجيل الرسمي بمدارس رويال أوك

المكتب

الوالد

قائمة مراجعة اإلثباتات  -لالستخدام المكتبي فقط
شھادة الميالد:
 إثبات آخروالشھادة:

إثبات الحضانة:
)في حالة وجوده(

اتفاقية مستخدم التكنولوجيا:

_______النشر في وسائل اإلعالم________ :

إثبات اإلقامة___________________________________ :
رقم الفصل الرئيسي )/(HmRmالمدرس:
أو المستشار:

)نموذج تقريري/تأكيدي(

 شھادة إقامة األسرة مع شھادة إقامة الطالب________صديق/قريب:
مع قريب:

قام باإلثبات/إدخال البيانات:
لقب المراجع:

سجل التطعيم:

إثبات المنھج الدراسي السابق___________ :

بال مأوى____________________________________________ :
)ملف ورقي مع مكتب التسجيل(

الصف/سنة
التخرج:

المدرسة
والسنة:
رقم ھوية
الطالب:
رقم سجل تحسين
الرعاية بميتشغان
):(MCIR

محل اإلقامة:

المدارس
المختارة:

تاريخ الدخول:

محل اإلقامة:

إعفاء:
رقم كود التعريف
الموحد ):(UIC

رجاء الكتابة بحروف كبيرة.

اكتب اسم الطالب بالكامل وكما يظھر بالضبط في شھادة الميالد

االسم األخير

االسم األوسط

االسم األول

االنتماء العرقي :ھل ينتمي الطالب إلى العرق األسباني/الالتيني
الجنس )ذكر/أنثى(

ال ،غير أسباني/التيني

نعم ،أسباني/التيني )كوبي ،مكسيكي/بورتو ريكي،
من أمريكا الجنوبية أو الوسطى ،أو من ثقافة أو أصول أخرى،
بصرف النظر عن الجنس(.

لغة التحدث في البيت
ھل اللغة األم للطالب لغة أخرى غير اإلنجليزية؟

اللغة األولى للطالب

 ھندي أمريكي

 آسيوي

 أمريكي أسود/أفريقي

 من ھاواي/من ساكني جزر المحيط الھادي األخرى

 أبيض

الروابط القانونية :الرجاء توضيح أية ظروف خاصة
بطفلك:

ھل اللغة األولى في بلد الطالب لغة أخرى غير

الھاتف الرئيسي مع كود المنطقة

اإلنجليزية؟
نعم

الحقة

الجنس :السؤال السابق كان بخصوص االنتماء العرقي ،وليس الجنس .بصرف النظر
عما اخترت على اليمين ،برجاء اإلجابة على ما يلي من خالل التأشير على مربع واحد أو
أكثر لتوضيح الجنس الذي ينتمي إليه طالبك )أو الذي تنتمي إليه أنت(:

)اختر واحدا فقط(:



تاريخ الميالد

)شھر/يوم/سنة(

ال
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،الرجاء ذكر اللغة:
إذا كانت اإلجابة نعم ،الرجاء ذكر اللغة:

النوع  --ثابت/خلوي ،إلخ

_____________________________
______________________________

آخر مدرسة تم االلتحاق بھا:

غير مُدرج

ھل لديك أطفال آخرون في منزلك مسجلون في مدارس رويال أوك؟ إذا كانت اإلجابة نعم،
الرجاء ذكر أسمائھم أدناه:
االسم

المدينة

رسالة فقط

الدرجة

الوالية

ھل سبق أن التحق طفلك بمدارس رويال أوك؟ ___ نعم ___ ال
ھل توجد خدمات خاصة/برنامج تعليمي مخصص لطفلك؟
___ نعم ___ ال ما ھي الخدمة )الخدمات(______________________ :
يقر الموقع أدناه أن البيانات والمستندات المقدمة صحيحة ودقيقة .كما يتعھد الموقع أدناه بقيامه/بقاميھا بإخطار المكتب المعني بالمدرسة في حالة حدوث أي تغيير على البيانات في وقت الحق .وفي حالة عدم إخطار المدرسة بذلك ،فقد يتم
إلغاء تسجيل الطالب في مدارس رويال أوك أو قد يؤدي إلى فقدان المبالغ المدفوعة.

مالحظة :نقبل جميع المستبعدين و/أو الموقوفين لدى اإلدارات
التعليمية األخرى.

المراجعة 12/30/11

توقيع الوالد/ولي األمر

التاريخ

استمارة التسجيل الرسمي بمدارس رويال أوك

المكتب

الوالد

بيانات المنزل الحالي/محل إقامة الطفل

اسم الشارع

رقم المنزل

شقة  -صندوق بريدي  -الرمز البريدي
رقم المنطقة  -دائرة 1

العنوان البريدي المفضل:

المدينة

الكود الجغرافي

إلرسال البريد إلى عنوان آخر بخالف عنوان المنزل ،الرجاء ذكر بيانات المراسلة

بلد ھجرة الطالب

محل الميالد كما ھو مدون في شھادة الميالد :مدينة الميالد المسجلة

**إذا لم تكن المدينة معروفة — اذكر الوالية** .إذا كانت الوالية غير معروفة — اذكر البلد

تاريخ الوصول للھجرة__________________________ :
تاريخ الدخول

الدرجة

كود الدخول

تاريخ التسجيل )بيان متنوع(

مع من/أين يقيم طفلك؟
الجنسية )عدم ذكر بيانات =
الواليات المتحدة األمريكية(

التاريخ والسنة

الوالدين معا

األم فقط

األب فقط

األم/زوج األم

ولي األمر )أولياء األمور(

الوالد )اآلباء( بالتبني

األب/زوجة األب

سكن مؤقت

مع أصدقاء أو أقارب

شخص آخر_______________________________:
عنوان المراسلة والرقم الھاتفي لمجلس
أولياء األمور:

جھات االتصال — والد/ولي أمر الطالب األساسي

االسم األخير

نعم/ال

االسم األول

نعم/ال

االسم األوسط والالحق ) Jrأو  IIIأو غير ذلك(.

يعيش مع الطالب؟ نعم ،عنواني ھو
نفس عنوان الطفل .إذا كانت اإلجابة
ال ،الرجاء ذكر العنوان على اليسار.
رقم واسم الشارع

الھاتف األساسي/المنزلي

كود المنطقة

رقم الشقة/المنطقة ،إلخ.

كود المنطقة

الھاتف الخلوي

المدينة ،الوالية

كود المنطقة

الرمز البريدي

ھاتف العمل

صاحب العمل:

صلة القرابة بالطفل )أم ،أب ،زوجة أب ،إلخ(.

عنوان البريد اإللكتروني للوالد المشترك/لولي أمر الطالب )بيان عام(

عنوان المراسلة والرقم الھاتفي لمجلس
أولياء األمور:

جھات االتصال  -أب مشترك/ولي أمر الطالب )فقط في نفس المنزل(

االسم األخير

نعم/ال

االسم األول

نعم/ال

االسم األوسط والالحق ) Jrأو  IIIأو غير ذلك(.

يعيش مع الطالب؟ نعم ،عنواني ھو
نفس عنوان الطفل .إذا كانت اإلجابة
ال ،الرجاء ذكر العنوان على اليسار.
رقم واسم الشارع

كود المنطقة

الھاتف األساسي/المنزلي

رقم الشقة/المنطقة ،إلخ.

كود المنطقة

الھاتف الخلوي

المدينة ،الوالية

كود المنطقة

ھاتف العمل

صاحب العمل:

عنوان البريد اإللكتروني للوالد المشترك/لولي أمر الطالب )بيان عام(

المراجعة 12/30/11

صلة القرابة بالطفل )أم ،أب ،زوجة أب ،إلخ(.

الرمز البريدي

استمارة التسجيل الرسمي بمدارس رويال أوك

الوالد

الوالد المقيم في أي مكان آخر

عنوان المراسلة والرقم الھاتفي لمجلس
أولياء األمور:

أكمل الجزء أدناه إذا كان الوالد المشترك أو غير الحاضن مقيما في مكان آخر غير محل إقامة الطالب.

االسم األخير

االسم األول

رقم واسم الشارع

كود المنطقة

رقم الشقة/المنطقة ،إلخ.

الھاتف األساسي/المنزلي

نعم/ال

االسم األوسط والالحق ) Jrأو  IIIأو غير ذلك(.

المدينة ،الوالية

كود المنطقة

المكتب

الھاتف الخلوي

الرمز البريدي

كود المنطقة

ھاتف العمل

صاحب العمل:

عنوان البريد اإللكتروني لألب/ولي األمر )بيان عام(

إذا مرض الطالب أثناء اليوم الدراسي ولم نتمكن من االتصال بالوالدين/أولياء األمور ،فيرجى ذكر جھات االتصال في حالة الطوارئ التي تفضل أن نتصل بھا .وسوف يأتي من
نتصل به ألخذ الطالب وتقديم الرعاية الالزمة له.

بيانات الطوارئ
1

االسم األخير

كود المنطقة

2

صلة القرابة بالطفل )أم ،أب ،إلخ(.

االسم األول

كود المنطقة

الھاتف األساسي/المنزلي

االسم األخير

كود المنطقة

صلة القرابة بالطفل )قريب ،جار ،إلخ(.

الھاتف الخلوي

صلة القرابة بالطفل )قريب ،جار ،إلخ(.

االسم األول

الھاتف األساسي/المنزلي

كود المنطقة

كود المنطقة

ھاتف العمل

الھاتف الخلوي

كود المنطقة

ھاتف العمل

معلومات الطوارئ  -معلومات الطبيب/التأمين الصحي اختيارية ُ
وتستخدم في حاالت الطوارئ فقط.
اذكر معلومات اإلخطارات الطبية )الوحدة الصحية(
اذكر الحاالت الطبية )حساسية ،حاالت صحية ،إلخ( أو أية معلومات تريد أن يعرفھا
المدرسون أو العاملون بالمكتب .في حالة ذكر ھذه المعلومات ،فسوف تكون متاحة
للمدرسين لالطالع عليھا من خالل تطبيق كمبيوتر آمن.



ھذا البند في غاية األھمية

االسم األول واألخير للطبيب )اذكر رقم الھاتف(

المستشفى المفضلة

)اذكر المدينة التي تقع فيھا المستشفى(

من خالل ذكر ھذه المعلومة ھنا ،فأنني أقر بموافقتي على إطالع موظفي المدرسة عليھا.
الحروف األولى للوالد/لولي األمر ________

في حالة الطوارئ ،فإن اإلدارة التعليمية مخولة التخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة للحفاظ على صحة الطالب.

توقيع الوالد/ولي األمر

المراجعة 12/30/11

التاريخ

