
 
 

 2016-2017نماذج التسجٌل العامة المشتركة 

 األوصٌاء/أعزائً أولٌاء األمور

يشمل ذلك نماذج التسجيل الشائعة في جميع . الوثيقة التالية مقدمة لمساعدتك على تسجيل طفلك في مدارس ويتشيتا العامة

 :يرجى قراءة وإكمال النماذج التالية. المدارس في المقاطعة

  م المدرسٌةاتفاق لدفع الرسو 

  الخطاب المتعلق باألسبست  

  تفوٌض بإطالق سجالت التحصٌن 

  اإلفصاحات المخولة لبٌانات الطالب 

 ابتدائً لوازم العودة إلى المدرسة  

 12 ،10، 8 ،6الصفوف    17-16لعام  Communities that Careخطاب برنامج  

  موافقة على الكشف عن تقلٌل الرسوم المدرسٌة  

  17-16استبٌان اإلقامة والتسجٌل  

  مسح المهاجر 

 5-4الصفوف  17-16 نموذج التنمٌة والنمو البشري  ابتدائً 

 12-6الصفوف  17-16نموذج التنمٌة والنمو البشري  ثانوي  

 12-11الصفوف  نموذج عدم الكشف عن المعلومات لجهات التجنٌد بالجٌش 

 
للصفوف من  CHAMPSالمدرسٌة فً مدرسة توقعات الطالب بشأن الحافلة 

 رٌاض األطفال حتى الصف الثامن  
الصفوف من رٌاض األطفال 

 حتى الصف الثامن

 12-9الصفوف  الثانوٌة  ACHIEVEفً مدرسة المدرسية توقعات الطالب بشأن الحافلة  

  نموذج إقرار باستالم الكتاب المدرسً 

 

ثم أكمل   .في الصفحة األخيرة" Click Here to Print"يرجى النقر فوق زر . يقةال يمكنك كتابة معلومات في هذه الوث

لمدرسة نماذج الدى  نربما يكو. كل نموذج مع التوقيع في المساحة المخصصة ثم قدم جميع النماذج إلى مكتب المدرسة

 .إضافية مطلوبة كجزء من عملية التسجيل

 .طالب في المقاطعةالحظ أيًضا أنه يجب إكمال وثيقة واحدة لكل 

 !شكًرا



 
 اتفاقیة دفع

 مصاریف المدرسة
  

 
 
 

 المدرسة
 

 
 

 مدارس ویتشیتا العامة
 WICHITA PUBLIC SCHOOLS 
 
 

 التاریخ المرحلة المعرف اسم الطالب
 

 المبلغ المستحق  وصف االلتزام
 

 تأجیر الكتب المدرسیة
 

 الخزانة

 الصورمعرف 

 األجندة 

 
 
 
 
 
 
 

 المجموع

 والد (طباعة واضحة)معلومات ال
 
 

  االسم

 العنوان

 المدینة / الوالیة / الرمز البریدي

 ھاتف المنزل

 ھاتف العمل

 
أوافق بموجب ذلك على سداد الرسوم طبقًا للجدول  ال یمكنني سداد رسوم/ التزامات إیجار الكتب المدرسیة للتلمیذ المذكور أعاله في الوقت الحالي.

وأدرك أنھ قد یتم إبالغ إحدى وكاالت التحصیل    وأطلب منح الطفل/ تمكینھ من الحصول على الكتب المدرسیة المقررة.   الزمني الموضح أدناه.
 بكل رسوم/ التزامات إیجار الكتب المدرسیة غیر المدفوعة للتحصیل.

 
 

 توقیع الوالد/ الوصي القانوني التاریخ
 
 

 توقیع مسؤول المدرسة التاریخ
 

 ع:جدول الدف
 المبلغ التاریخ
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 سجل الدفع (خاص بالمدرسة)
 المبلغ   التاریخ 

  

  

  

  

  

 
 خاصة بالوالدین –نسخة كناري  خاصة بالمدرسة –نسخة بیضاء 



 

 

 

 

 

 
  الخدمات البیئیة

 البیئیة الخدمات مدیر فیرز، تیموثي
 ھیدرولیك. ن 3850 316-973-2005 :فاكس 2006-973-316

 67219ویتشیتا، كنساس   tphares@usd259.net:البرید اإللیكتروني
 

 2016أغسطس  1 التاریخ:
 

 الوالد/ الوصي إلى:
 

 تیم فیرز، مدیر الخدمات البیئیة :من
 

 لوالد:عزیزي ا
 

 40من  763مسًحا لكل مباني المدرسة في المنطقة طبقًا للجزء  1988استكملت مدارس ویتشیتا العامة في عام 
CFR.ھذه القاعدة، التي أقرھا الكونجرس في عام   ، القواعد المتعلقة بالمواد المحتویة على أسبستوس في المدارس
د أماكن وحالة كل المواد المحتویة على أسبستوس في المدارس، ، تطالب كل الھیئات التعلیمیة المحلیة بتحدی1987

 ووضع الخطط للتقلیل من خطر ألیاف األسبستوس المنتقلة في الھواء إلى شاغلي المباني.
 

وقد قام ھؤالء المفتشون بتحدید أماكن كل   قام مفتشو أسبستوس معتمدین بفحص كل منشأة من المنشآت التابعة لنا.
جد احتماالت في احتواءھا على أسبستوس، أو التي یفترض أنھا تحتوي على أسبستوس، وأخذ عینات المواد التي تو

 منھا وتقییم حالتھا والمخاطر المحتملة التي قد تنتج عنھا.
 

تفتیش وسجالت التحالیل المختبریة إلى مخطط معتمد إلدارة األسبستوس قام بدوره بإعداد خطة تم تسلیم تقاریر ال
تشمل الخطط تقریر التفتیش وتقییم المخاطر وإجراءات السیطرة على أي   إلدارة األسبستوس لكل منشأة من منشآتنا.

 مخاطر یمكن أن تنشأ.
 

سة الطفل ستكون متاحة للفحص من قبلكم بالمجان وبال أي قید یرجى العلم بأن خطة إدارة األسبستوس الخاصة بمدر
یمكن االطالع على نسخ من الخطة المحفوظة في المكتب اإلداري لكل مدرسة وفي مركز خدمة المدرسة   أو شرط.

 وسیتم توفیر نسخة من الخطة تحت الطلب برسوم معقولة.  خالل ساعات الدراسة العادیة.
 

نتعھد بااللتزام بكل اللوائح االتحادیة والخاصة بالوالیة والمحلیة، بما في   ارة األسبستوس.یجري األن تنفیذ خطة إد
ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المراقبة الدوریة والعملیات والصیانة وتنفیذ كل إجراءات االستجابة المحددة في 

ریة للتأكد من توفیر بیئة صحیة وآمنة للتعلم نخطط التخاذ كافة اإلجراءات الضرو  خطة اإلدارة الخاصة بكل مدرسة.
إذا كانت لدیكم أي أسئلة أو تعلیقات حول خطة إدارة األسبستوس بالنسبة   والعمل ألطفالكم وموظفینا على حد سواء.

 .973-2006لمبنى المدرسة، یرجى االتصال بمكتب الخدمات البیئیة على رقم 

 



 مدارس ویتشیتا العامة
 WICHITA PUBLIC SCHOOLS 

 قسم خدمات دعم الطالب
 إدارة الخدمات الصحیة

 
 تفویض بنشر

 سجالت ومعلومات التطعیمات
 
 
 

 ____________________________ -تاریخ المیالد   _________________________________________-اسم الطالب 
 
 
 

 ________________________________ -المدرسة 
 
 
 

 للحفظ في ملف. مكتب المدرسةیرجى إعادة ھذا النموذج إلى 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 

أفوض بموجب ھذا النموذج أي جھة خاضعة لقوانین ولوائح نقل التأمین الصحي والمحاسبة إلطالع المنطقة المدرسیة 

، مقاطعة سیدجویك، كنساس، على السجالت والمعلومات المتعلقة بالتطعیمات التي یحصل علیھا الطالب المذكور 259الموحدة رقم 

 حضوره إلیھا.أعاله للسماح بتسجیل الطالب في المدرسة و
 
 

) أو حتى یصبح من حقي إلغاء ھذا التفویض كتابةً وتقدیمھ 18ھذا التفویض ساري حتى بلوغ الطالب سن الثامنة عشرة (

 إلى الطرف الذي توجد السجالت و/ أو المعلومات بحوزتھ.
 
 
 

 .20   ،  في یوم   وقع علیھ
 (سنة)             (شھر)     (التاریخ)

 
 
 
 
 

 توقیع الوالد/ الوصي لد/ الوصي (بحروف مطبعیة)اسم الوا



 .______________________________ مدرسة :في المكتب إلى الوثیقة ھذه وإعادة أدناه التوقیع یرجى :الوالدین
 

 لآلباء السنوي اإلخطار
 الطالب بیانات عن بھ المصرح الكشف

 
 أصدر وقد .الوالیة مستوى على طولیة بیانات ظمن في وحفظھا تخزینھا یتم 259 رقم الموحدة المدرسیة المنطقة لطالب بالنسبة الطالب عن معینة بیانات ھناك
 الطالب بیانات عن بالكشف المدرسیة للمنطقة یسمح بمتى یتعلق فیما اآلباء إلى سنویة إشعارات بتقدیم المدرسیة المناطق یطالب 2014 عام في قانوًنا

 .ثالثة أطراف إلى الوالیة مستوى على الطولي البیانات نظام في المحفوظة
 

 إلى الوالیة مستوى على الطولي البیانات نظام في المحفوظة الطالب بیانات عن بالكشف تقوم أن المدرسیة للمنطقة یمكن ،2014 في الصادر للقانون وطبًقا
 :التالیة األطراف
 .إلیھم المسندة المھام اءألد البیانات عن الكشف یطلب الذي الوالیة في المعلمین مجلس أو التعلیمیة الوكاالت إحدى من لھم المصرح األشخاص •
 .الطالب من غیره دون فقط بالطالب خاصة المطلوبة البیانات تكون أن بشرط الطالب، على القانوني الوصي أو والوالد الطالب •

  
 أو حكومیة وكالة أي في لھم المصرح األفراد إلى الوالیة مستوى على طولي بیانات نظام في المحفوظة الطالب بیانات عن الكشف یمكن ذلك، إلى باإلضافة

 بین بیانات مشاركة اتفاقیة إبرام بشرط الطولیة، التقاریر أو التقییم أو للتعلیمات المنفذة المدرسة أو التعلیمیة الوكالة أو الحكومیة للوكالة التابع الخدمة مقدم إلى
 :التالیة البیانات یقدم أن على اآلخر الخدمة مقدم أو األخرى الحكومیة والوكالة التعلیمیة الوكالة
 ومدتھا ونطاقھا البیانات مشاركة اتفاقیة من الغرض •
 االتفاقیة في المحددة األغراض في فقط البیانات ھذه الطالب بیانات على یحصل الذي الطرف یستخدم أن •
 .اآلخر سبق أیھما االتفاقیة، انتھاء عند أو البیانات مشاركة اتفاقیة ألغراض ضروریة غیر أصبحت متى الطالب بیانات من التخلص یتم أن •

 
 مستوى على الطولي البیانات نظام في المحفوظة بالطالب الخاصة بالنصوص باالحتفاظ التدریس وظائف إحدى أداء في المشارك الخدمة لمقدم السماح یمكن
 .المطبقة واللوائح والقواعد القوانین لمتطلبات طبًقا الوالیة

 
 نظام في المحفوظة للھویة المحددة الطالب بیانات عن الكشف على خطیة موافقة قاصر طالب على الوصي أو الوالدین أحد أو البالغین الطالب أحد یقدم لم ما

 عامة أبحاث أو وتقییم تدقیق مؤسسة أي أو أعاله محددة غیر حكومیة جھة أي إلى الطالب بیانات عن الكشف یجوز ال الوالیة، مستوى على الطولي البیانات
 الجماعة أو المجموعة مستوى على عنھا اإلبالغ أو تجمیعھا یتم بیانات أي" والكلیة العامة البیانات" بعبارة یقصد .وكلیة عامة البیانات ھذه تكن لم ما ةخاص أو
 .الطالب لھویة محددة بیانات أي على تحتوي ال والتي المؤسسي المستوى أو
 

 :التالیة المعلومات عن المنطقة تكشف أن ویمكن
 أحد من خطیة موافقة على الحصول وبعد ضرورًیا ذلك كان متى الوالیة مستوى على طولي بیانات نظام في المحفوظة للطالب الدلیلیة المعلومات •

 .علیھ القانوني الوصي أو الطالب والدي
 خدمات أو الفوتوغرافي التصویر خدمات میقد محسن بائع إلى المقدمة الوالیة مستوى على طولي بیانات نظام في المحفوظة الدلیلیة المعلومات •

 .شابھ ما أو التذكاریة الخدمات أو السنویة الكتب نشر خدمات أو الدراسي الفصل خاتم
 .الوالیة لقوانین طبًقا عنھا الكشف وتتطلب الوالیة مستوى على الطولي البیانات نظام من مأخوذة للطالب بیانات أي •
 الكشف بعملیة یوجھ محكمة أمر أو المحكمة من قانوني استدعاء ألي طبًقا الوالیة مستوى على الطولي بیاناتال نظام في المحفوظة الطالب بیانات •

 .ھذه
 التعلیم بعد لما خاصة أو عامة تعلیمیة مؤسسة أي إلى عنھا الكشف یتم الوالیة مستوى على الطولي البیانات نظام في المحفوظة الطالب بیانات •

 .الطالب من خطیة موافقة على الحصول بعد الثانوي التعلیم بعد لما التعلیمیة المؤسسة بھذه الطالب ھذا حاقإل أو طلب بغرض الثانوي
 

 )مطبوًعا الطالب اسم( ______________________________________________________ الطالب على القانوني الوصي أو الوالد أنا أقر
 .الطالب بیانات خصوصیة حمایة قانون وجببم الطالب بیانات عن بھ المصرح بالكشف إخطار تلقیت بأنني 

________________________________________________  _________________________ 
 التاریخ        الوالدة/ الوالد توقیع

 



 

 

 مستلزمات العودة إلى المدرسة

 المدارس االبتدائية

2016-2017 
 

 يحتاج الوالدان إلى توفير المستلزمات المشار إليها أدناه، لكن مع مراجعة موظفي المدرسة لتحديد مدى الحاجة إلى مستلزمات إضافية.
 

 رياض األطفال

 قلم ألوان بحجم عادي 16علبة ألوان واحدة، 

 ملونة*علبتان أقالم وسم 

 أونصة 8زجاجة غراء إلمر، بحجم 

 إصبعين غراء

 مقص، فيسكرز

 ورقة 70مفكرة بسلك حلزوني، 

 2علبة أقالم رصاص للكتابة، رقم 

 حقيبة ظهر

 علبتان مناديل للوجه

 

يرجى كتابة اسم الطالب على كل مستلزمات المدرسة والملفات 

 والكالوشات والعناصر الشخصية األخرى.

الصف 

 األول

 قلم ألوان بحجم عادي* 24ان ألوان، علبت

 علبة أقالم وسم ملونة

 أونصة 8زجاجة غراء إلمر، بحجم 

 إصبعين غراء

 مقص، فيسكرز

 ورقة 70مفكرة بسلك حلزوني، 

 2علبة أقالم رصاص للكتابة، رقم 

 ممحاة وردية اللون

 **080مجموعة ألوان مائية واحدة، ألوان رقم

 حقيبة ظهر

 علبتان مناديل للوجه

الصف 

 الثاني

 قلم ألوان بحجم عادي 24علبة ألوان واحدة، 

 علبة أقالم وسم ملونة

 أونصة 8زجاجة غراء إلمر، بحجم 

 أربعة أصابع غراء*

 بوصة 12مسطرة واحدة، 

 مقص، فيسكرز

 ورقة 70مفكرة بسلك حلزوني، 

 2علبة أقالم رصاص للكتابة، رقم 

 **080مجموعة ألوان مائية واحدة، ألوان رقم

 قيبة ظهرح

 علبتان مناديل للوجه

الصف 

 الثالث

 آلة حاسبة، صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية

 قلم ألوان بحجم عادي 24علبة ألوان واحدة، 

 علبة أقالم وسم ملونة

 أونصة* 8زجاجتان غراء إلمر، بحجم 

 ورق مفكرة

 بوصة 12مسطرة واحدة، 

 مقص، فيسكرز

 ورقة 70مفكرة بسلك حلزوني، 

 2رصاص للكتابة، رقم علبة أقالم 

 **080مجموعة ألوان مائية واحدة، ألوان رقم

 حقيبة ظهر

 علبتان مناديل للوجه
الصف 

 الرابع

 آلة حاسبة، صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية

 قلم ألوان بحجم عادي 24علبة ألوان واحدة، 

 علبة أقالم وسم ملونة

 أونصة 8زجاجة غراء إلمر، بحجم 

 ورق مفكرة

 بوصة 12 مسطرة واحدة،

 مقص، فيسكرز

 ورقة 70مفكرة بسلك حلزوني، 

 *2علبتان أقالم رصاص للكتابة، رقم 

 **080مجموعة ألوان مائية واحدة، ألوان رقم

 حقيبة ظهر

 علبتان مناديل للوجه

الصف 

 الخامس

 آلة حاسبة، صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية

 قلم ألوان بحجم عادي 24علبة ألوان واحدة، 

 سم ملونةعلبة أقالم و

 أونصة 8زجاجة غراء إلمر، بحجم 

 ورق مفكرة

 بوصة 12مسطرة واحدة، 

 مقص، فيسكرز

 ورقة 70مفكرة بسلك حلزوني، 

 2علبة أقالم رصاص للكتابة، رقم 

 **080مجموعة ألوان مائية واحدة، ألوان رقم

 حقيبة ظهر

 ثالث علب مناديل للوجه*
 في حصة التربية الفنية.*مستلزمات إضافية لالستخدام من قبل الطالب 

أصفر وأخضر وبني  يجب أن تحتوي علبة األلوان المائية على قلم واحد من كل لون من األلوان التالية: .7**ثمانية ألوان مائية بيضاوية وفرشاة رقم 

 وأزرق وأسود وأحمر وبرتقالي وبنفسجي.

 يتم توفير كل المواد من خالل البرنامج. ل.المستلزمات غير مطلوبة بالنسبة لطالب مرحلة ما قبل رياض األطفا
 
 
 

 

 2015تمت المراجعة في يوليو 



 
 
 

 أعزائي اآلباء:
 

یشمل ھذا االستبیان طالب  .2017-2016تجري مدارسنا استبیان مجتمعات كنساس التي تقدم خدمات الرعایة للطالب ھذا خالل السنة الدراسیة 
كیفیة إدراك الطالب ألشیاء  یعد ھذا االستبیان أداة قیمة لمساعدتنا في فھم المراحل السادسة والثامنة والعاشرة والثانیة عشرة على مستوى الوالیة.

 كما أنھ یمنحنا تصوًرا للمشاكل التي یواجھھا الطالب ویوضح ماذا یمكننا أن نفعل لمساعدتھم في تحقیق النجاح. مثل تعاطي المخدرات والبلطجة.
    ھذه المعلومات ضروریة لتخطیط برامج المنع الفعالة في مدارسنا ومجتمعنا.

 
صول على إذن كتابي من الوالد أو الوصي قبل مشاركة الطالب في أي استبیان یحتوي على أسئلة عن المعتقدات یطالب قانون الوالیة بالح

یحتوي استبیان مجتمعات كنساس التي تقدم خدمات الرعایة للطالب  والممارسات الشخصیة للطالب فیما یتعلق بمسائل مثل حیاة العائلة أو الوفاة.
 العائلة والوفاة. على أسئلة عن مسائل مثل حیاة

 
یمكن االطالع على استبیان مجتمعات كنساس التي تقدم خدمات الرعایة للطالب على 

www.kctcdata.org/Documents/ctc_survey_.pdfإلى  115سئلة من . لن یشمل االستبیان الخاص بطالب مدارس ویتشیتا العامة األ
 یمكن أن یھمك أیًضا معرفة ما یلي: (مجال األسرة) في االستبیان الذي یتم إجراءه على اإلنترنت. 140

  
لن یُسأل الطالب عن أسمائھم في االستبیان، ولن یمكن ألي شخص االتصال بأي طالب فیما یتعلق  االستبیان ال یشكف عن الھویة مطلقًا. .1

  باإلجابات التي یقدمھا.
 یمكن لطفلك تخطي أي سؤال ال یرغب في اإلجابة علیھ. المشاركة تطوعیة تماًما. .2
حتى إذا كان طفلك سبق لھ المشاركة في استبیانات سابقة، ستكون البیانات السنویة مفیدة للغایة في تحدید فعالیة  المشاركة السنویة مھمة. .3

 الجھود والتغییرات السابقة في مجاالت البرنامج.
 

إذا كانت لدیكم أي أسئلة عن ھذا  یرجى اختیار المربع المناسب أدناه. ن تسمحوا لطفلكم بالمشاركة في ھذا الجھد العام على مستوى الوالیة.أرجو أ
   . شكًرا مقدًما على حسن تعاونكم.973-2260االستبیان، یرجى االتصال بإدارة خدمات السالمة التابعة لنا على رقم 

 
  مع خالص تحیاتي،

 
 ون ألیسونج

 المشرف العام على المدارس
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 یرجى اختیار العنصر المناسب:

 
 2017لرعایة للطالب لعام بالمشاركة في استبیان مجتمعات كنساس التي تقدم خدمات ا أسمح لطفلي أو أطفالي. 

 
 2017بالمشاركة في استبیان مجتمعات كنساس التي تقدم خدمات الرعایة للطالب لعام  ال أسمح لطفلي أو أطفالي. 

 
 ______________________________________________________________________اسم الطالب 

 
______________________________________   ______________________________________ 

 توقیع الوالد     اسم الوالد بحروف مطبعیة
 

http://www.kctcdata.org/Documents/ctc_survey_.pdf
http://www.kctcdata.org/Documents/ctc_survey_.pdf
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 الموافقة على الكشف عن المعلومات لتخفيض الرسوم المدرسية
 مدارس ويتشيتا العامة – 259المنطقة المدرسية الموحدة 

2016-2017  
 

   __________________________________ اسم المدرسة 

 

 عزيزي الوالد/ الوصي:

 

إذا لم توقع على نموذج الموافقة على الكشف   ية الطفل بسعر مخفض أو مجانًا ألطفالك.لست بحاجة إلى التوقيع على هذا النموذج للحصول على فوائد برنامج تغذ

  عن المعلومات، لن يؤثر ذلك على التأهل للحصول على برامج تغذية الطفل أو المشاركة فيها.

 

نامج تغذية الطفل بسعر مخفض أو بالمجان مع البرامج ولتوفير الوقت والجهد عليك، يمكن مشاركة المعلومات المتعلقة بتأهل أطفالك للحصول على فوائد بر

 وبالنسبة للبرامج الموضحة أدناه، يجب أن نحصل على إذنك لمشاركة المعلومات الخاصة بك: األخرى التي يمكن أن يكون طفلك مؤهالً للحصول عليها.

 

 رنامج تغذية الطفل المشتركة مع أي من هذه البرامج.أريد معلومات عن تأهل أطفالي للحصول على فوائد ب ال، ال   

 

 .أشَّرت عليها أدناهمن مسؤولي المدرسة مشاركة المعلومات عن تأهل أطفالي للحصول على فوائد برنامج تغذية الطفل فقط مع البرامج التي  أريد، نعم    

 

 12-9الثانوية                                           8-6اإلعدادية                                          5-االبتدائية رياض األطفال
 رسوم استئجار الكتب المدرسية  

 (12المراحل من رياض األطفال إلى       

 رسوم استئجار الكتب المدرسية  

 (12المراحل من رياض األطفال إلى       

 رسوم استئجار الكتب المدرسية  

 (12المراحل من رياض األطفال إلى       

 كراسات التمارين الخاصة بالمقرر التعليمي  

 (12المراحل من رياض األطفال إلى       

 كراسات التمارين الخاصة بالمقرر التعليمي  

 (12من رياض األطفال إلى  المراحل      

 كراسات التمارين الخاصة بالمقرر التعليمي  

 (12المراحل من رياض األطفال إلى       

 رسوم استئجار اآلالت الموسيقية 

 (12إلى  5)المراحل من      

 رسوم استئجار اآلالت الموسيقية 

 (12إلى  5احل من )المر     

 رسوم استئجار اآلالت الموسيقية 

 (12إلى  5)المراحل من      

 (SAPرسوم افتتاحية )  

 (5المراحل من رياض األطفال إلى       

     علم األسرة والمستهلك  

 رسوم المشروع      
 (8إلى  6المراحل من  –)األغذية/ المالبس       

 (12إلى  6رسوم المشروع الفني )المراحل من   

 

 

 
 

 

  رسوم النشاط الرياضي 

 (12إلى  9)المراحل من      

 وم االختباراترس   (12إلى  6رسوم المشروع الفني )المراحل من   

 (12إلى  9)المراحل من       

 رسوم المشروع التكنولوجي  

 (8إلى  6)المراحل من       

 تكنولوجيا الطالب     
 القيادة، إنتاج الفيديو     

 رسوم التعليم الفني والمهني:

  رسوم مشروع/ ورشة طالب التعليم الفني  

    (12إلى  9لمراحل من )ا      
  التصميم المحوسب/ الصياغة: صناعة الخزائن، الجرافيك       

 التصميم؛       

  المعادن / اللحام / اآلالت؛ التصوير؛       
  ؛PLTWالتصميم الهندسي المسبق        

  اتصاالت الصوت والفيديو؛       

 سيارة / دراجة نارية / محرك صغير       
 (12إلى  9رسوم مختبر األعمال )المراحل من   

 المحاسبة، األعمال، الكمبيوتر        

   (12إلى  9علم األسرة والمستهلك )المراحل من   
 األغذية والمطبخ والديكور الدخلي والمنسوجات.        

 وستتم مشاركة المعلومات فقط مع البرامج التي اخترتها: أسماء كل أطفالك الذين يحضرون إلى المدرسة المذكورة أعاله. إذا اخترت "نعم" في بعض أو كل المربعات أعاله، اذكر

 

 _____________رقم تعريف الطالب  ______________________________________________________________ اسم الطفل:

 

 _____________رقم تعريف الطالب  ______________________________________________________________ اسم الطفل:

 

 _____________رقم تعريف الطالب  ______________________________________________________________ اسم الطفل:

 

 _____________الطالب  رقم تعريف ______________________________________________________________ اسم الطفل:

 

  _____________________________________________  التاريخ:  ______________________________________ توقيع الوالد/ الوصي:

 

  ________________________________________________________________________________________  االسم بحروف مطبعية:

 

 لمزيد من المعلومات، يمكنك االتصال:

  _______________________________هاتف:   ___________________________________________االسم الرسمي للمدرسة:

 

  العنوان:

______________________________________________________________________________________________ 

 

 هذه المؤسسة توفر الفرص على أساس المساواة وعدم التمييز.



 
  Wichita Public Schoolsمدارس ویتشیتا العامة 

 استبیان مقر القید
 

ذلك مع العلم بأن  ، ویجب استكمالھ بالنسبة لكل طالب.McKinney-Vento Act 42 U.S.C 11436یھدف ھذا النموذج إلى التعامل مع  
في تحدید ما إذا كان مؤھالً للحصول على الخدمات بموجب  یرجى استكمال األسئلة التالیة عن سكن الطالب للمساعدة المعلومات تعتبر سریة.

  .McKinney-Ventoقانون 

  تملك منزل خاص/ التأجیر أو المشاركة في اإلیجار –السكن الدائم  

  JJAدور رعایة الشباب أو كفالة  

 ة من ھذا النموذج).األجزاء المتبقی ال تستكمل، (إذا كان أحدث العناصر المذكورة أعاله ممیًزا بعالمة 
 

(تحقق  .نتیجة لفقدان السكن أو الطرد أو الصعوبات االقتصادیةفي أي من األماكن التالیة  مؤقتًااستكمل النموذج التالي إذا كان الطالب یعیش 
  من حالتك المعیشیة الحالیة)

 

 زل أو فندقالسكن المؤقت في ن  المأوى (مأوى العائلة أو العنف األسري أو السكن المؤقت) 

المعیشة المزدوجة المؤقتة مع األصدقاء أو العائلة وعدم  
 المشاركة في اإلیجار.

في سیارة أو مبنى مھجور أو أرض  أوضاع المعیشة المؤقتة: 
 مخیم أو مكان معیشة غیر مالئم

الشباب الوحیدون الذین ال یكونوا في الحضانة الفعلیة للوالد/  
 دان السكنالوصي بسبب صعوبة أو فق

الشباب الوحیدون الذین یعیشون بشكل مؤقت مع العائلة أو  
 األصدقاء بال دعم من الوالدین أو الوصي

  
  سنوات. 5إلى  0یرجى استكمال المعلومات أدناه، مع إضافة كل األطفال الذین تتراوح أعمارھم من  

 
 المعرف تاریخ المیالد ذكر/ أنثى الصف المدرسة اسم الطالب

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
  _____________________ھاتف: ______________________________________________________ العنوان:
  ____________اللغة المتحدث بھا في المنزل: ________الرمز البریدي: _________الوالیة: __________________المدینة:

ربما یشمل تدقیق  McKinney-Ventoوأدرك أن برنامج  لمعلومات الواردة في ھذا االستبیان صحیحة.أقر (أعد) بأن تكون كل ا
لجنائیة المعلومات وأنني إذا قدمت معلومات خاطئة عن عمد، یمكن أن یفقد طفلي أو أطفالي الفوائد وربما تتم مالحقتي قضائیًا طبقًا للقوانین ا

  .المطبقة الفیدرالیة والخاصة بالوالیة
 

___________________ ___________________________  _____________________ 
 (الشاب الوحید الذي لیس لھ مأوى)    التاریخ  توقیع الوالد أو الوصي أو الطالب   االسم مطبوًعا

 

 ***یرجى قبول الطالب فوًرا بینما یتم الحصول على الوثائق***
 لتأكد من أن كل المعلومات مكتملة وإرسالھا بالفاكس أو البرید اإللكتروني إلى مكتب یرجى ا –تعلیمات لموظفي المكتب 

McKinney-Vento. .أو بالبرید اإللكتروني  973-4699بالفاكس على رقم  جھة االتصالارسلھا إلى  احتفظ بنسخة من النموذج المستوفى
 (برجاء مطالبة الوالد باستكمال بیانات نموذج التنازل عن السریة ونموذج الفوائد الغذائیة للطفل). .usd259.netcmartinez@على 

2016-2017 

mailto:cmartinez@usd259.net
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 استبیان برنامج التعلیم للمھاجرین

 (غیر مرتبط بالھجرة)
 

 كمصدر رئیسي للمعیشة؟ األنشطة المدرجة أدناه، أو أي أنشطة وثیقة الصلة أخرىھل سبق لك العمل أو أنك تعمل حالیًا في 
 

 ال______  (یرجى وضع دائرة حول النشاط الذي كنت تمارسھ/ ال زلت تمارسھ) نعم______  
 
 

     الصوب الزجاجیة        األشجار       القطن      الطحن      الحصاد         الصید        الزراعة        الدواجن        األلبان       تربیة الحیوانات 
 المشاتل                                            الزراعة                                                                          التجھیز              المعالجة    

 التربة                                               مواد                                                                                                     تعبئة       
 

 
یمكنك أیًضا االتصال  یرجى استكمال المعلومات التالیة. بـ "نعم"، یمكن أن یكون طفلك مؤھالً للحصول على مزید من المساعدة والدعم. في حالة اإلجابة

 للحصول على مزید من المعلومات. 866-8001برقم 
 
 

  _______________________  اسم األم:   _______    اسم األب:
 

   __________ مز البریدي:الر    _____        العنوان:
 

  ___________  تاریخ الیوم:______________________________رقم أو أرقام الھاتف: 
 
 

  اسم الطفل
 األخیر                                     األول                               

 
 تاریخ المیالد

 
 المدرسة

  رقم
 تعریف الطالب

    

    

    

    

    

                                 
 

 نقدر تعاونكم في اإلجابة على األسئلة التالیة:
 

 ال أعیش في ویتشیتا.    ____   شھور____    سنوات ____  منذ متى وأنت تعیش في ویتشیتا؟
 (یرجى استخدام األرقام في إجابتك)

 
 سنوات؟ 3نوات، ھل سبق لك أن تركت ویتشیتا ورجعت لھا في آخر س 3إذا كنت قد سبق لك المعیشة في ویتشیتا أكثر من 

 ال       ________نعم _______ 
 

 .866-8032لمزید من المعلومات، یرجى االتصال برقم   یرجى إعادة ھذا النموذج إلى مدرسة طفلك.

 

Wichita Public School - Title I 
Multilingual Education Services 
923 Cleveland St - Wichita, KS  67214 

 

  



 
 

 2017-2016نموذج المشاركة في النمو والتطور البشري لعام 

 ____________   معرف الطالب:  ___________________________________  اسم الطالب:

 _________________           الصف:  ________________________________:المدرسة االبتدائیة

یقدم  ما إذا كان الطالب سیتلقى التعلیم فیما یتعلق بموضوع النمو والتطور البشري في مدارس ویتشیتا العامة.بصفتك الوالد/ الوصي، سیتاح لك اختیار 
 الجدول التالي وصفًا للمنھج الدراسي الذي سیتلقاه الطالب على مستوى كل صف دراسي.

بات في الصفین الرابع والخامس سیبدأوا في تجربة بعض التغییرات الجسدیة المنھج الدراسي للمدارس االبتائیة تشیر األبحاث إلى أن الكثیر من الطالب والطال
یشمل المنھج الدراسي للنمو والتطور البشري لمدارس ویتشیتا العامة درًسا لمساعدة الطالب في فھم ھذه المرحلة  والعاطفیة التي تحدث في مرحلة البلوغ.

 الطبیعیة من النمو والتطور البشري.
 

 
تشاھد الطالبات فیدیو  یتم الفصل بین الطالب والطالبات خالل ھذا الدرس الذي یشمل فیدیو تعلیمي ومناقشة الموضوعات التالیة. بعالصف الرافي 

 أھم عشرة أشیاء یجب توقعھا. البلوغ عند األوالد:، ویشاھد الطالب فیدیو أھم عشرة أشیاء یجب توقعھا البلوغ عند الفتیات:
 م مختلف، شكل مختلف*جس   *مرحلة التغییرات

 *أھم عشرة أشیاء یجب توقعھا *أعضاء الجسم والغدد

 
تشاھد الطالبات فیدیو  یتم الفصل بین الطالب والطالبات خالل ھذا الدرس الذي یشمل فیدیو تعلیمي ومناقشة الموضوعات التالیة. الصف الخامسفي 

 ."أنت وجسمك والمراھقة عند األوالد"ویشاھد الطالب فیدیو  "أنت وجسم والمراھقة عند الفتیات"
 التغییرات الجسدیة والعاطفیة واالجتماعیة التي تحدث في مرحلة المراھقة •
 عوامل الجسدي المحددة لإلناث والذكور •
 أفكار العنایة بالجسم من خالل النظافة الشخصیة والنوم المنتظم وممارسة التمارین الریاضیة والنظام الغذائي •
 ة مع أفراد العائلة والزمالءالمناقشة الناضج •

 
 

وإذا كانت   إذا كانت لدیك أي أسئلة عن ھذا المنھج الدراسي، یرجى االتصال بمعلم الطفل أو ممرضة المدرسة للحصول على عرض عام للمنھج الدراسي.
 .973-4794لدیك المزید من األسئلة، یرجى االتصال بمدرب المنھج الدراسي للنمو والتطور البشري على رقم 

 
 یبدأ سریان اختیارك بالنسبة لھذه السنة الدراسیة ما لم تطلب التغییر. یرجى اختیار إجابة واحدة:

 
 التعلیم حول موضوع النمو والتطور البشري. نعم أوافق على أن یتلقى الطالب 

 
 التعلیم حول موضوع النمو والتطور البشري. ال أوافق على أن یتلقى الطالب 

 
 أعاله ولم یشارك طفلي في درس المراھقة المقدم في الفصل الدراسي لمدرسة ویتشیتا العامة، سأكون أنا المسؤول عن توعیة طفلي حول مرحلةإذا اخترت "ال" 

 المراھقة.
 
 

______________________________________                        ______________________________________ 
 توقیع الوالد/ الوصي                                                                  / الوصي بحروف مطبعیةاسم الوالد               



 
 

 2017-2016نموذج المشاركة في النمو والتطور البشري لعام 

 ____________   معرف الطالب:  ____________________________________  اسم الطالب:

 ________________           الصف: _________________________________  المدرسة الثانویة:

ار ما إذا كان الطالب سیتلقى التعلیم فیما یتعلق بموضوع النمو والتطور البشري ومرض نقص المناعة المكتسبة بصفتك الوالد/ الوصي، سیتاح لك اختی
 یقدم الجدول التالي وصفًا للمنھج الدراسي الذي سیتلقاه الطالب على مستوى كل صف دراسي. (اإلیدز) في مدارس ویتشیتا العامة.

 
راسي للنمو والتطور البشري للصفوف من السادس إلى الثاني عشر على عدم اإلسراف واتخاذ االختیارات یؤكد المنھج الد المنھج الدراسي الثاوي

الموضوعات الرئیسیة تشمل التغییرات الجسدیة والعاطفیة في مرحلة المراھقة والحمل والوالدة واألمراض المنقولة جنسیًا ومرض نقص  الصحیة.
  یة والعالقات ومسائل االعتداء الجنسي.المناعة المكتسبة اإلیدز ووسائل الحما

 
 

ذلك مع العلم بأنھ ال یتم تدریس كل   .USD 259یتم تدریس المنھج الدراسي للنمو والتطور البشري في فصول دراسیة محددة طبقًا للسیاسة رقم 
 الموضوعات المذكورة أعاله على مستوى كل صف دراسي.

 
 وسطةالعلوم في كل المدارس المت الصف السادس

 العلوم في كل المدارس المتوسطة الصف السابع
 العلوم في كل المدارس المتوسطة الصف الثامن

 
 أسس التعلیم البدني في كل المدارس الثانویة الصف التاسع

 
 علوم األسرة والمستھلك في فصول دراسیة محددة في المدارس الثانویة الصف التاسع إلى الثاني عشر

 
 

وإذا كانت لدیك المزید من   إذا كانت لدیك أي أسئلة محددة حول ھذا المنھج الدراسي، یرجى االتصال بالمعلم الذي سیقوم بتدریس ھذا المنھج الدراسي.
 .973-4794األسئلة، یرجى االتصال بمدرب المنھج الدراسي للنمو والتطور البشري على رقم 

 
 اختیارك بالنسبة لھذه السنة الدراسیة ما لم تطلب التغییر. یبدأ سریان یرجى اختیار إجابة واحدة:

 
 التعلیم حول موضوع النمو والتطور البشري ومرض نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز). نعم أوافق على أن یتلقى الطالب 

 
 أتفھم أن الطفل سیعمل بشكل  ة (اإلیدز).التعلیم حول موضوع النمو والتطور البشري ومرض نقص المناعة المكتسب ال أوافق على أن یتلقى الطالب

 مستقل على المھام البدیلة خالل دروس تعلیم النمو والتطور البشري ومرض نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز).
 

دراسي لمدرسة ویتشیتا إذا اخترت "ال" أعاله ولم یشارك طفلي في دروس النمو والتطور البشري ومرض نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز) المقدمة في الفصل ال
 العامة، سأكون أنا المسؤول عن توعیة طفلي حول ھذا الموضوع.

 
 
 

 
______________________________________                        ______________________________________ 

 توقیع الوالد/ الوصي                                                                اسم الوالد/ الوصي بحروف مطبعیة                                     



  
 

 العسكري التجنید لجھات المشاركة عدم إخطار
 2017-2016 الدراسیة السنة

 
 

 في طالب كل ھاتف ورقم وعنوان اسم الطلب، عند العسكري، التجنید جھات بإعطاء المدرسیة المناطق یطالبان فیدرالیان قانونان ھناك
 الخاصة الدلیلیة المعلومات لحجب .المعلومات ھذه عن الكشف عدم المنطقة من طلب قد أمره ولي أو الطالب یكن لم ما الثانویة، المدرسة

 :یلي ما مالحظة یرجى بك،
 ویمكن .أخرى مصادر من المالئمة النماذج أو النموذج ھذا استخدام یمكنك .مكتوًبا الدلیلیة المعلومات حجم طلب یكون أن یجب   

 .أیًضا الید بخط مكتوًبا الطلب یكون أن
 .الدلیلیة بالمعلومات العسكري التجنید جھات إبالغ على فقط لطلبا ھذا ینطبق   

 والكلیات الطالب نشرات مثل( أخرى أغراض في المستخدمة الدلیلیة المعلومات حجم طلبات اإلخطار ھذا یشمل وال
 والدوریات الدراسیة والحلقات والجامعات

 .مباشرةً  المدرسة إلى الطلبات ھذه تقدیم یجب ).السنویة
 .سنوًیا تجدد واحدة، سنة لمدة الدلیلیة المعلومات حجب طلبات تسري   
 18 من األصغر بالطالب الخاصة الطلبات على الوالدین توقیع یكون أن یجب .النموذج ھذا على التوقیع الوالدین لكال یمكن   

 فأكثر، سنة 18 السن من البالغین للطالب وبالنسبة. سنة
 .الطلب على لتوقیعبا یقوم أن الطالب على یجب

 استكمالھا یجب العسكري، التجنید جھات إلى المقدمة الدلیلیة القوائم من استبعادھا المطلوب المكتوبة للطلبات وبالنسبة   
 .2016 سبتمبر 20 قبل المدرسة إلى وإعادتھا

 
 بھذا خاصة دلیلیة معلومات أي على العسكري التجنید جھات إطالع بعدم 259 الموحدة المدرسیة المنطقة ذلك بموجب أطالب
 :الطالب

 
                                                                                                                                 الطالب اسم

 
 

    المیالد تاریخ
 سنة/یوم/شھر

    المدرسة في الحضور

 
 

    التوقیع تاریخ     الوالدة/ الوالد توقیع
 )سنة 18 العمر من یبلغ الطالب كان إذا مطلوب غیر(

 
    التوقیع تاریخ     الطالب توقیع

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 السریان بدایة تاریخ  االستالم تاریخ

 التعاون التاریخ طابع المدرسة في

 
  2001 لسنة طفل أي إھمال عدم بقانون التعدیل بعد ،ESEA (20 U.S.C. 7908) من 9528 القسم :ھي القوانین ھذه

 الوطني الدفاع تفویض قانون من 544 بالقسم التعدیل بعد ،U.S.C. 503 10و التعلیم، فاتورة ،)107-110.إل. بي(
 .للبالد المسلحة للقوات التمویل یقدم الذي القانون ،)P.L. 107-107( 2002 المالیة للسنة

 
 2005 یولیو 2 :التاریخ .والمضمون القانوني الشكل حیث من النموذج ھذا على المجلس مستشار وافق



K-8 توقعات الطالب فیما یتعلق بالحافلة 
 إدارة خدمات النقل

 

ولضمان ذلك، من الضرور لكل الطالب معرفة القواعد واللوائح   یحق لكل طلب الحصول على خدمة النقل بالحافلة بأفضل طریقة آمنة قدر اإلمكان.
الذي سیوضع على كل حافلة تلیھا التوقعات اإلضافیة  CHAMPSي نسخة من ملصق فیما یل  المحددة من قبل الوالیة ومجلس التعلیم المحلي وااللتزام بھا.

تذكر أن رحلة الحافلة تكون تعتبر جزءا من الیوم   ینصح اآلباء بمساعدة أبنائھم في فھم أھمیة ھذه القواعد ألنھا مرتبطة بسالمتھم الشخصیة.  للطالب.
 نتظار وعلى الحافلة كما لو كان في المدرسة والفصل الدراسي.الدراسي وأنھ یتوقع من الطالب التصرف في محطة اال

 

 

 

 
 

 

  احرص على الوصول إلى محطة الحافالت في الوقت المناسب. •
 
     ال تأخذ معك على الحافلة سوى األشیاء المناسبة للمدرسة. •
 
  احرص على طاعة السائق والمساعدة في كل األوقات. •
 
الحافلة بھدوء   في حالة االستخدام على ظھر  iPodsإللكترونیة الشخصیة مثل الھواتف الخلویة وأجھزة یمكن السماح باستخدام األجھزة ا  •

  سیكون الطالب مسؤولین بصفة شخصیة عن سالمة األجھزة اإللكترونیة الشخصیة.  وبشكل مالئم.
 
یجب استالم طالب ما   ن خالل حافلة التعلیم الخاص.یجب أن یقوم الوالد/ الوصي باستقبال الطالب الذي یستخدم خدمة النقل ذات الصلة م •

 قبل الروضة یًدا بید في الحافلة.
 
 یجب أن یتم استالم طالب الحضانة الذي یستعمل حافلة التعلیم العادي من قبل الوالد/ الوصي. •

 
 یمكن أن تؤدي مخالفة قواعد الحافلة إلى المنع من الدخول أو إلغاء امتیازات ركوب الحافلة.

 

  

یقر األشخاص الموقعین أدناه بالحصول على نسخة من توقعات الطالب على ظھر الحافلة ویدركوا أنھ بناءا على سیاسة مجلس التعلیم رقم 7311، یمكن أن  
لفي للحصول على یتم تعلیق امتیازات الركوب أو إلغاءھا في حالة ارتكاب أي سلوك غیر آمن و/ أو غیر مالئم على ظھر الحافلة. (انظر الجانب الخ

 معلومات إضافیة عن النقل).

 

__________________________________________ _________________________________________ 

 توقیع الطالب (متى كان مالئًما)     اسم الطالب بحروف مطبعیة

 ______________التاریخ  __________________________________________

     ع الوالد/ الوصيتوقی

     

 

 

 ممنوع الكالم في القطارات) – 0المحادة الھامسة أو الھادئة (المستوى  – 2أو  1مستوى الصوت  المحادثة

 ارفع یدك واطلب المساعدة من سائق الحافلة. المساعدة

 تحلى باالحترام في كالمك وتصرفاتك. النشاط

 ابقى جالًسا في مقعدك، ما لم یطلب منك خالف ذلك. (اخرج وادخل بأمان باستخدام الدرابزین وقم بالمشي وضع قدمك على  الحركة

 لحافلة)األرض وانظر إلى األمام واحرص على جعل أجزاء جسمك واألشیاء األخرى داخل ا                         

 اتبع التعلیمات (غیر مسموح بالطعام أو المشروبات أو العلكة، ویجب وضع حقائب الظھر في المكان المناسب) المشاركة

 ضمان سالمة كل الركاب المدرسة النجاح في 

 



 معلومات النقل األخرى لآلباء

 

   دقائق من وقت التوقف المحدد. 5ینصح الطالب بالوصول إلى محطة الحافالت المخصصة قبل  .1
 

  لضمان سالمة الطالب، یجب أن یستخدم فقط محطة الحافالت المخصصة لھ. .2
 

لتزلج والكرات غیر المثبتة في حقیبة الظھر أو مسدسات الماء أو أي لعبة على شكل ألواح ا  غیر مسموح بالعناصر التالیة على ظھر الحافلة: .3
مكن سالح أو الحیوانات/ الحیوانات األلیفة أو السكوتر أو البالونات أو باقات الزھور أو أي عنصر محظور بموجب سیاسة المنطقة، حیث أنھا ی

  الحافلة.أن تشتت االنتباه أو تشكل خطًرا على السالمة على ظھر 
 

وسیتم االتصال بالمستجیبین ذي الصلة وإرسالھم   في حالة الطوارئ أثناء تحرك الحافلة، یجب على السائق أن یلتزم ببروتوكول مقاول الحافلة. .4
 وحسب طبیعة الحادث، سیتم االتصال بالمدرسة وإبالغ الوالدین متى كان مالئًما وممكنًا.  للمساعدة.

 

وضع حركة أثناء إصدار تحذیر من اإلعصار، سیتم توجیھ سائقي الحافلة التباع خطة الطقس السيء الخاصة بھم إذا كانت الحافالت في  .5
في الصباح والمدرسة االبتدائیة في المساء لالستخدام  259والمتابعة متى أمكن إلى أقرب مدرسة ثانویة تابعة للمنطقة المدرسیة الموحدة رقم 

  مع الطالب في ھذا المكان حتى یؤذن لھم باستئناف الرحلة. سیبقى سائقو الحافالت  كمأوى.

 

یجب على الوالد أو الوصي أو جھة االتصال في الطوارئ (كما ھو محدد في المدرسة) أن یقوم باستالم أي طالب یحصل على خدمة النقل في  .6
 یجب استالم طالب ما قبل الروضة یًدا بید في الحافلة.  .ویجب أن یتمكن السائق من رؤیة الشخص البالغ الذي یقوم بذلك  إطار التعلیم الخاص.

 

ل یجب على الوالد أو الوصي أو جھة االتصال في الطوارئ (كما ھو محدد في المدرسة) أن یقوم باستالم طالب الحضانة الذي یستخدم خدمة النق .7
یمكن لطالب الحضانة في إطار   االستثناءات:  الذي یقوم بذلك. بالحافلة في إطار التعلیم العادي. ویجب أن یتمكن السائق من رؤیة الشخص البالغ

في  التعلیم العادي الذي یكون لھ شقیق أكبر منھ یركب الحافلة أن یخرج من الحافلة مع شقیقھ األكبر أو أن یقوم ھذا الشقیق األكبر الدارس
الشقیق الدارس في المدرسة االبتدائیة من الحضور إلى المدرسة أو  عندما ال یتمكن  المدرسة المتوسطة أو الثانویة بلقاءه على ظھر الحافلة.

 ركوب الحافلة، یجب أن یقوم الشخص ذي الصلة باستالم طالب الحضانة.

 المعلومات التالیة توضح من الذي یجب االتصال بھ في مواقف معینة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016مراجعة في 

 رقم الھاتف من الذي یجب االتصال بھ الحالة
 الطالب األول ضیاع الطفل

 مات النقلخد
    832-9231 
    973-2190 

  المدرسة  تغییر المحطة أو العنوان
 المدرسة  السائق یواجھ بعض المشاكل

 خدمات النقل 
     

    973-2190 
 9231-832     الطالب األول  عدم اصطحاب الطالب
  المدرسة  التأھل لركوب الحافلة

 9231-832     ولالطالب األ  ضیاع بعض المتعلقات في الحافلة
  المدرسة  تعرض اآلباء لظروف طارئة

الخط الساخن للمنطقة المدرسیة الموحدة رقم   إغالق المدرسة
259 

    973-4259 

  المدرسة  االنضباط
  المدرسة  معلومات محطة الحافالت

 الطالب األول  تأخر الحافلة
 في حالة عدم الرد على االتصال 

 خدمات النقل

    832-9231 
     

    973-2190 
 4498-973     حسابات التالمیذ  حدود الحضور



 

 توقعات طالب المدرسة الثانویة فیما یتعلق بالحافلة
 إدارة خدمات النقل

 

ولضمان ذلك، من الضرور لكل الطالب معرفة القواعد واللوائح   یحق لكل طلب الحصول على خدمة النقل بالحافلة بأفضل طریقة آمنة قدر اإلمكان.
الذي سیوضع على كل حافلة تلیھا التوقعات  ACHIEVEفیما یلي نسخة من ملصق   ا.المحددة من قبل الوالیة ومجلس التعلیم المحلي وااللتزام بھ

تذكر أن رحلة الحافلة تكون تعتبر جزءا   ینصح اآلباء بمساعدة أبنائھم في فھم أھمیة ھذه القواعد ألنھا مرتبطة بسالمتھم الشخصیة.  اإلضافیة للطالب.
 ف في محطة االنتظار وعلى الحافلة كما لو كان في المدرسة والفصل الدراسي.من الیوم الدراسي وأنھ یتوقع من الطالب التصر

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  احرص على الوصول إلى محطة الحافالت في الوقت المناسب. •
 

   ال تأخذ معك على الحافلة سوى األشیاء المناسبة للمدرسة. •
 

  احرص على طاعة السائق والمساعدة في كل األوقات. •
 

في حالة االستخدام على ظھر  iPodsتخدام األجھزة اإللكترونیة الشخصیة مثل الھواتف الخلویة وأجھزة یمكن السماح باس  •
  سیكون الطالب مسؤولین بصفة شخصیة عن سالمة األجھزة اإللكترونیة الشخصیة.  الحافلة بھدوء وبشكل مالئم.

 
 ل ذات الصلة من خالل حافلة التعلیم الخاص.یجب أن یقوم الوالد/ الوصي باستقبال الطالب الذي یستخدم خدمة النق •

 
 یمكن أن تؤدي مخالفة قواعد الحافلة إلى المنع من الدخول أو إلغاء امتیازات ركوب الحافلة.

 

، یمكن 7311ویدركوا أنھ بناءا على سیاسة مجلس التعلیم رقم  توقعات الطالب على ظھر الحافلةیقر األشخاص الموقعین أدناه بالحصول على نسخة من  
لحصول على أن یتم تعلیق امتیازات الركوب أو إلغاءھا في حالة ارتكاب أي سلوك غیر آمن و/ أو غیر مالئم على ظھر الحافلة. (انظر الجانب الخلفي ل

 معلومات إضافیة عن النقل).

 

__________________________________________ _________________________________________ 

 توقیع الطالب (متى كان مالئًما)     سم الطالب بحروف مطبعیةا

 

 ______________التاریخ  __________________________________________

     توقیع الوالد/ الوصي

     

 

 

 اركب الحافلة   النشاط
 ممنوع الكالم في القطارات) - 0الھمس أو المحادثة الھادئة (المستوى  – 2أو  1مستوى الصوت    المحادثة

 الحافلة في المحطاتارفع یدك: اسأل سائق    المساعدة
 اظھر االحترام للجمیع في كالم وأفعالك   النزاھة
احرص على إعطاء مثاالً یحتذى بھ: اجلس بشكل مالئم، وال تصطحب معك أي أطعمة أو مشروبات أو    الجھد

 علكة   
 السالمة لكل الركاب   القیمة

وشارك في األنشطة المقبولة مثل أداء الواجب ادخل واخرج بأمان في المحطة المحددة، وكن متحفًزا،    الفعالیة
  المنزلي أو القراءة أو الزیارة في ھدوء   



 معلومات النقل األخرى لآلباء

 

   المحدد.دقائق من وقت التوقف  5ینصح الطالب بالوصول إلى محطة الحافالت المخصصة قبل  .1
 

  لضمان سالمة الطالب، یجب أن یستخدم فقط محطة الحافالت المخصصة لھ. .2
 

ألواح التزلج والكرات غیر المثبتة في حقیبة الظھر أو مسدسات الماء أو أي لعبة على شكل   غیر مسموح بالعناصر التالیة على ظھر الحافلة: .3
البالونات أو باقات الزھور أو أي عنصر محظور بموجب سیاسة المنطقة، حیث أنھا سالح أو الحیوانات/ الحیوانات األلیفة أو السكوتر أو 

  یمكن أن تشتت االنتباه أو تشكل خطًرا على السالمة على ظھر الحافلة.
 

الصلة وسیتم االتصال بالمستجیبین ذي   في حالة الطوارئ أثناء تحرك الحافلة، یجب على السائق أن یلتزم ببروتوكول مقاول الحافلة. .4
 وحسب طبیعة الحادث، سیتم االتصال بالمدرسة وإبالغ الوالدین متى كان مالئًما وممكنًا.  وإرسالھم للمساعدة.

 

إذا كانت الحافالت في وضع حركة أثناء إصدار تحذیر من اإلعصار، سیتم توجیھ سائقي الحافلة التباع خطة الطقس السيء الخاصة بھم  .5
في الصباح والمدرسة االبتدائیة في المساء لالستخدام  259مدرسة ثانویة تابعة للمنطقة المدرسیة الموحدة رقم والمتابعة متى أمكن إلى أقرب 

 سیبقى سائقو الحافالت مع الطالب في ھذا المكان حتى یؤذن لھم باستئناف الرحلة.  كمأوى.

 

رسة) أن یقوم باستالم أي طالب یحصل على خدمة النقل في یجب على الوالد أو الوصي أو جھة االتصال في الطوارئ (كما ھو محدد في المد .6
 ویجب أن یتمكن السائق من رؤیة الشخص البالغ الذي یقوم بذلك.  إطار التعلیم الخاص.

 

 المعلومات التالیة توضح من الذي یجب االتصال بھ في مواقف معینة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016مراجعة في 

 رقم الھاتف من الذي یجب االتصال بھ الحالة
 ولالطالب األ ضیاع الطفل

 خدمات النقل
    832-9231 
    973-2190 

  المدرسة  تغییر المحطة أو العنوان
 المدرسة  السائق یواجھ بعض المشاكل

 خدمات النقل 
     

    973-2190 
 9231-832     الطالب األول  عدم اصطحاب الطالب
  المدرسة  التأھل لركوب الحافلة

 9231-832     الب األولالط  ضیاع بعض المتعلقات في الحافلة
  المدرسة  تعرض اآلباء لظروف طارئة

 4259-973     259الخط الساخن للمنطقة المدرسیة الموحدة رقم   إغالق المدرسة
  المدرسة  االنضباط

  المدرسة  معلومات محطة الحافالت
 الطالب األول  تأخر الحافلة

 في حالة عدم الرد على االتصال 
 خدمات النقل

    832-9231 
     

    973-2190 
 4498-973     حسابات التالمیذ  حدود الحضور



 
 

 نموذج إقرار الكتاب المدرسي
 

 ____________ معرف الطالب: ___________________________________  اسم الطالب:

 _________________________________________  المدرسة:

ظ في ملف السنة یرجى إعادة ھذا النموذج إلى مكتب المدرسة للحف  یجب أن توقع أنت والطالب على النموذج الموضح أدناه.
  الدراسیة الحالیة.

، مدارس ویتشیتا العامة. تقدم 259تعد الكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة األخرى ملكیة خاصة للمنطقة المدرسیة الموحدة رقم 
قل قدر ھذه الكتب لالستخدام من قبل الطالب المسجلین في مدارس ومراكز المنطقة مع توقع إعادتھا بنفس حالة استالمھا مع أ

ممكن من البالء والتآكل. وبالنسبة للطالب الذین یفقدوا أو یتلفوا المواد التعلیمیة الخاصة بھم، سیتحملوا تكالیف استبدال العناصر 
  الضائعة أو التالفة.

ول یجب على كل طالب أن یقوم بإعادة كل الكتب المدرسیة الصادرة لھ عند ترك المدرسة أو في نھایة الفصل الدراسي األ
كما یجب على الطالب أن یكتبوا   بالنسبة لكل المواد غیر المستمرة حتى الفصل الدراسي الثاني أو في نھایة السنة الدراسیة.

الب أو سیكون كل ط  أسمائھم في المكان المناسب في داخل الكتاب، واستخدام الكتب المدرسیة والعنایة بھا بالشكل المناسب.
وأي   والده أو الوصي القانوني علیھ مسؤوالً عن الكتب المدرسیة التي لم تتم إعادتھا من قبل الطالب أو التي یتسبب في تلفھا.

طالب ال یلتزم بإعادة الكتب المدرسیة أو دفع ثمن األسعار الضائعة أو التالفة یمكن أن یتم نتیجة لذلك تعلیق تقاریر التقدم 
یر والشھادات الخاصة بھ، أو استبعاده من المشاركة في حفل التخرج أو األنشطة غیر المرتبطة بالمنھج الدراسي وبطاقات التقار

 یجب أن تدفع كل الغرامات قبل نھایة آخر یوم دراسي في السنة الدراسیة.  أو األنشطة الریاضیة أو األحداث/ البرامج الخاصة.

دال ألي كتب مدرسیة ومواد تعلیمیة تالفة. ذلك مع العلم بأن تكالیف الكتب والمواد ویجب على الطالب أن یدفعوا تكلفة االستب
 متاحة في نظام إدارة الكتاب المدرسي للمنطقة.

 

________________________________          ________________________________ 

  توقیع الوالد/ الوصي  اسم الوالد/ الوصي (بحروف مطبعیة)

________________________________          ________________________________ 

 توقیع الطالب  اسم الطالب (بحروف مطبعیة)

____________      _________________          ______________ 

 تاریخ الیوم تاریخ میالد الطالب الصف الدراسي
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