
 
 

 2020-2019نماذج التسجيل المشتركة 

 

 اآلباء / أولياء األمور،

مشتركة بين جميع التم توفير المستند التالي لمساعدتك في تسجيل الطالب في مدارس ويتشيتا العامة. ويشمل نماذج التسجيل 

 المدارس في المنطقة. يرجى قراءة واستكمال النماذج التالية:

  

  إتفاق لدفع الرسوم المدرسية  

  رسالة االسبيستوس  

  سجالت ومعلومات التطعيماتالسماح باإلطالع على  

  كشف بيانات الطالب المصرح بها 

6, 8, 10, 12 الصفوف      خطاب الرعاية اإلجتماعية  

  الموافقة على اإلفصاح عن تخفيض الرسوم المدرسية 

   إستبيان مقر القيد 

  4-5 الصفوف      نموذج المشاركة في النمو والتطور البشري لإلبتدائي 

6-12 الصفوف      لمتوسط و الثانوينموذج المشاركة في النمو والتطور البشري ل 

  استبيان استقصائي للمهاجرين  

  11-12 الصفوف      العسكري التجنيد لجهات المشاركة عدم نموذج 

  K-8 الصفوف      فيما يتعلق بالحافلة   CHAMPSالب  طالتوقعات  

  9-12 الصفوف      فيما يتعلق بالحافلة ACHIEVEالمدرسة الثانوية  بتوقعات طال 

  نموذج إستالم الكتاب المدرسي 

 

في الصفحة األخيرة. ثم أكمل كل "انقر هنا للطباعة" ال يمكنك كتابة المعلومات في هذا المستند. يرجى الضغط على زر 

في المساحة المتوفرة ، وأرسل جميع النماذج إلى مكتب المدرسة. قد يكون لكل مدرسة نماذج إضافية تتطلبها  وقع ،نموذج

 كجزء من عملية التسجيل.

 الحظ أيًضا أنه يجب إكمال مستند واحد لكل طالب في المنطقة.

 

 شـــــــكراً! 

 



 
 اتفاقیة دفع

 مصاریف المدرسة
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 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 



 

 

 

 
 مركز الخدمات المدرسية            الخدمات البيئية

   N. Hydraulic 3850          المدير ،مارغو رفل 

 Wichita, KS 67219         3850 316-973-2005 :فاكس 2217-973-316

    mrufle@usd259.net : البريد اإلليكتروني

 
 2019 )آب( أغسطس 1 التاريخ:

 الوالد/ الوصي إلى:

  مدير ال، : مارغو رفلمن

 

 

 عزيزي الوالد:

 

، القواعد المتعلقة CFR 40من  763مسًحا لكل مباني المدرسة في المنطقة طبقًا للجزء  1988استكملت مدارس ويتشيتا العامة في عام 

كل الهيئات التعليمية  لب بأن تقومطت، ت1987القاعدة، التي أقرها الكونجرس في عام هذه   بالمواد المحتوية على أسبستوس في المدارس.

المحلية بتحديد أماكن وحالة كل المواد المحتوية على أسبستوس في المدارس، ووضع الخطط للتقليل من خطر ألياف األسبستوس المنتقلة 

 في الهواء إلى شاغلي المباني.

 

وقد قام هؤالء المفتشون بتحديد أماكن كل المواد التي توجد  بفحص كل منشأة من المنشآت التابعة لنا. معتمدينالقام مفتشو أسبستوس 

احتماالت في احتواءها على أسبستوس، أو التي يفترض أنها تحتوي على أسبستوس، وأخذ عينات منها وتقييم حالتها والمخاطر المحتملة 

 التي قد تنتج عنها.

 

قام بدوره بإعداد خطة إلدارة األسبستوس  الذي يش وسجالت التحاليل المختبرية إلى مخطط معتمد إلدارة األسبستوستم تسليم تقارير التفت

 تشمل الخطط تقرير التفتيش وتقييم المخاطر وإجراءات السيطرة على أي مخاطر يمكن أن تنشأ. لكل منشأة من منشآتنا.

 

يمكن   رسة الطفل ستكون متاحة للفحص من قبلكم بالمجان وبال أي قيد أو شرط.يرجى العلم بأن خطة إدارة األسبستوس الخاصة بمد

وسيتم  االطالع على نسخ من الخطة المحفوظة في المكتب اإلداري لكل مدرسة وفي مركز خدمة المدرسة خالل ساعات الدراسة العادية.

 توفير نسخة من الخطة تحت الطلب برسوم معقولة.

 

نتعهد بااللتزام بكل اللوائح االتحادية والخاصة بالوالية والمحلية، بما في ذلك على سبيل المثال   ارة األسبستوس.يجري األن تنفيذ خطة إد

نخطط   ال الحصر، المراقبة الدورية والعمليات والصيانة وتنفيذ كل إجراءات االستجابة المحددة في خطة اإلدارة الخاصة بكل مدرسة.

إذا كانت لديكم أي   رية للتأكد من توفير بيئة صحية وآمنة للتعلم والعمل ألطفالكم وموظفينا على حد سواء.التخاذ كافة اإلجراءات الضرو

 .973-2217أسئلة أو تعليقات حول خطة إدارة األسبستوس بالنسبة لمبنى المدرسة، يرجى االتصال بمكتب الخدمات البيئية على رقم 
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2017نيسان  18  

 مدارس ويتشيتا العامة

 WICHITA PUBLIC SCHOOLS 
 قسم خدمات دعم الطالب

 إدارة الخدمات الصحية

 باإلطالع على تفويض 

 سجالت ومعلومات التطعيمات
 
 

_____________________________ - اسم الطالب   _________________________________- تاريخ الميالد 

 

 ________________________________ -المدرسة 
 
 

 للحفظ في ملف. مكتب المدرسةيرجى إعادة هذا النموذج إلى 
 

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

أفوض بموجب هذا النموذج أي جهة خاضعة لقوانين ولوائح نقل التأمين الصحي والمحاسبة إلطالع المنطقة المدرسية 

، مقاطعة سيدجويك، كنساس، على السجالت والمعلومات المتعلقة بالتطعيمات التي يحصل عليها الطالب المذكور 259الموحدة رقم 

 الطالب في المدرسة وحضوره إليها.أعاله للسماح بتسجيل 

 
 

بةً وتقديمه إلى الطرف إلغاء هذا التفويض كتاب أقوم( أو حتى 18هذا التفويض ساري حتى بلوغ الطالب سن الثامنة عشرة )

 السجالت و/ أو المعلومات.كون  بحوزته الذي ت

 

 ؟KSWEBIZ)سجالت التطعيم المسجلة في سجالت كانساس للتطعيم )  عنيمكننا الكشف هل ~~ال    نعم 

 ؟KSWEBIZ)سجالت التطعيم المسجلة في سجالت كانساس للتطعيم ) مشاركة يمكننا هل ~~ال    نعم 

 
 .20   ،  في يوم   وقع عليه

 )سنة(             )شهر(     )التاريخ(
 
 
 
 
 

 توقيع الوالد/ الوصي اسم الوالد/ الوصي )بحروف مطبعية(



 .______________________________ 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

 



 
 

  3850 N. Hydraulic St. • Wichita, KS 67219                  لمدارس العامة في وتشيتاا   

  P: (316)973-2260 •  F:  (316)973-2261                            خدمات السالمة و البيئة 

 

  

 أعزائي أولياء األمور:

 

طالب الصف الخامس والثالث  ستطالع مع. يتم إجراء هذا اال2020-2019للرعاية خالل العام الدراسي ستقوم مدارسنا بإدارة استبيان طالب مجتمعات كانساس 

هم تجاه الكحول والعاشر والثاني عشر على مستوى الوالية. أعتقد أن هذا االستطالع هو أداة قيمة لمساعدتنا في فهم كيفية تصرف الطالب وتفكيرهم وإحساس

تعاطي المخدرات في سن المراهقة ، والجنوح ، والسلوكيات  KCTC طي المخدرات والبلطجة والسالمة المدرسية. يقيس مسحوالماريجوانا وغيرها من تعا

 المرتبطة بالمشكلة والعوامل التي

اكه والمواقف تجاهه. يمنحنا توقع تلك المشكالت في المدارس والمجتمعات. باإلضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر أساًسا أساسيًا للمشاركة في السلوك اإليجابي وإدر

لبرامج وقائية فعالة  االستطالع نظرة ثاقبة للمشاكل التي يواجهها الطالب ويوضح ما يمكننا القيام به لمساعدتهم على النجاح. تعد المعلومات ضرورية للتخطيط

 .مستوى الوالية في مدرستنا ومجتمعنا وتوفر بيانات عن التمويل وتقديم التقارير على المستوى المحلي وعلى

)مجال العائلة( من االستطالع عبر اإلنترنت في االستطالع الذي أجراه  143-117. لن يتم تضمين األسئلة www.kctcdata.orgاالستطالع متاح للعرض على الموقع 

 طالب مدارس ويتشيتا العامة.

 

 قد تكون مهتًما أيًضا بمعرفة ما يلي

جاباته. لن يرى موظفو المدرسة ردود أحد الطالب طالب إل هو مجهول تماما. لن يتم مطالبة الطالب بأسمائهم في االستبيان ، ولن يتمكن أي شخص من اإلتصال بأي. 1

 افية من عدد كاف من الطالب.، ولكن فقط ملخصات للنتائج. لضمان عدم الكشف عن هويتك ، لن يتم اإلبالغ عن النتائج بشأن أي سؤال معين دون استجابة ك

 المشاركة طوعية تماًما. قد يرفض طفلك المشاركة في االستبيان ، أو قد يتخطى ببساطة أي سؤال معين ال يرغب في اإلجابة عليه.. 2

في تحديد فعالية الجهود والتغييرات السابقة في  المشاركة السنوية مهمة. حتى إذا كان طفلك قد شارك في االستطالعات السابقة ، فإن البيانات السنوية مفيدة للغاية. 3

 مجاالت البرنامج.

 

االستطالع ، فاتصل بقسم  آمل أن تسمح لطفلك بالمشاركة في هذا الجهد على مستوى الوالية. يرجى تحديد المربع المناسب أدناه. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذا

 شكرا لكم مقدما على تعاونكم. 2260-973خدمات السالمة على الرقم 

 

 خالص،مع اإل

  

 مشرف المدارس

 
 

 الخيارات التالية:  رجاء اختر واحد

 

 نساس.يان طالب المجتمعات المحلية في كنعم ، أعطي إذًنا لطفلي للمشاركة في استب               

 نساس.بمجتمعات الرعاية المجتمعية في كال ، أنا ال أعطي إذًنا لطفلي بالمشاركة في استبيان الطالب                

 

 

   
 كتابة اسم الولي أو الوصي                الوصي   /توقيع الولي                                  

 

   

 التاريخ         كتابة اسم الطالب                                        

02.25.19 



 USD 259 – 4/2019الموافقة على اإلطالع  

 

 لموافقة على اإلفصاح عن تخفيض الرسوم المدرسيةا
USD 259 – مدارس وتشيتا الحكومية 

2019-2020 
 
 

 اسم المدرســة_____________________________
 

 
 أولياء األمور األعزاء / بويناأل

 

ة على اإلفصاح ، فلن يؤثر ذلك على ليس عليك توقيع أو إرسال هذا النموذج للحصول على سعر مخفض أو فوائد برنامج تغذية الطفل المجانية ألطفالك. إذا لم توقع على الموافق

 في برامج تغذية الطفل. كارتشو اإلللمشاركة أاألهلية 

 

المتعلقة بأهلية أطفالك ألسعار مخفضة أو برنامج مجاني لبرنامج تغذية الطفل مع البرامج األخرى التي قد يكون طفلك مؤهالً لها. لتوفير الوقت والجهد ، يمكن مشاركة المعلومات 

 بالنسبة إلى البرامج المدرجة أدناه ، يجب أن نحصل على إذن منك لمشاركة معلوماتك:
 

 

 .أدناه  التأشير عليهاقمت بللحصول على مزايا برنامج تغذية الطفل مع البرامج التي  يطفالأ ليةأهمعلومات حول البمشاركة ال، أريد من مسؤولي المدرسة  نعم  
 

 برامج أخرى                                              USD 259مج المقاطعة ابر                                    
 رسوم تأجير الكتب المدرسية     

    (12)الصفوف من الروضة حتى الصف       
  (SAP) قبل و بعد ساعات الدراسة الرعاية  رسوم       

     (12حتى الصف  خامس)الصفوف من ال      
 رسوم مواد الطالب الموحدة     

   (12)الصفوف من الروضة حتى الصف       
 رسوم االختبار        

 (12الصف حتى )الصفوف من التاسع      
 

 رسوم تأجير اآلالت الموسيقية        
   (12حتى الصف خامس )الصفوف من ال      

  AVID رسوم      
    (12)الصفوف من الروضة حتى الصف     

 الرسوم الرياضية      

   (12حتى الصف تاسع )الصفوف من ال      
Apward Bound / TRIO      

   (12حتى الصف تاسع )الصفوف من ال      
 

 

 

جميع أطفالك الذين يحضرون المدرسة المذكورة أعاله. لن تتم مشاركة معلوماتك إال مع البرامج التي  اكتب أسماءإذا قمت بتحديد نعم ألي من المربعات المذكورة أعاله ، 

 :حددتها
 

 _______________________________________________________________________ رقم الهوية ______________________اسم الطالب: 

 

 ______________________رقم الهوية  ________________________________________________________________________اسم الطالب: 
 

 ______________________ رقم الهوية __________________ _____________________________________________________اسم الطالب: 

 

 _______________________رقم الهوية _______________________________________________________________________اسم الطالب: 

__________________________ 

 

 

 ________________________________________________________________التاريخ:_______________________ الوصي/توقيع أحد األبوين 

 

 _____    اإلسم  حرفياً :______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________العنوان:_

 _ 

 
 

  االتصال أو إرسال البريد اإللكتروني:للمزيد من المعلومات ، يمكن 

 

 _______________________________________ هاتف: _______________________ البريد اإللكتروني : ___المدرسة الرسمي : اسم

 _العنوان :____________________________________________________________________________________________________________________

 

   2160-973 (316)إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص مجانية / تخفيض ، يرجى االتصال بمكتب خدمات التغذية على الرقم

 
 تكافؤ الفرص. أساس تقوم علىهذه المؤسسة 

  

nutrition@usd259.net Nutrition Services Department 316-973-2160 



 

 ةمدارس ويتشيتا العام 

 استبيان مقر القيد
 

يرجى  رية.ـــالمعلومات س  .أسرة، ويجب استكماله بالنسبة لكل McKinney-Vento Act 42 U.S.C 11436يهدف هذا النموذج إلى التعامل مع  

  .McKinney-Ventoمؤهالً للحصول على الخدمات بموجب قانون  الطالب لمساعدة في تحديد ما إذا كانمن أجل ا استكمال األسئلة التالية عن سكن الطالب

  توقف هنا  إذاً هل أنت مستأجر، مساهم باإليجار أو تملك منزلك؟ 

  ؟ إذا توقف هناJJAدور رعاية الشباب أو كفالة هل أنت في     

 

 األجزاء المتبقية من هذا النموذج(. ال تستكمل، بعالمة  و المميزالمذكورة أعاله )إذا كان تم اإلجابة بنعم على أحد األسئلة 

 

 : _____________________ لبرسد اإللكترونيا ____________________ رقم الهاتف:_____________الولي : ______ /إسم األب

  

  _____________الرمز البريدي :  ___ _____________المدينة :  : ___________________________________المؤقت  العنوان

 

 ________خرى: __________________ لغة أها في المنزل : اإلنجليزية : ________ اإلسبانية : _______ الفيتنامية :___اللغة المتحدث ب

 

 صديق : ___________ ______عائلة : __من ال_______رقم الهاتف:_______ ___شخص آخر يمكن اإلتصال به : _______________

 

 هل العنوان الحالي سكن مؤقت؟ نعم _____ ال _____) انظر إلى األمثلة في األسفل( -1

 السكم ؟ نعم _______ ال _______هل خسرت سكنك الحالي بسبب صعوبات اقتصادية أو تم إخالئك من  -2

 في أوضاع مؤقته في عنوانك الحالي؟ ___________________ ةما هي مدة اإلقام -3

 إذا كان جوابك نعم على األسئلة السابقة, يرجى تعبئة ما تبقى.

 ترتيبات السكن : ) يجب إختيار أحد الخيارات(

 أو صعوبات إقتصادية . نالسك د أفراد العائلة بسبب خسارةالسكن المؤقت مع شخص أو أح 

 السكن في نزل أو مخيم بسبب عدم توفر سكن أخر. 

 أو سكن متنقل. ,السكن في ملجأ  

 .الئمأو سكن غير م,السكن في موقف سيارات , مبنى مهجور  

 أو يقيم  مستقالً بدون مساعده من األهل أو الولي. ،وصاية قانونية عليه ،الطالب الذي ليس ألبويه 

  

 سنة 18إلى  0يرجى كتابة أسماء أطفالك المقيمن معك بنفس مكان اإلقامة و الذين تتراوح إعمارهم من  

 
الحالية )يرجى  المدرسة إسم العائلة ( ,) االسم األول اسم الطالب

ذكر اسم  المنطقة 

المدرسية الموحده إذا كان 

الطالب غير مسجل حالياَ 

بالمنطقة المدرسية الموحدة 

USD259  

 رقم بطاقة التعريف تاريخ الميالد ذكر/ أنثى الصف

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

والية كنساس بأن المعلومات المقدمة أعاله هي معلومات في الواليات المتحدة األمريكية وأقر تحت طائلة عقوبة الغش و التدليس و ضمن إطار القوانين 

 .مقدمة هي معلومات غير صحيحةلو أتحمل مسؤولية إعادة تسديد جميع النفقات المدفوعة لو أتضح بأن المعلومات ا .صحيحة و حقيقية 

 أو الطالب ______________________________________ التاريخ : ______________________الولي  /توقيع الوالد

 

 

 الوثائق****** يرجى قبول الطالب فوراً بينما يتم الحصول على 

 يرجى التأكد من أن كل المعلومات مكتملة وإرسالها بالفاكس أو البريد اإللكتروني إلى مكتب  – تعليمات لموظفي المكتب 

McKinney-Vento. أو بالبريد اإللكتروني على  973-4699بالفاكس على رقم  جهة االتصالارسلها إلى  .عبأ احتفظ بنسخة من النموذج الم

cmartinez@usd259.net. جاء مطالبة الوالد باستكمال بيانات نموذج التنازل عن السرية ونموذج الفوائد الغذائية للطفل(.)الر 

2020- 2019 
 إسم الموظف المقدم للطلب:

_______________________________  
  

___________الهاتف:_______ رقم  

mailto:cmartinez@usd259.net


 
 

 2020-2019نموذج المشاركة في النمو والتطور البشري لعام 

 ______________   الطالب:رقم   ____________________________________  اسم الطالب:

 ________________              لصف:__________________________________ ا:بتدائيةالمدرسة اإل

يقدم  لك اختيار ما إذا كان الطالب سيتلقى التعليم فيما يتعلق بموضوع النمو والتطور البشري في مدارس ويتشيتا العامة.بصفتك الوالد/ الوصي، سيتاح 

 الجدول التالي وصفًا للمنهج الدراسي الذي سيتلقاه الطالب على مستوى كل صف دراسي.

في تجربة التغيرات الجسدية والعاطفية التي تحدث أثناء فترة لبنات من الصف الرابع والخامس العديد من األوالد وا ما يلي : يبدأ  ج البحث االبتدائيهامنبين ي

 للمدارس العامة في ويتشيتا درًسا لمساعدة الطالب على فهم هذا الجزء الطبيعي من النمو والتطور. HGDالبلوغ. يتضمن منهج 

 

لمواضيع التالية : تشاهد الفتاة فيديو خاص عن البلوغ ة لناقشلى فيديو و مالذي يحتوي عو البنين في هذا الدرس البنات بين فصل اليتم  الصف الرابع

 فيشاهدون فيديو عن البلوغ عند األوالد: و أهم عشر أشياء يجب توقعها. بنينأهم عشر أشياء يجب توقعها أما ال :عند الفتاة

 كل*وقت التغير                    * التغير بالجسم ، التغير بالش

 األعضاء و الغدد             * أهم عشر أشياء يجب توقعها*

  

الصف الخامس يتم الفصل بين البنات والبنين في هذا الدرس الذي يتضمن فيديو ومناقشة للمواضيع التالية. سيشاهد كل من المجموعتين الفيديو ، 

"نمونتغير وندائًما  "  

  التي تحدث أثناء البلوغالتغيرات الجسدية والعاطفية واالجتماعية 

 رنمو البدني الخاص باإلناث والذكوال 

 أفكار لرعاية الجسم من خالل النظافة والنوم وممارسة الرياضة والنظام الغذائي 

 مناقشة ناضجة مع أفراد األسرة واألقران 

 

 

وإذا كانت لديك المزيد من   هذا المنهج الدراسي.أو الممرضة لمراجعة يرجى االتصال بالمعلم إذا كانت لديك أي أسئلة محددة حول هذا المنهج الدراسي، 

 .973-5162 أو 5123-973  رقم الاألسئلة، يرجى االتصال بمدرب المنهج الدراسي للنمو والتطور البشري على 

 

 يبدأ سريان اختيارك بالنسبة لهذه السنة الدراسية ما لم تطلب التغيير. يرجى اختيار إجابة واحدة:

 

  التعليم حول موضوع النمو والتطور البشري  طالبينعم أوافق على أن يتلقى. 

 

  التعليم حول موضوع النمو والتطور البشري  طالبيال أوافق على أن يتلقى. 

 

ويتشيتا العامة، سأكون أنا المسؤول عن توعية  رسامدفي  المقدمة في الفصل الدراس إذا اخترت "ال" أعاله ولم يشارك طفلي في دروس النمو والتطور البشري
 طفلي حول هذا الموضوع.

 

 

 

 

______________________________________                        ______________________________________ 

 الوصي /ولي األمرتوقيع                                                                  الوصي  /ولي األمرسم ا كتابة   



 
 

 2017-2016نموذج المشاركة في النمو والتطور البشري لعام 

 ____________   معرف الطالب:  ____________________________________  اسم الطالب:

 ________________           الصف: _________________________________  المدرسة الثانوية:

يقدم  اختيار ما إذا كان الطالب سيتلقى التعليم فيما يتعلق بموضوع النمو والتطور البشري في مدارس ويتشيتا العامة.بصفتك الوالد/ الوصي، سيتاح لك 

 الجدول التالي وصفًا للمنهج الدراسي الذي سيتلقاه الطالب على مستوى كل صف دراسي.

 

لمواضيع التالية : تشاهد الفتاة فيديو خاص عن البلوغ ة لناقشلى فيديو و مالذي يحتوي عو البنين في هذا الدرس البنات بين فصل اليتم الصف الرابع 

 فيشاهدون فيديو عن البلوغ عند األوالد: و أهم عشر أشياء يجب توقعها. بنينأهم عشر أشياء يجب توقعها أما ال :عند الفتاة

 *وقت التغير                    * التغير بالجسم ، التغير بالشكل

 و الغدد             * أهم عشر أشياء يجب توقعهااألعضاء *

  

المجموعتين الفيديو ،  من شاهد كليلتالية. ساضيع المولالدرس الذي يتضمن فيديو ومناقشة يتم الفصل بين البنات والبنين في هذا الصف الخامس 

"نمونتغير وندائًما  "  

  أثناء البلوغالتغيرات الجسدية والعاطفية واالجتماعية التي تحدث 

 رنمو البدني الخاص باإلناث والذكوال 

 أفكار لرعاية الجسم من خالل النظافة والنوم وممارسة الرياضة والنظام الغذائي 

 مناقشة ناضجة مع أفراد األسرة واألقران 

 

 

وإذا كانت لديك المزيد من   هذا المنهج الدراسي.إذا كانت لديك أي أسئلة محددة حول هذا المنهج الدراسي، يرجى االتصال بالمعلم الذي سيقوم بتدريس 

 .973-5162األسئلة، يرجى االتصال بمدرب المنهج الدراسي للنمو والتطور البشري على رقم 

 

 يبدأ سريان اختيارك بالنسبة لهذه السنة الدراسية ما لم تطلب التغيير. يرجى اختيار إجابة واحدة:

 

 التعليم حول موضوع النمو والتطور البشري  نعم أوافق على أن يتلقى الطالب. 

 

 التعليم حول موضوع النمو والتطور البشري  ال أوافق على أن يتلقى الطالب. 

 

ويتشيتا العامة، سأكون أنا المسؤول عن توعية  رسامدفي  المقدمة في الفصل الدراس إذا اخترت "ال" أعاله ولم يشارك طفلي في دروس النمو والتطور البشري
 فلي حول هذا الموضوع.ط

 

 

 

 

______________________________________                        ______________________________________ 

 توقيع الوالد/ الوصي                                                                اسم الوالد/ الوصي بحروف مطبعية                                     



ستقصائيا بحث للمهاجرين \عربي                                                                                                                                                                                                           02/13/2017 معدل بتاريخ   
 

 
 

      
 

 
 

 من البرنامج C، الجزء  Title I كنساس
 إيجاد منتسبين جددتحديد و

 باءلآل بحث إستقصائي
 
 تقدم بطلب للحصول على أي من الوظائف المدرجة أدناه؟للشهرا الماضية للقيام أو  36ل انتقلت أنت أو أحد أفراد عائلتك خالل الـ ه

 
  نعم   ال  

 
 
 لبيوت البالستيكيةا       زراعة القطن             طحن       حصاد       صيد األسماك       زراعة     تربية الدواجن       األلبان    غذية الماشية ت

 عناية بالنباتاتال          شجاراأل                      معالجة                                          تجهيز                                                    
  التربة                                           التعبئة      

  
 شهرا الماضية؟ 36إلى العمل المذكور أعاله خالل الـ  واطفلك أو أطفالك مع أو انضم ذهبهل 

 
   نعم   ال   
 

 سنوات ، هل قمت أنت أو عائلتك باالنتقال من ويتشيتا والعودة مرة أخرى في السنوات الثالث األخيرة؟ 3إذا كنت قد عشت في ويتشيتا أكثر من 
 

 ال  نعم    
 

االتصال ا َضالجواب نعم ، فقد يكون طفلك مؤهالً للحصول على المزيد من المساعدة والدعم. يرجى ملء المعلومات التالية. يمكنك أي ذا كانإ
 للحصول على معلومات إضافية.  8032-866الرقم على 

 إسم األب ______________________________________إسم األم ________________________________

 __________Zip Code_________________________________العنوان _________________________

 الهواتف _____________________________________________تاريخ اليوم :_______________ /رقم الهاتف

 

 إسم الطفل تاريخ الميالد المدرسة رقم تعريف الطالب
        إسم العائلة               اإلسم األول                  

    

    

    

    

    

  Title I   -ويتشيتا العامة  مدارس
  اللغاتخدمات التعليم متعددة 

923 Cleveland St - Wichita, KS  67214 

 

 

 



  
 

 العسكري التجنيد لجهات المشاركة عدم إخطار

 2019-2020 الدراسية السنة
 

 الثانوية، المدرسة في طالب كل هاتف ورقم وعنوان اسم الطلب، عند العسكري، التجنيد جهات بإعطاء المدرسية المناطق يطالبان فيدراليان قانونان هناك

 :يلي ما مالحظة يرجى بك، الخاصة الدليلية المعلومات لحجب .المعلومات هذه عن الكشف عدم المنطقة من طلب قد أمره ولي أو الطالب يكن لم ما

 يكون أن ويمكن .أخرى مصادر من المالئمة النماذج أو النموذج هذا استخدام يمكنك .مكتوبًا الدليلية المعلومات حجم طلب يكون أن يجب   
 .الدليلية بالمعلومات العسكري التجنيد جهات إبالغ على فقط الطلب هذا ينطبقا . أيضً  اليد بخط مكتوبًا الطلب

 والجامعات والكليات الطالب نشرات مثل) أخرى أغراض في المستخدمة الدليلية المعلومات حجم طلبات اإلخطار هذا يشمل وال
 .مباشرةً  المدرسة إلى الطلبات هذه تقديم يجب (.السنوية والدوريات الدراسية والحلقات

 .سنويًا تجدد واحدة، سنة لمدة الدليلية المعلومات حجب طلبات تسري   
. سنة 18 من األصغر بالطالب الخاصة الطلبات على الوالدين توقيع يكون أن يجب .النموذج هذا على التوقيع الوالدين لكال يمكن   

 .الطلب على بالتوقيع يقوم أن الطالب على يجب فأكثر، سنة 18 السن من البالغين للطالب وبالنسبة
 إلى وإعادتها استكمالها يجب العسكري، التجنيد جهات إلى المقدمة الدليلية القوائم من استبعادها المطلوب المكتوبة للطلبات وبالنسبة   

 .2019 سبتمبر 20 قبل المدرسة
 

 :الطالب بهذا خاصة دليلية معلومات أي على العسكري التجنيد جهات إطالع بعدم 259 الموحدة المدرسية المنطقة ذلك بموجب أطالب
 

                                                                                                                                     الطالب اسم
 
 

    الميالد تاريخ
 سنة/يوم/شهر

    المدرسة في الحضور

 
 

    التوقيع تاريخ     الوالدة /الوالد توقيع

 (سنة 18 العمر من يبلغ الطالب كان إذا مطلوب غير)
 

    التوقيع تاريخ     الطالب توقيع
 

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

 السريان بداية تاريخ  االستالم تاريخ
 التعاون التاريخ طابع المدرسة في

 

  2001 لسنة طفل أي إهمال عدم بقانون التعديل بعد ،ESEA (20 U.S.C. 7908) من 9528 القسم :هي القوانين هذه
 الوطني الدفاع تفويض قانون من 544 بالقسم التعديل بعد ،U.S.C. 503 10و التعليم، فاتورة ،(107-110.إل. بي)

 .للبالد المسلحة للقوات التمويل يقدم الذي القانون ،(P.L. 107-107) 2002 المالية للسنة
 

 2005 يوليو 2 :التاريخ .والمضمون القانوني الشكل حيث من النموذج هذا على المجلس مستشار وافق



K-8 توقعات الطالب فيما يتعلق بالحافلة 

 إدارة خدمات النقل

 

ولضمان ذلك، من الضرور لكل الطالب معرفة القواعد واللوائح المحددة   يحق لكل طلب الحصول على خدمة النقل بالحافلة بأفضل طريقة آمنة قدر اإلمكان.

  الذي سيوضع على كل حافلة تليها التوقعات اإلضافية للطالب. CHAMPSفيما يلي نسخة من ملصق   قبل الوالية ومجلس التعليم المحلي وااللتزام بها.من 

من اليوم الدراسي وأنه تذكر أن رحلة الحافلة تكون تعتبر جزءا  ينصح اآلباء بمساعدة أبنائهم في فهم أهمية هذه القواعد ألنها مرتبطة بسالمتهم الشخصية.

 يتوقع من الطالب التصرف في محطة االنتظار وعلى الحافلة كما لو كان في المدرسة والفصل الدراسي.

 

 

 

 

 

 

  احرص على الوصول إلى محطة الحافالت في الوقت المناسب. •

 

     ال تأخذ معك على الحافلة سوى األشياء المناسبة للمدرسة. •

 

  والمساعدة في كل األوقات.احرص على طاعة السائق  •

 

الحافلة بهدوء   في حالة االستخدام على ظهر  iPodsيمكن السماح باستخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية مثل الهواتف الخلوية وأجهزة   •

  سيكون الطالب مسؤولين بصفة شخصية عن سالمة األجهزة اإللكترونية الشخصية.  وبشكل مالئم.

 

يجب استالم طالب ما   الوصي باستقبال الطالب الذي يستخدم خدمة النقل ذات الصلة من خالل حافلة التعليم الخاص. /يجب أن يقوم الوالد •

 قبل الروضة يدًا بيد في الحافلة.

 

 يجب أن يتم استالم طالب الحضانة الذي يستعمل حافلة التعليم العادي من قبل الوالد/ الوصي. •

 

 فلة إلى المنع من الدخول أو إلغاء امتيازات ركوب الحافلة.يمكن أن تؤدي مخالفة قواعد الحا

 

  

يقر األشخاص الموقعين أدناه بالحصول على نسخة من توقعات الطالب على ظهر الحافلة ويدركوا أنه بناءا على سياسة مجلس التعليم رقم 7311، يمكن أن  

ول على يتم تعليق امتيازات الركوب أو إلغاءها في حالة ارتكاب أي سلوك غير آمن و/ أو غير مالئم على ظهر الحافلة. )انظر الجانب الخلفي للحص

 معلومات إضافية عن النقل(.

 

__________________________________________ _________________________________________ 

 توقيع الطالب )متى كان مالئًما(     اسم الطالب بحروف مطبعية

 ______________التاريخ  __________________________________________

     توقيع الوالد/ الوصي

     

 

 

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

 ارفع يدك واطلب المساعدة من سائق الحافلة. المساعدة

 تحلى باالحترام في كالمك وتصرفاتك. النشاط

 ابقى جالًسا في مقعدك، ما لم يطلب منك خالف ذلك. )اخرج وادخل بأمان باستخدام الدرابزين وقم بالمشي وضع قدمك على  الحركة

 األرض وانظر إلى األمام واحرص على جعل أجزاء جسمك واألشياء األخرى داخل الحافلة(                         

 بالطعام أو المشروبات أو العلكة، ويجب وضع حقائب الظهر في المكان المناسب( اتبع التعليمات )غير مسموح المشاركة

 ضمان سالمة كل الركاب المدرسة النجاح في 

 



 معلومات النقل األخرى لآلباء

 

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

 

  لضمان سالمة الطالب، يجب أن يستخدم فقط محطة الحافالت المخصصة له. .2

 

ألواح التزلج والكرات غير المثبتة في حقيبة الظهر أو مسدسات الماء أو أي لعبة على شكل   غير مسموح بالعناصر التالية على ظهر الحافلة: .3

مكن سالح أو الحيوانات/ الحيوانات األليفة أو السكوتر أو البالونات أو باقات الزهور أو أي عنصر محظور بموجب سياسة المنطقة، حيث أنها ي

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

 

وسيتم االتصال بالمستجيبين ذي الصلة وإرسالهم   وكول مقاول الحافلة.في حالة الطوارئ أثناء تحرك الحافلة، يجب على السائق أن يلتزم ببروت .4

 وحسب طبيعة الحادث، سيتم االتصال بالمدرسة وإبالغ الوالدين متى كان مالئًما وممكنًا.  للمساعدة.

 

لطقس السيء الخاصة بهم إذا كانت الحافالت في وضع حركة أثناء إصدار تحذير من اإلعصار، سيتم توجيه سائقي الحافلة التباع خطة ا .5

في الصباح والمدرسة االبتدائية في المساء لالستخدام  259والمتابعة متى أمكن إلى أقرب مدرسة ثانوية تابعة للمنطقة المدرسية الموحدة رقم 

  سيبقى سائقو الحافالت مع الطالب في هذا المكان حتى يؤذن لهم باستئناف الرحلة.  كمأوى.

 

لوصي أو جهة االتصال في الطوارئ )كما هو محدد في المدرسة( أن يقوم باستالم أي طالب يحصل على خدمة النقل في يجب على الوالد أو ا .6

 يجب استالم طالب ما قبل الروضة يدًا بيد في الحافلة.  ويجب أن يتمكن السائق من رؤية الشخص البالغ الذي يقوم بذلك.  إطار التعليم الخاص.

 

الوصي أو جهة االتصال في الطوارئ )كما هو محدد في المدرسة( أن يقوم باستالم طالب الحضانة الذي يستخدم خدمة النقل يجب على الوالد أو  .7

يمكن لطالب الحضانة في إطار   االستثناءات:  بالحافلة في إطار التعليم العادي. ويجب أن يتمكن السائق من رؤية الشخص البالغ الذي يقوم بذلك.

الذي يكون له شقيق أكبر منه يركب الحافلة أن يخرج من الحافلة مع شقيقه األكبر أو أن يقوم هذا الشقيق األكبر الدارس في  التعليم العادي

عندما ال يتمكن الشقيق الدارس في المدرسة االبتدائية من الحضور إلى المدرسة أو   المدرسة المتوسطة أو الثانوية بلقاءه على ظهر الحافلة.

 ة، يجب أن يقوم الشخص ذي الصلة باستالم طالب الحضانة.ركوب الحافل

 المعلومات التالية توضح من الذي يجب االتصال به في مواقف معينة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018مراجعة في 

 رقم الهاتف من الذي يجب االتصال به الحالة

 الطالب األول ضياع الطفل

 خدمات النقل

    832-9231 

    973-2190 

  المدرسة  تغيير المحطة أو العنوان

 المدرسة  السائق يواجه بعض المشاكل

 خدمات النقل 

     

    973-2190 

 9231-832     الطالب األول  عدم اصطحاب الطالب

  المدرسة  التأهل لركوب الحافلة

 9231-832     الطالب األول  ضياع بعض المتعلقات في الحافلة

  المدرسة  تعرض اآلباء لظروف طارئة

الساخن للمنطقة المدرسية الموحدة رقم  الخط  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 التالميذ  حدود الحضور



 

قعات من طالب المدارس الثانوية في الحافلةالتو  

 قسم خدمات النقل
 

من أجل ضمان ذلك ، من   .مكنةالم اآلمنة هذه الخدمة بأكثر الطرق خدمحافلة أن يستالمن حق كل طالب يتم نقله على متن 

الضروري لجميع الطالب معرفة ، واتباع القواعد واللوائح التي وضعتها الدولة ومجلس التعليم المحلي. فيما يلي نسخة من 

اإلضافية التالية. يتم حث اآلباء على مساعدة  البعلى كل حافلة مع توقعات الط توزيعهاالذي سيتم  ركوب الحافلةملصق 

أهمية هذه القواعد من حيث صلتها بسالمتهم الشخصية. تذكر أن ركوب الحافلة هو امتداد لليوم الدراسي ،  أطفالهم على فهم

 .سلوك المدرسة والفصول الدراسيةنفسه كما كان ال الحافلةوفي موقف الحافالت ييقى السلوك  ومن المتوقع أن

 

 Be respectful to others  
 

     آلخرينا حترمإ

Use headphones  
 

   ستخدم سماعات الرأسإ  

Stay seated facing forward  
 

 إىل األمامإبق جالًسا 
ً
 متجها

 

Raise hand to ask for driver help  

 
 

 رفع يدك لطلب مساعدة السائقإ

Interact at voice level 1 or 2  
ي مستوى الصوت 

 
 2 أو  1تفاعل ف

Don’t bring food drinks or gum  
 

وبات  أطعمة, ال تحض    أو علكةمشر

Enter & exit safely at assigned stop  
ي المحطة الم

 
 حددة  أدخل و أخرج بأمان ف

 

 المخصصة لك كن في الوقت المحدد لمحطة الحافلة. 

  المدرسية المناسبة على الحافلة المستلزماتأحضر فقط. 

  المساعد في جميع األوقاتالسائق و / أو اطع. 

  قد يُسمح باستخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة iPod  في الحافلة عند استخدامها بهدوء

 .وبشكل مناسب. يتحمل الطالب مسؤولية شخصية عن أمن أي أجهزة إلكترونية شخصية

  الذي يستخدم المواصالت كخدمة ذات صلة و يستقل حافلة التعليم الخاص .يجب على أحد الوالدين / الوصي أن يستقبل الطالب 

 

 قد يؤدي انتهاك قواعد الحافلة إلى تعليق أو إلغاء االمتياز لركوب الحافلة.

 

رقم ويفهمون أنه بناًء على سياسة مجلس التعليم  توقعات الطالب على متن الحافلةيقر األشخاص الموقَّعون أدناه بتلقي نسخة من 

، قد يتم تعليق أو إلغاء امتياز ركوب الطالب بسبب سلوك غير آمن و / أو غير الئق في الحافلة. )انظر مرة أخرى للحصول على  7311

 معلومات النقل إضافية.(

 

 

 توقيع الطالب )عند االقتضاء(     (طباعة) اسم الطالب   

 

 

 التاريخ:                                                               

 توقيع و لي األمر

 

 



 

 

 

 معلومات النقل األخرى لآلباء

 

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

 

  الحافالت المخصصة له.لضمان سالمة الطالب، يجب أن يستخدم فقط محطة  .2

 

ألواح التزلج والكرات غير المثبتة في حقيبة الظهر أو مسدسات الماء أو أي   غير مسموح بالعناصر التالية على ظهر الحافلة: .3

لعبة على شكل سالح أو الحيوانات/ الحيوانات األليفة أو السكوتر أو البالونات أو باقات الزهور أو أي عنصر محظور بموجب 

  المنطقة، حيث أنها يمكن أن تشتت االنتباه أو تشكل خطًرا على السالمة على ظهر الحافلة. سياسة

 

وسيتم االتصال بالمستجيبين ذي   في حالة الطوارئ أثناء تحرك الحافلة، يجب على السائق أن يلتزم ببروتوكول مقاول الحافلة. .4

 ال بالمدرسة وإبالغ الوالدين متى كان مالئًما وممكنًا.وحسب طبيعة الحادث، سيتم االتص  الصلة وإرسالهم للمساعدة.

 

إذا كانت الحافالت في وضع حركة أثناء إصدار تحذير من اإلعصار، سيتم توجيه سائقي الحافلة التباع خطة الطقس السيء  .5

الصباح والمدرسة في  259الخاصة بهم والمتابعة متى أمكن إلى أقرب مدرسة ثانوية تابعة للمنطقة المدرسية الموحدة رقم 

 سيبقى سائقو الحافالت مع الطالب في هذا المكان حتى يؤذن لهم باستئناف الرحلة.  االبتدائية في المساء لالستخدام كمأوى.

 

يجب على الوالد أو الوصي أو جهة االتصال في الطوارئ )كما هو محدد في المدرسة( أن يقوم باستالم أي طالب يحصل على  .6

 ويجب أن يتمكن السائق من رؤية الشخص البالغ الذي يقوم بذلك.  ر التعليم الخاص.خدمة النقل في إطا

 

 المعلومات التالية توضح من الذي يجب االتصال به في مواقف معينة:

 2018مراجعة في 

 رقم الهاتف من الذي يجب االتصال به الحالة

 الطالب األول ضياع الطفل

 خدمات النقل

    832-9231 

    973-2190 

  المدرسة  أو العنوان تغيير المحطة

 المدرسة  السائق يواجه بعض المشاكل

 خدمات النقل 

     

    973-2190 

 9231-832     الطالب األول  عدم اصطحاب الطالب

  المدرسة  التأهل لركوب الحافلة

 9231-832     الطالب األول  ضياع بعض المتعلقات في الحافلة

  المدرسة  تعرض اآلباء لظروف طارئة

 4259-973     259الخط الساخن للمنطقة المدرسية 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 التالميذ  حدود الحضور



 

   

                           Parent Release of Liability 

 
 

 FirstView is an App that is owned and operated by First Student. They have agreed to Wichita Public Schools 

granting and managing parent access to FirstView and all of its features I acknowledge and understand that I am 

fully responsible for my child’s FirstView login information, including the security code. I am fully responsible 

for notifying the school my child attends if I believe a user’s access to bus information related to my child 

should be denied.  

 

 

__________________________________            __________________________________             ________  

                Print Name       Signature                Date  

 

 

FirstView es una aplicación que es propiedad y está operada por FirstStudent. Ellos han acordado permitir a las 

Escuelas Públicas de Wichita en otorgar a los padres acceder y administrar FistView y todas sus funciones. 

Reconozco y comprendo que soy completamente responsable de la información de inicio de sesión de 

FirstView de mi hijo, incluido el código de seguridad. Soy completamente responsable de notificar a la escuela 

a la que asiste mi hijo si creo que se debe negar el acceso de un usuario a la información relacionada con el 

autobús de mi hijo. 

 

 

__________________________________            __________________________________             ________  

              Nombre en letras imprenta     Firma            Fecha  

 

 

FirstView là một App mà được sở hữu và vận hành bởiFirstStudent.Họđãđồng ýcho phép Trường CôngLập 

Wichita để cấp và quản lý quyền truy cập của phụhuynh vào FirstViewvàmọi tính năng của nó. Tôi thừa nhận 

và hiểu rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đăng nhập FirstView của con em tôi, bao gồm cả mã 

bảo mật (security code). Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thông báo trường mà con em tôi đang theo học. 

nếu tôi tin rằng người sử dụng có quyền truy cập thông tin xe bus có liên quan đến con em tôi sẽ bị khước từ.  

 

 

__________________________________            __________________________________             ________  

                 Viết Tên      Ký Tên            Ngày 

  

FirstView  هو تطبيق يملكه ويديرهFirstStudent الوصول إلى  إمكانية منح أولياء األمور  مدارس ويتشيتا العامةالسماح ل. لقد وافقوا على

الخاصة  FirstViewعن معلومات تسجيل الدخول إلى  ةكاملأتفهم أنني مسؤول مسؤولية . أقرويزاته موجميع مو إدارتها  FirstViewتطبيق 

ى رفض وصول المستخدم إل يجببطفلي ، بما في ذلك رمز الحماية. أنا مسؤول تماًما عن إخطار المدرسة التي يحضرها طفلي إذا اعتقدت أنه 

 طفلي.بحافلة  معلومات المتعلقة ال

 

 

   __________________________________       __________________________________      _____________  

 التاريخ         التوقيع       كتابة اإلســــــم                          
 



 
 

 نموذج إقرار الكتاب المدرسي
 

 ____________ معرف الطالب: ___________________________________  اسم الطالب:

 _________________________________________  المدرسة:

في ملف السنة  يرجى إعادة هذا النموذج إلى مكتب المدرسة للحفظ  يجب أن توقع أنت والطالب على النموذج الموضح أدناه.

  الدراسية الحالية.

، مدارس ويتشيتا العامة. تقدم 259تعد الكتب المدرسية والمواد التعليمية األخرى ملكية خاصة للمنطقة المدرسية الموحدة رقم 

ل قدر هذه الكتب لالستخدام من قبل الطالب المسجلين في مدارس ومراكز المنطقة مع توقع إعادتها بنفس حالة استالمها مع أق

ممكن من البالء والتآكل. وبالنسبة للطالب الذين يفقدوا أو يتلفوا المواد التعليمية الخاصة بهم، سيتحملوا تكاليف استبدال العناصر 

  الضائعة أو التالفة.

ول يجب على كل طالب أن يقوم بإعادة كل الكتب المدرسية الصادرة له عند ترك المدرسة أو في نهاية الفصل الدراسي األ

كما يجب على الطالب أن يكتبوا   بالنسبة لكل المواد غير المستمرة حتى الفصل الدراسي الثاني أو في نهاية السنة الدراسية.

سيكون كل طالب أو   أسمائهم في المكان المناسب في داخل الكتاب، واستخدام الكتب المدرسية والعناية بها بالشكل المناسب.

وأي   ليه مسؤوالً عن الكتب المدرسية التي لم تتم إعادتها من قبل الطالب أو التي يتسبب في تلفها.والده أو الوصي القانوني ع

طالب ال يلتزم بإعادة الكتب المدرسية أو دفع ثمن األسعار الضائعة أو التالفة يمكن أن يتم نتيجة لذلك تعليق تقارير التقدم 

استبعاده من المشاركة في حفل التخرج أو األنشطة غير المرتبطة بالمنهج الدراسي وبطاقات التقارير والشهادات الخاصة به، أو 

 يجب أن تدفع كل الغرامات قبل نهاية آخر يوم دراسي في السنة الدراسية.  أو األنشطة الرياضية أو األحداث/ البرامج الخاصة.

ليمية تالفة. ذلك مع العلم بأن تكاليف الكتب والمواد ويجب على الطالب أن يدفعوا تكلفة االستبدال ألي كتب مدرسية ومواد تع

 متاحة في نظام إدارة الكتاب المدرسي للمنطقة.

 

________________________________          ________________________________ 

  توقيع الوالد/ الوصي  اسم الوالد/ الوصي )بحروف مطبعية(

________________________________          ________________________________ 

 توقيع الطالب  اسم الطالب )بحروف مطبعية(

____________      _________________          ______________ 

 تاريخ اليوم تاريخ ميالد الطالب الصف الدراسي




