طلب إذن داخل المنطقة العام الدراسي  --22-2021الموعد المقرر  16أبريل 2021

•

للمقيمين في منطقة  Toledo Public Schoolالذين يرغبون في االنتقال إلى مدرسة خارج منطقة سكنهم.

•

يرجى استيفاء هذا الطلب وإعادته إلى المدرسة لمعالجته .وسوف يتم إرسال الرد على هذا الطلب بالبريد إلى اآلباء.

•

قد ال تتأكد الطلبات الخاصة برياض األطفال حتى بعد بداية العام الدراسي واستقرار فصول رياض األطفال
اسم الطالب

الهوية

العنوان

الرمز البريدي:

تاريخ الميالد
اسم ولي األمر
الوصي

___ ذكر

___أمريكي من أصل إفريقي

___قوقازي

___أمريكي أصلي

___غير

___ أنثى

___آسيوي

___التيني

___متعدد األعراق

ذلك

في حالة اختالف عنوان ولي األمر عن عنوان الطالب ،يُرجى كتابة عنوان ولي األمر:

هل يتلقى الطالب خدمات التربية الخاصة؟

رقم هاتف ولي األمر:

المدرسة المحلية (مدرسة الحي):

المدرسة المرغوبة/المطلوبة:

مستوى الدرجات للعام الدراسي 2021/22:
__________ ال
_________ نعم

فئة التربية الخاصة

الموعد النهائي لهذا النموذج هو  4/16/21وإن كنت تتقدم بعد
هذا التاريخ ،فيرجى ذكر سبب التأخير.
____ تاريخ تغيير اإلقامة__________________
____ تغيير الوصاية

تشير األحرف األولى من اسم ولي األمر إلى أنك قد قرأت وفهمت كل عبارة من العبارات الواردة أدناه .األحرف األولى مطلوبة في
كل مربع بعد كل عبارة.
في حالة وجود أوراق وصاية ولم يتم تقديمها إلى المدرسة /المنطقة ،يرجى إنهاء العملية مع موظفي المدرسة وتوفير نسخ من النتيجة مع هذا الطلب.

األحرف األولى من
اسم ولي األمر:
أدخل في كل مربع
أدناه.

إذا كان الطالب يقيم حاليا ا داخل حدود مقاطعة توليدو ،فيجب تسجيله وحضوره إلى المدرسة من أجل النظر في هذا الطلب ومعالجته.
إذا كان الطالب حديث اإلقامة أو سيدرس في رياض األطفال في العام الدراسي  ، 22-2021فالبد من تسجيله في مدرسته المحلية قبل النظر في هذا
الطلب ومعالجته.
في حالة اإلذن بهذا النقل ،يتحمل ولي األمر مسؤولية المواصالت إلى المدرسة

____ غير ذلك (يرجى تحديدها) ____________________
______________________________________

المنطقة من سنة إلى أخرى ،في نفس المبنى ،ما لم يرفض المدير التجديد في نهاية العام الدراسي.

برنامجنا الداخلي على اإلنترنت لتأكيد
وتلقي قرارهم بشأن التوزيع.
مدير المدرسة
المدرسة المطلوبة
لقد قمت بمراجعة هذا الطلب
وتوصيتي،وفقاا لسياسة  ،JECBD-Rهي:
______________________
______________________
______________________
______________________
التوقيع
_______________________
التاريخ
مركز المساعدة المدرسية
()SAC
فقط في حالة طالب ذي احتياجات خاصة
لقد قمت بمراجعة هذا الطلب
وتوصيتي،وفقاا لسياسة
 ،JECBD-Rهي:
______________________
______________________

أتفهم أن مسؤوليتي هي إخطار المدرسة إذا انتهت هذه الترتيبات.

______________________
التوقيع
______________________
التاريخ

الهاتف

_____________________________ _____________
العنوان
______________________________

يتوافق مع لوائح الرابطة الرياضية لمدارس أوهايو الثانوية واتحاد مدينة توليدو الرياضي.
يجب أن يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة ،وأن يصل في موعده على أن تكون ترتيبات أخذه بعد المدرسة في إطار زمني مناسب .ومن

معالجتها .قد يتم إكمال هذا الطلب باستخدام

إقرار رعاية الطفل
أقوم بتوفير رعاية الطفل بشكل منتظم
لـ__________________________________________

توقيع مقدم رعاية الطفل

قد يؤثر االنتقال إلى مدرسة أخرى على أهلية هذا الطالب للمشاركة في األلعاب الرياضية .يتم تحديد األهلية الرياضية بمعرفة مدير ألعاب القوى بما

التاريخ

الستخدام  TPSفقط
تاريخ استالم المدرسة

أيام وساعات رعاية الطفل
تتم مراجعة جميع الطلبات بمعرفة مدير المدرسة المرغوبة/المطلوبة.

المفترض أن يلتزم الطالب بقواعد السلوك وقواعد المدرسة .وإذا استلزم األمر جلسة استماع ،فقد تتم تأهيل هذا الطفل اجتماعيا إلعادته إلى
مدرسته المحلية في أي وقت.
إنني أفوض المسئولين بالمدرسة في االتصال بأفراد آخرين للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بهذا الطلب.
وأدرك أنه إذا تمت الموافقة على هذا الطلب ،فيجب أن يفي بالشروط المحددة في سياسة مجلس اإلدارة.
حصلت على نسخ من السياسات داخل المقاطعات والسياسات المتعلقة باألهلية الرياضية متوفرة من خالل مكتب المدير ويمكنني مراجعتها.
أؤكد أن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة كما هو مذكور وأن تزوير أية معلومات سيؤدي إلى إبطال هذا الطلب وكذلك إلغاء اإلذن
الحالي.

____وظيفة جديدة لولي األمر
____ تغيير مقدم رعاية الطفل

________________________________
_____________

إذا تمت الموافقة على هذا النقل ،فسيظل ابني في المدرسة داخل المنطقة لمدة عام دراسي واحد ( )1كامل على األقل .سوف يتم تمديد االنتقاالت داخل

توقيع ولي األمر الوصي

سبب طلب النقل:
___ لم الشمل
___ احتياجات رعاية الطفل
(برجاء إكمال المنطقة الخاصة باإلقرار أدناه)
___ مشكلة أسرية أخرى (برجاء إرفاق المستندات)
___ مشكلة طبية (برجاء إرفاق تقرير الطبيب)
___ إلكمال السنة النهائية في المدرسة الحالية
___ إلكمال الفصل الدراسي الحالي فقط
___ العمل
___ عدم توفر فصول خاصة في المدرسة المحلية
(يُرجى تحديد الفصل المطلوب)
_______________________________
___ سبب آخر ،يرجى إرفاق المستندات
مع ذكر السبب________________________ :
_____________________________________
يجب تزكية طلبات النقل ألسباب اجتماعية من جانب إدارة المدرسة
ومعالجتها من خالل مراكز شؤون الطالب.

تستلزم جميع الطلبات توصية من مدير
المدرسة المطلوبة أو مشرف ( SACمركز
المساعدة المدرسية) المعين أوالا قبل

وقد يتم رفض الطلبات بناء على عدم توفر المكان ،أو السلوك أو
الحضور.
ال يتعين عليك ملء طلب جديد كل عام .ستحتاج إلى تقديم طلب جديد
فقط عند االنتقال من مدرسة ابتدائية إلى مدرسة ثانوية.
التاريخ

في كل عام ،يقوم المدير بمراجعة موقف جميع الطالب الحاليين من
خارج المنطقة داخل منشأتهم لتحديد ما إذا كان سيسمح للطالب بالبقاء
للعام التالي .إذا استلزم األمر رفض طلبك لألسباب المذكورة أعاله،

فسيتم إرسال إشعار لك في موعد أقصاه يوليو .2021
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