
 

3من  1صفحه                                       
 قد يتم التنازل عن المتطلب الذي تم تسجيله لدى شخص بالغ يعترض على تقديم رقم ضمان اجتماعي عن طريق التوقيع على نموذج االعتراض

أديبيةسجالت أكاديمية / تأديبية عند التسجيل. خالف ذلك ، سوف تطلب المدرسة الجديدة السجالت من المدرسة السابقة والتحقق من المعلومات الت يجب على الوالد / األوصياء تقديم                                          

فضال اطبع 

   بوضوح 

 نموذج التحاق طالب

 

      20 -      20  :السنه الدراسيه                    __________________      :تاري    خ اليوم

 معلومات الطالب

 __________________      :العمر الحاىل       ________       :الصف___________________________________       :مدرسة

 __________________      :االسم المعروف به  _____________________________________________       :اسم الطالب الرسم  
 الوسط                                    االسم االول                                                 العائله                                          

 ________________      :# رقم الضمان االجتماىع*            /     /      :تاري    خ الميالد              أنث         ذكر 
 
/التينو؟ : هل الطالب اسبانى  

 ال     نعم   االصل العرق 

يجب وضع عالمه عىل اختيار واحد عىل االقلمالحظه:  ?(ضع عالمه امام كل ماهو مطابق) هل الطالب  :العرق   
  هندي او اصل االسكا 

          اسيوي   امريكانى
  افريق 

 ابيض        هاواي/جزر الباسيفيك      اسود/امريكانى
 
      /     /      : :تاري    خ االلتحاق بمدارس امريكا العامه                                    /     /      : :تاري    خ االلتحاق بالصف التاسع

 _____________________________      :والية الميالد         _______________________________________      :دولة الميالد

 ______________________________________      :العنوان  _____________________________      :اخر مدرسه تم االلتحاق بها

 ______________________________________                 :الموقع         ________________      :تليفون أخر مدرسه تم االلتحاق بها
يدي                    الواليه                                المدينه                                                                                                                                         الرمز البر

ههل فصل الطالب, طرده او الحاقه بمدرسه بديل  ال   نعم  ?
معلقه من مدرسه أخري تاديبيههل توجد اي اجراءات   ال   نعم  **?

 __________________      :أخر مدرسه    ال    نعم  :(APS) هل التحق الطالب بمدارس اتالنتا العامه
      /     /      :تاري    خ الخروج  __      :مستوي الصف                                                                                                              

الخدمات هل يستفيد الطالب حاليا من اي من هذه ? 
 اي اس او ال                   (EIP) تدخل مبكر                              فصول متقدمه               ذو موهبه/محظوظ 
 الخطابه       SST/التجاوب مع التداخل                                    خطه IEP                  504/تعليم خاص 

 
  ?مانوع تعليم ماقبل المدرسه )رياض األطفال( لدي الطالب

ل/رعايه عائليه      اليوجد  ز ي المبز
ز

 بدون اسبقيه/ماقبل الحضانه       اسبقيه/ماقبل الحضانه      مركز تعليم رعاية الطفل       ف
                              _________________      :أخري  

 _______________________________      :اذا التحق الطالب بمدرسه ماقبل رياض األطفال, ماه  
 
 
ل ز  المنز

ز
 استقساء اللغه المستخدمه ف

المدرسة في تحديد ما إذا كان طفلك قد يكون في التحدث باللغة اإلنجليزية وفهمها. يساعد هذا المسح موظفي اجادته  من أجل توفير أفضل تعليم ممكن لطفلك ، نحتاج إلى تحديد مدى

.مرشًحا للحصول على دعم إضافي للغة اإلنجليزية. يعتمد التأهيل النهائي للدعم اللغوي على نتائج تقييم اللغة اإلنجليزية . 

 __________________     ماهي احسن لغه يفهمها ويتحدثها طفلكم؟
 __________________      ماهي اللغه اللتي يتحدث بها طفلكم معظم الوقت فى المنزل؟ 
 __________________      ماهي اللغه اللتي يستخدمها البالغون معظم الوقت عند التحدث مع طفلكم؟
 
 
 
 

1عائله # – البيانات العائليه للشخص البالغ القائم بالتسجيل  األسفل) 
ز
  (البد ان يقوم البالغ القائم بالتسجيل عىل النموذج ف

 ملحوظه: البد ان يقيم الطالب اقامه دائمه مع البالغ القائم بتسجيل الطالب
 **اخري   العائل الحاضن     الوىص   العائل/زوج العائل   عائل منفرد    االبوين  :يقيم الطالب مع



 
3من  2صفحه   

الصادر للجد القرابة أو إلتوكيل الرسميتقديم اقرار إذا لم يكن الوالد / الوصي القانوني ، فيجب إ ** . 

 
 ______      :عالقته بالطالب**   ____________________________________________      :اسم البالغ القائم بالتسجيل
  االوسط                                    األول                                                  العائله                                                       

 عنوان محل اقامة الطالب

 

     _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 شقه رقم                                                                                                                شارع                 

 

     _________________________________________________________________________________________________________________________ 

يدي                                                                                           جورجيا                                                                   مدينة                   الرمز البر

 

وج            :الحاله العائليه ى   اعزب                  مطلق               منفصل                 مب 
ل ى  ____________      :# تليفون العمل _________________      :# التليفون المحمول_________________       :# تليفون المبى
 ___________________________________________      :Email __________________________      :المهنه/جهة العمل
   تتشارك االقامه مع عائله اخري  او   تستأجر       تمتلك      :هل
 __________________________________     ماهي اللغه اللتي يفضلها هذا الشخص الستالم معلومات المدرسه؟ 
        
 ______      :قرابته للطالب**  ________________________________             :اسم شخص بالغ أخر يقيم قى نفس العنوان
االعائله                                                                   االوسط                         االول                                         

  ____________      :تليفون العمل                                   _________________      # التليفون المحمول
 __________________________________________      :Email __________________________      :لمهنه/جهة العمل
 __________________________________      ماهي اللغه اللتي يفضلها هذا الشخص الستالم معلومات المدرسه؟
 

 جهإدرا یضاأ بفیج،  سةدرلما نم بالطلا اخذ و / أو  طوارئلا حالة فيئه عادستا میت ان للتسجیاالقائم ب صشخ لقب نم له رحمص البالغھذا  نکاإذا  :ةظمالح
3 لصفحةا في طوارئلا تحاال في لتصاا طرفک .. 

 استقصاء محل االقامه
ل محل اقامه مؤقت للطالب؟ .1 ى  ال   نعم  هل يعتبر عنوان المبى
ل او ظروف اقتصاديه صعبه؟  .2 ى  ال   نعم  هل يرجع محل االقامه المؤقت اىل فقد المبى
 ال   نعم   ?هل يتواجد الطالب قى وضع حضانه طارئ م{قت؟ .3
؟ .4  

 ال   نعم   كطالب, هل تعيش مع شخص أخر غبر والدك او وصييك القانونى
 
2عائله  – بيانات العائله الثانيه ) قى حالة وجودها –  اعاله 1والد/وىص  اليقيم مع العائله # ) 
 ______      :عالقته بالطالب**   ________________________________________      :اسم العائل/الوىص  2#
 االوسط                                      االول                                                   االخبر                                      

 _____________________________________      _________________________________________________      :العنوان
يدي                        الواليه                                     المدينه                                                                                                                                               الرمز البر

ل# ز   __________________      : تليفون العمل# _________________      :التليفون المحمول# ________________      :تليفون المبز
 __________________________________________      :Email __________________________      :لمهنه/جهة العمل
 __________________________________     ماهي اللغه اللتي يفضلها هذا الشخص الستالم معلومات المدرسه؟

 طرفک جهإدرا یضاأ بفیج،  سةدرلما نم بالطلا اخذ  و او /  طوارئلا حالة فيئه عادستا میت ان للتسجیا صشخ لقب نم له رحمصالبالغ  ھذ  نکاإذا  :ةظمالح
3 لصفحةا في طوارئلا تحاال في لتصاا .. 

 استقساء العمل بالجيش

 هل ينطبق مايىل  عىل الوالد/الوىص/زوج األب او األم المقيم مع الطالب: 
 قتل قى العمليات  مصاب  غبر نشط  تم ترسيحه  خدمه نشطه/غبر مكلف  خدمه نشطه/مكلف 
  (التنطبق) N/A  تم ترسيحه   قى حالة خروج من الخدمه 

 
 ماهو الفرع الذي خدم به الوالد/الوىص/زوج االب او زوج االم؟

  الجوي  احتياط القوات الجويه  القوات الجويه 
شاحتياط الجي   الجيش  الحرس الوطثى   للجيش  

 حرس الحدود  الحرس الوطثى
يهالبحر   احتياط مشاه البحريه  مشاة البحريه  y  احتياط البحريه  N/A (التنطبق) 

 
 
 



 
3من  2صفحه   

الصادر للجد القرابة أو إلتوكيل الرسميتقديم اقرار إذا لم يكن الوالد / الوصي القانوني ، فيجب إ ** . 

 
 اسنقصاء الهجره المهنيه

ل للعمل  ى ه؟هل انتقل اي من افراد المبى لمدينه, مقاطعه, او واليه أخري خالل الثالث سنوات االخبر  
ال    نعم    
ه؟    ل بصوره دائمه او جزئيه او مؤقته خالل الثالث سنوات األخبر ى  هل عمل اي من أفراد المبى
 ال   نعم  
 :قى حالة االجابه بنعم, اختار مايتوافق اسفل: 

وات  ي) او الفاكهه (مثل الطماطم, القرع او البصل) زراعة وتداول الخضى  (مثل الجريب والفراوله والبلوببر
  حيه  تصنيع/تعبئة منتجات زراعيه     او ترصيص قش الصنوبر ,(لب الخشب) زراعة, رعايه, تقطيع وتصنيع األشجار 

                                                                                         البان/طيور/قطعان مواش 
 :أخرى                                                                                           صيد او مزارع سمكيه     تعبئة لحوم/تصنيع لحوم/مأكوالت بحريه 

________________(specify occupation 

ز الصحي الخاصه بالطالب  حالة االتامي 
ى الصح  الخاصه بالطالب:   اختار مقدم خدمة التامير

  يونايتد هيلث كبر      اليوجد 
                                         أيتنا     بلو كروس بلو شيلد 
  تراي كبر      ميدي كيد 
  سيجنا     بيتش استيت 
 أخري                                                                هيومانا 

 

 
ز
حالة الطوارئمعلومات االتصال بالطالب ف  

  حالة الطوارئ
ى المسموح لهم بمراجعة الطالب خارج المدرسة ويمكن االتصال بهم قى . أدرج أدناه األشخاص البالغير . 

  حالة الطوارئ ، سنتصل باألفراد المذك
  العائالت األساسية والثانوية أعاله. قى

ى بالفعل قى ى مدرجير ى أسماء أي أشخاص بالغير تيب الذي تم ورين أدناه بالالرجاء تضمير ب 
. إدراجه به  

السما                 التليفون المحمول التليفون األساش            الصله                                                          
#1       ________________________               ________________           ________________         ________________ 
 
#2       ________________________               ________________           ________________         ________________ 
 
#3       ________________________               ________________           ________________         ________________ 
 
#4       ________________________               ________________           ________________         ________________ 
 
#5       ________________________               ________________           ________________         ________________ 
 
ى أن يوقعوا عىل طفىل  خارج المدرسة  ______________________________________________      :ال يجوز للشخص )األشخاص( التاليير

ا عىل هذا التفضيلمالحظة: 
ً
ى حماية الطفل. قد تؤثر أوامر المحكمة أيض قد ال يشمل هذا أي شخص يتضف تحت سلطة قوانير . 

 اخطار وتوقيع البالغ القائم بالتسجيل
ى ، أو الوىص     مدينة أتالنتا مع والديهم )أو أبائهم( الطبيعيير

  مدارس أتالنتا العامة ، يجب أن يقيم الطالب اقامه كامله قى
. يقصد  للتسجيل قى  

ى القانونى   ، أو األمير
القانونى

  مدينة أتالنتا ،
  مسكن يقع قى

  عنوانه المعلن عندما ال  بالمقيم المذكور قى هذا النموذج بأنه الفرد الذي يقيم اقامه كامله قى
  أي يوم مدرش  قى

ومن المحتمل أن يكون قى
  مدينة أتالنتا ، ال يعتبر مقيما. 

  مدينة أتالنتا ، ولكن ال يقيم قى
  العمل أو المدرسة. الشخص الذي يملك ممتلكات قى

  يكون قى
ُيطلب من اآلباء إبالغ مدارس أتالنتا العامة قى

  مدارس أتالنتا ( يوًما إذا  14غضون أربعة عرس  )
ل للتحقق من اإلقامة. يعتبر تسجيل طالب قى ى

  اإلقامة. يمكن لممثىل  مدارس أتالنتا العامة زيارة المبى
 العامة كان هناك تغيبر قى

  وسيتم سحبه عىل الفور من المدرسة
ات كاذبه او تقديم وذائق مزيفه ألباء واالمهات واألوصياء الذين يدلون ببيانا. يعاقب بناءا عىل معلومات مزورة تسجيل غبر قانونى

ى الجنائيه    بالمخالفه للقوانير
O.C.G.A. §16-9-2, §16-10- 20 and/or §16- 10-71 

O.C.G.A-16-10-71  دوالر أو بالسجن لمدة ال تقل عن واحد وال أكب  من خمس سنوات ، أو كليهما 1000.00بغرامة ال تزيد عن  
.  

  قدمتها حقيقية وصحيحةمن خالل التوقيع أدناه ، أقسم أو أ
ؤكد أن المعلومات الث   

 
_________________________________________              __________________________________              _____________ 
 التاري    خ                                                           اسم البالغ القائم بالتسجيل                                                              توقيع البالغ القائم بالتسجيل

 


