
ي مدارس بوسطن العامة
 قائمة الوثائق المطلوبة للتسجيل ف 

ي مدينة بوسطن بشكل قان
 
ي من قبل أن يتمكن أي طالب من التسجيل بمدارس بوسطن العامة، يجب عىل أهل/أوصيا ء الطالب إثبات إقامتهم الدائمة ف

ون 

. يجب عىل جميع العائالت إحضار ا لوثائق التالية بشكل شخصي إىل مركز استقبال مدارس بوسطن العامة كجزء من خالل وثائق اإلقامة المبينة فيما يىلي

 عملية التسجيل. وال يمكن قبل الطلب من دون هذه الوثائق. 

إن لم تحتو الوثائق عىل اسم األهل أو األوصياء، فسيتطلب األمر إثبات وصاية آخر: 

 إثباتات محل اإلقامة المقبولة: 

أهل/أوصياء الطالب والعنوان الحاىلي لهما. السكن اسم يجب أن يتضمن إثبات محل 
 أن تكون الوثيقتان من نفس النوع.  ال يمكن

ف بها: * (، دائرة خدمات الشبابDTA(، دائرة المساعدة االنتقالية )DCF(، دائرة األطفال والعائالت )DORدائرة اإليرادات )الوكاالت الحكومية المعتر

(DYS . ي ترويستها اتحاد ماساتشوستس. قد تنطب ( أو األمن االجتماعي
ي تتضمن ف 

ق أيضًا المراسالت األخرى الت 

K0/K1 ( 4-3أعمار  ) K2 ( 5عمر  ) 6-1الصفوف  12-7الصفوف  

 جرعات 3 جرعات 3 جرعات 3 جرعات B: 3 التهاب الكبد

DtaP/DTP/DT/ 
Td/Tdap: 

جرعات 4<
DtaP/DTP 

 جرعات 5
DtaP/DTP 

او DtaP/DTP جرعات 4<
 Td جرعات 3

 DtaP/DTP جرعات 4
 TD; plus جرعات 3 أو

 Tdap جرعة 1

 جرعات 3< جرعات 3< جرعات 4 جرعات 3 :شلل األطفال

 n/a n/a n/a جرعات 4 إىل 1 :السحايا

 جرعات 2 جرعات 2 جرعات 2 جرعة 1 :الحصبة

 :جدري الماء
(جدول تحقق)

 جرعات 2 جرعات 2 جرعات 2 جرعة 1

 www.bostonpublicschools.org/registerت يرجى زيارة: لمزيد من المعلوما

لألهل/األوصياءصورة بطاقة الهوية  1

I-94شهادة ميالد الطالب األصلية، جواز السفر أو نموذج  2
آخر سجالت اللقاح والتطعيم الخاصة بالطالب 3

)انظر أدناه لالطالع عىل إثباتات السكن المقبولة(إثباتي   لمحل اإلقامة  4

  ة ال تزيد عن فاتورة خدمات ة. يوم األ  60)ما عدا الماء والهاتف المحمول( مؤرخة بفت  خت 

   أو بناء عىل شهادة السكن الخاصة بمدارس بوسطن العامة 8، معمول وفق المادة عقد اإليجار الحال

  ل خالل إيصال تسديد قسط ة أو  60المت   يبة األمالكاألخت  خالل السنة الماضية فاتورة ضر

  نموذجW2  ة 60خالل ال كشف الراتبخالل السنة السنة الماضية، أو يوم األخت 

 ة 60خالل الك أو بطاقة ائتمانية بيان بن يوم األخت 

  ف بها نموذج رسالة من قبل يوم الماضية 60خالل الوكالة حكومية معتر

Arabic/BS

http://www.bostonpublicschools.org/register


2ص   

ف خاصةظرو
   ال   نعم

نامج تعليم فردي، أو لديه  هل يخضع طفلك لتى
 حاجات خاصة أو إعاقة؟

ي الطالب من ظرف صحي خاص؟
هل يعان 

� تتقدم �طلب لها   :ير�� تحد�د السنة الدراس�ة ال��

2021-2022

2020-2021

سطاالسم األو  االسم األول

سم األخت  اال الجنس 
ذكر

ت  أن

دتاري    خ االميال  

/ 
لصفا  

/ 
 سنة يوم شهر

دمكان الميال  

ينةمد ةيوال   البلد 

:عليك اإلجابة عن كال السؤالي   التاليي   

ما هو عرق طفلك؟ )يجب تحديد واحد عىل األقل ويمكنك تحديد كل ما ينطبق( .2 هل طفلك من أصول .1
تينيةإسبانية أو ال  

 ال نعم
كي أو   هندي أمت 
من آالسكا يويآس ودأس 

سكان هاواي أو جزر 
 أبيض المحيط الهادي

 نموذج تسجيل الطالب
يرجى طباعتها

 0947362185 العربية
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ان السكنعنو  ل)   (عنوان المت  

الشارعرقم  عاسم الشار 

 

 

 قسم المدينة
 
 
 

 

) عنوان المراسلة ي بوسطن 
فقطلساكت 

  اسم الشارع رقم الشارع
 

يديالر  مز التى ل   رقم هاتف المت  

- -

يدر  قم صندوق التى

 رقم الشقة

يدي  الرمز التى

 لالستخدام الرسمي فقط

 رقم الحالة

الطالب  رقم   

ي مدارس بوسطن العامةاأل
شقاء الطالب ف   

قم المدرسي الر  اسم الشقيق  دتاري    خ الميال   

اسم الشقيق الرقم المدرسي  دتاري    خ الميال   

قم المدرسي الر  اسم الشقيق  دتاري    خ الميال   

أل
ا

اء
شق
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ت
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األخت   االسم  

رقم الهاتف المحمول

1األهل / األوصياء   

االسم األول االسم األخت  

(تاري    خ الميالد )اختياري ل   رقم الهاتف المحمول رقم هاتف العمل رقم هاتف المت  

ي 
ون  يد اإللكت   عنوان التى

2وصياء هل / األاأل  

 االسم األخت   االسم األول

 ال نعم  :تعيش مع طفلك

ل العائلة؟  ال نعم    :لديك صالحية للدخول إىل مت  

(تاري    خ الميالد )اختياري ل   رقم الهاتف المحمول رقم هاتف العمل رقم هاتف المت  

ي ي عنوان التى
ون  د اإللكت   

 ال نعم  :تعيش مع طفلك

ل العائلة؟  ال نعم    :لديك صالحية للدخول إىل مت  

)

ً

الراعي )قم بتعبئتها فقط إن كان متوافرا

االسم األخت   االسم األول

ل قم هاتف العملر  رقم هاتف المت    رقم الهاتف المحمول 

ي 
ون  يد اإللكت   :تعيش مع الطفل التى

ة الدخول لديك صالحي
له؟ إىل مت  

 ال نعم

 ال نعم

الصف

 خ
ري   
لتا
ا

 
سي 
در
لم
ا

هل
األ
ت 
وما
عل
م

اء
صي

ألو
/ ا

 

ل  رقم هاتف الم ت 

 االتصال بحاالت الطوار ئ 1
االسم األول

اسم المدرسة السابقة

المدينة البلد والية

 ال نعم ألطفال الحضانة فقط: هل كان طفلك ضمن برنامج العب للتتعلم؟
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تاري    خ الميالد  اسم الطالب

يعات تتطلب  ل يجميع المدارس تحدمن البتدائية والثانوي للتعليم اإدارة ماساتشوستس تشر طالب من أجل تحديد كل لد اللغة أو اللغات المحكية في المت  
ورية من أجل المدارس لتقديم تعليم ذي مغزى لجميع الطالب. إذا كان يتحدث لغة أخرى غت   اللغة االحتياجات اللغوية الخاصة. هذه المعلومات ض 

ل، يطلب من  ي المت  
 
ية ف  .من خالل اإلجابة عىل األسئلة التاليةتلبية هذا المطلب الهام لمنطقة إجراء المزيد من التقييم لطفلك. يرجى مساعدتنا الاإلنجلت  

A . يرجى اإلجابة عىل األسئلة أدناه 

I .  يتكلم بها الطالب )يرجى تحديد  
ل بغض النظر عن اللغة التر ر   المتر

ر
خيارات كحد أقىص( 3ما ه  اللغة األساسية المحكية ف

ية  الكورية الروسية الكريولية الهايتية اإلنجلت  

اء اإلسبانية درينالمن كابو الخض   الكمبودية 

تغالية الكانتونية  الهمونجية تويشانت    التى

 الصومالية البورمية اليونانية اإليطالية

 ____أخر ى العربية الفيتنامية الفرنسية
 (يرجى ذكرها)

II . )ي يتكلم بها الطالب عادة )اخت  لغة واحدة فقط
ما هي اللغة الت 

ية  الكورية الروسية الكريولية الهايتية اإلنجلت  

اء اإلسبانية  الكمبودية المندرين كابو الخض 

تغالية الكانتونية  الهمونجية تويشانت    التى

 الصومالية البورمية اليونانية اإليطالية

 ____أخر ى العربية الفيتنامية الفرنسية

 (يرجى ذكرها)

III . ي تحدث بها الطالب أول مرة؟ )يرجى اختيار واحدة فقط
(ما هي اللغة الت 

ية  الكورية الروسية الكريولية الهايتية اإلنجلت  

اء اإلسبانية  الكمبودية المندرين كابو الخض 

تغالية الكانتونية  الهمونجية تويشانت    التى

 الصومالية البورمية اليونانية اإليطالية

 ____أخر ى العربية الفيتنامية الفرنسية

 (يرجى ذكرها)

B . ي تفضل ا
ها )يرجى اختيار واحدة فقط(اخت  اللغة األكت  فهما من قبل والت  ستقبال المراسالت المدرسية عتى

ية  الكورية الروسية الكريولية الهايتية اإلنجلت  

اء اإلسبانية  الكمبودية المندرين كابو الخض 

تغالية الكانتونية  الهمونجية تويشانت    التى

 الصومالية البورمية اليونانية اإليطالية

 ____أخر ى العربية الفيتنامية الفرنسية

 (يرجى ذكرها)

.ن العامةبوسطمدارس لتسجيل في في مدينة بوسطن لالطالب  تواجد يأن  (BPS) بوسطن العامةفي مدارس تتطلب سياسة اإلقامة 

ي لهذا الطالب، أنا 
ي أن الطالب مقيم أقر ب، الوالد أو الوصي القانون 

ي قانون 
 
ي العبوسطن مدارس أوافق عىل إخطار و مدينة بوسطن. ف

 
. اإلقامة خالل امحل امة بأي تغيت  ف لعام الدراسي

اس تكلفة العامة ويمكن أن تخضع لعقوبات مثل اإلجراءات القانونية، وغرامة عىل أسبوسطن مدارس ىل الفور من ع هلسياسة اإلقامة وسيتم رفض ا كنتهمكون سيب الوأنا أفهم أن الط
 .ائزحجب بعض المنح الدراسية والجو الخدمات التعليمية و 

ي تقوم بت معلومات اإلقامة لطفلكأن بتقر  أنتمن خالل توقيع اسمك أدناه، ف
رفض طلب طفلك واالنسحاب من أي  يسبباملة وصحيحة. تقديم معلومات كاذبة كالعامة  بوسطن مدارس إىل  ها ميقدالت 

 .مهمة

 التاري    خ توقيع األهل / األوصياء 

ية
تل
لم
ة ا
لغ
 ال
ن
بيا
ست
 ا



 دوالر من أجل مستقبله؟ 02هل تعلم أن طفلك يملك حساًبا ادخارًيا برصيد 

( التابعة لمدينة بوسطن، ويهدف EDIC( برنامج ُتديره مؤسسة التنمية االقتصادية والصناعية )Boston Savesالبرنامج االدخاري )
وسيحصل كل طالب في   ( في االدخار والتخطيط لمستقبل أطفالهم.BPSإلى مساعدة أسر إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية )

الصفوف الدراسية المؤهلة )ُيرجى االطالع على الجدول الواردة أدناه لمعرفة الصفوف الدراسية واألعوام الدراسية( على حساب ادخاري 
وتستطيع األسر اتخاذ خطوات بسيطة لكسب المزيد من المال في حسابات   دوالر من أجل الجامعة أو التدريب المهني. 02برصيد 
 .www.BostonSavesCSA.orgلمعرفة المزيد، ُيرجى زيارة المواقع اإللكتروني:  أطفالهم.

( اإلذن بمشاركة المعلومات التالية مع موظفي برنامج البرنامج االدخاري BPSهل توافق على منح إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية )
(Boston Saves عنوان بريدك اإللكتروني، واسم طفلك، واسم مدرسته، وصفه الدراسي، وتاريخ ميالده، والرمز البريدي، ورقم الطالب :)

 (؟SASIDبالوالية )

 نعم، أوافق على مشاركة هذه المعلومات. 
 ال، ال أرغب في مشاركة هذه المعلومات. 

(Boston Savesالصفوف الدراسية المؤهلة للحصول على حسابات جديدة في البرنامج االدخاري ) العام الدراسي
(K2رياض األطفال )0222-0202
الصف األول -(K2رياض األطفال )0202-0202
الصف الثاني -(K2رياض األطفال )0202-0200
الصف الثالث -(K2رياض األطفال )0200-0202
الصف الرابع -(K2رياض األطفال )0202-0202
الصف الخامس -(K2رياض األطفال )0202-0200
الصف السادس -(K2رياض األطفال )0200-0202
الصف السابع -(K2رياض األطفال )0202-0202
الصف الثامن -(K2رياض األطفال )0202-0202
الصف التاسع -(K2رياض األطفال )0202-0202
الصف العاشر -(K2رياض األطفال )0202-0222
الصف الحادي عشر -(K2رياض األطفال )0222-0222
الصف الثاني عشر -(K2رياض األطفال )0222-0220

(لتحدید األھلیة، یرجى الرجوع إلى لوحة مستوى الصفوف المثبتة أدناه) Boston Saves صندوق

http://www.bostonsavescsa.org/
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