قائمة تدقيق مستندات التسجيل لدى إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية ()BPS
قبل السماح ألي طالب بالتسجيل لدى إدارة مدرسة بوسطن العامة التعليمية ،يجب على والد /ولي أمر الطالب تقديم المستندات التي تثبت إقامته القانونية
واألساسية في مدينة بوسطن .ويجب على جميع األسر إحضار المستندات التالية شخصيًا إلى أحد مراكز الترحيب التابعة لإلدارة التعليمية كجزء من عملية
التسجيل .لن يتم النظر وال البت في هذه الطلبات بدون هذه المستندات.
إذا كانت المستندات ال تحتوي على اسم الوالد أو ولي األمر ،يجب تقديم مستندات إضافية تثبت الوصاية القانونية:
 -1بطاقة الهوية المصورة للوالد /ولي األمر.
 -2شهادة ميالد الطالب أو جواز سفره أو النموذج (**)I-94
 -3سجل التطعيمات المحدث الخاص بالطالب (انظر القائمة الواردة أدناه).
 -4مستندان ( )2يثبتان محل اإلقامة (انظر القسم الوارد أدناه حول المستندات المقبولة إلثبات محل اإلقامة).
إذا كانت التجهيزات الطبية ضرورية أو كان الطالب يعاني من إعاقة ،يجب تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
مؤخرا ،يجب تقديم المستندات القانونية المثبتة لذلك.
* إذا قام الوالد /ولي األمر بتغيير اسمه
ً
** إذا تم تقديم جواز السفر أو النموذج ( )I-94إلثبات هوية الطالب ،يجب تعبئة إقرار الوالد /ولي األمر الخاص باإلدارة التعليمية.

المستندات المقبولة إلثبات محل اإلقامة
يجب أن تتضمن مستندات إثبات محل اإلقامة اسم والد /ولي أمر الطالب وعنوانه الحالي .ويجب أال تكون المستندات المقدمة إلثبات الهوية مكررة ،أي من
الفئة نفسها.
 فاتورة مرفق (فواتير المياه أو الهواتف المحمولة غير مقبولة) ال يتجاوز تاريخ صدورها  60يو ًما.
 عقد إيجار ساري ،اتفاقية الفقرة  8أو إقرار اإلقامة الخاص باإلدارة التعليمية.
 سند ملكية عقار أو إيصال سداد مدفوعات الرهن العقاري ال يتجاوز تاريخ صدوره  60يو ًما؛ أو بيان سداد الضرائب العقارية ال يتجاوز تاريخ
صدوره العام الماضي.
 نموذج ( )W2ال يتجاوز تاريخ صدوره العام الماضي ،أو كعب شيك الراتب ال يتجاوز تاريخ صدوره  60يو ًما.
 كشف حساب بنكي أو كشف حساب بطاقة ائتمانية ال يتجاوز تاريخ صدوره  60يو ًما.
 خطاب من وكالة حكومية معتمدة* ال يتجاوز تاريخ صدوره  60يو ًما.
* الوكاالت الحكومية المعتمدة :إدارة اإليرادات ( )DORأو إدارة األطفال واألسر ( )DCFأو إدارة المساعدة االنتقالية ( )DTAأو إدارة خدمات
الشباب ( )DYSأو إدارة الضمان االجتماعي .قد تنطبق أيضًا الخطابات األخرى المرسلة على ورق رسمي من والية ماساتشوستس.
 3جرعات

الصف  5( K2أعوام)
 3جرعات

الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي
()DtaP/DTP/DT/ Td/Tdap

أكبر من  4جرعات
()DtaP/DTP

 5جرعات
()DtaP/DTP

فيروس شلل األطفال

 3جرعات
من جرعة واحدة إلى 4
جرعات
جرعة واحدة

 4جرعات

الصفوف 6-1
 3جرعات
أكبر من  4جرعات
( )DtaP/DTPأو 3
جرعات ()Td
أكبر من  3جرعات

الصفوف 12-7
 3جرعات
 4جرعات ( )DtaP/DTPأو 3
جرعات ( )TDمع جرعة واحدة
()Tdap
أكبر من  3جرعات

الصفان  4-3( K1 /K0أعوام)
فيروس التهاب الكبد (ب)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

جرعتان

جرعتان

جرعتان

جرعة واحدة

جرعتان

جرعتان

جرعتان

المستديمة النزلية (ب)
الحصبة ،والنكاف ،والحصبة األلمانية
الحماق
(جدري الماء)

لمعرفة مزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الرابط التالي.www.bostonpublicschools.org/register :

0947362185 ARABIC

لالستخدام الرسمي فقط

نموذج تسجيل الطالب

FOR OFFICE USE ONLY
رقم الحالة
CASE ID
رقم الطالب

برجاء استخدام النسخة المطبوعة

STUDENT ID

ترحب إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية بجميع الطالب واألسر .لهذا السبب ،ال تقوم اإلدارة التعليمية بجمع أو طلب معلومات تتعلق بجنسية أو حالة هجرة الطالب أو الوالد /ولي األمر.
وتهدف كل المعلومات المجمعة أثناء عملية التسجيل إلى ضمان توفير التعيين والخدمات المناسبة لطفلك.
مؤخرا سؤاالً جديدًا حول األصل العرقي للطالب بهدف مساعدتنا في فهم كيف يحدد الطالب هويتهم فه ًما أفضل وبهدف توفير فرص التعلم ذات الصلة ثقافيًا .هذا السؤال اختياري ،ويمكنك
أضفنا
ً
رفض اإلجابة عليه.

لماذا تجمع اإلدارة التعليمية هذه البيانات:




األسئلة الحالية التي نطرحها حول األصل العرقي للطالب عامة جدًا .سيساعدنا هذا السؤال الجديد في جمع معلومات أكثر تحديدًا وأكثر داللة.
سيساعد هذا السؤال اإلدارة التعليمية في فهم هوية طالبنا وكيف يُعرفون أنفسهم فه ًما أفضل .وهذا سيمكن اإلدارة التعليمية من تقديم دعم وفرص أفضل مما نقدمه مع البيانات الحالية.



تنطبق سياسات حماية خصوصية البيانات نفسها على هذه المعلومات ،مثلها مثل المعلومات الديموغرافية األخرى الخاصة بالطالب.
لن تؤثر هذه المعلومات على خيارات اختيار المدرسة أو تعيين الطالب.

كيفية استخدام هذه البيانات:



التجهيزات الخاصة
هل يملك طفلك برنامجا تربويا فرديا ()IEP؟ (حدد المربع "نعم" إذا أجبن بنعم على أي من األسئلة التالية)
هل يعاني طفلك من إعاقة؟

هل حصل طفلك على خدمات ضمن مجموعة صغيرة ،ووافقت أنت على ذلك عبر التوقيع على اتفاقية للحصول عليها؟

هل تتذكر عقد اجتماع سنوي مع حضور العديد من األشخاص االجتماع؟

هل يعاني الطالب من حالة طبية؟

نعم 

ال 

يُرجى تحديد العام الدراسي للطلب الخاص

بك:
االسم األول

2021-2020 
2020-2019 

االسم األوسط

اسم العائلة

بيانات الطالب

نعم 

ال 

* النوع
 ذكر
 أنثى

تاريخ الميالد
شهر

الصف الدراسي
عام

يوم

محل الميالد
المدينة

الدولة

الوالية

يجب عليك اإلجابة على كال السؤالين التاليين (اإلجابة ضرورية ألغراض جمع البيانات على مستوى الوالية والمستوى الفيدرالي):
 .1هل طفلك من أصول إسبانية أو
التينية؟

نعم 

ال 

 . 2ما هو األصل العرقي لطفلك؟ (يجد تحديد مربع واحد على األقل ،يمكن تحديد أكثر من مربع)
آسيوي



أسود 

من السكان األصليين أو
من سكان أالسكا



من سكان هاواي األصليين أو
من سكان جزر المحيط الهادئ



أبيض 

* تلتزم إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية بدعم الطالب المتحولين جنسيا والطالب الالمتطابقين جنسيا .إذا تحددت هوية طفلك على أنه غير ثنائي الجنس ،يرجى إبالغ األخصائي بمركز الترحيب أو مكتب المساواة
عبر الرقم  617-635-9650أو البريد اإللكتروني  bpsequity@bostonpublicschools.orgلتلقي المساعدة.

ص1 .

 دومينيكاني
 هاييتي
 جامايكي
 بورتوريكي
 أصل كاريبي آخر:
_________________

 برازيلي
 كولومبي
 غواتيمالي
 هندوراسي
 مكسيكي
 سلفادوري
 أصل إسباني /التيني آخر:
_________________
 عرق آخر_________________ :
 أرفض اإلجابة على هذا السؤال
تنطبق سياسات حماية خصوصية البيانات نفسها على هذه المعلومات ،مثلها مثل المعلومات الديموغرافية األخرى الخاصة بالطالب .لن تؤثر هذه المعلومات على خيارات اختيار
المدرسة أو تعيين الطالب .إذا كانت الخيارات المتوفرة ال تعبر عن أصلك العرقي ،يرجى تحديد خيار "عرق آخر" .هذا السؤال اختياري ،ويمكنك رفض اإلجابة عليه.

 كاب فيردي
 كيني
 نيجيري
 صومالي
 أصل أفريقي آخر:
_________________

 ألماني
 أيرلندي
 إيطالي
 أصل أوروبي آخر:
_________________

 صيني
 هندي
 فيتنامي
 أصل آسيوي آخر:
_________________

األقارب الطالب المسجلين حاليا لدى اإلدارة التعليمية
اسم الطالب من األقارب
رقم الطالب باإلدارة التعليمية

تاريخ الميالد

رقم الطالب باإلدارة التعليمية

اسم الطالب من األقارب

تاريخ الميالد

رقم الطالب باإلدارة التعليمية

اسم الطالب من األقارب

تاريخ الميالد

األقارب

بيانات الطالب (اختياري)

أضفنا سؤاالً جديدًا حول األصل العرقي للطالب .سيساعد هذا السؤال الجديد إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية في فهم هوية طالبنا وكيف يُعرفون أنفسهم فه ًما أفضل .ستمكن
هذه المعلومات اإلدارة التعليمية من تقديم وسائل الدعم والفرص المالئمة لطالبنا.
 .3نرجو منك تحديد األصل العرقي لطفلك .يمكنك تحديد أكثر من خيار واحد.

د

بيانات محل اإلقامة

عنوان المنزل
رقم الشارع

ص2 .

اسم الشارع

اسم الحي

رقم الشقة

الرمز البريدي

رقم الهاتف األساسي

العنوان البريدي (للمقيمين في مساكن هيئة اإلسكان بمدينة بوسطن ( )BHAفقط):
رقم الشارع

اسم الشارع

رقم صندوق البريد

الرمز البريدي

الوالد /ولي األمر األول
االسم األول

تاريخ الميالد

اسم العائلة

رقم هاتف المنزل

(اختياري)

رقم الهاتف المحمول

رقم هاتف العمل

عنوان البريد اإللكتروني
هل يعيش الطالب معك؟
هل تريد الوصول إلى البوابة المدرسية اإللكترونية
لآلباء؟
الوالد /ولي األمر الثاني
االسم األول

تاريخ الميالد

 نعم

 ال

 نعم

 ال

اسم العائلة

رقم هاتف المنزل

(اختياري)

رقم الهاتف المحمول

رقم هاتف العمل

بيانات االتصال
بيانات االتصال

عنوان البريد اإللكتروني
هل يعيش الطالب معك؟
هل تريد الوصول إلى البوابة المدرسية اإللكترونية
لآلباء؟
مقدم الرعاية (يُعبأ هذا الجزء إذا انطبق)
االسم األول

 نعم

 ال

 نعم

 ال

اسم العائلة

رقم هاتف المنزل

رقم الهاتف المحمول

رقم هاتف العمل

عنوان البريد اإللكتروني
هل يعيش الطالب معك؟
هل تريد الوصول إلى البوابة المدرسية اإللكترونية
لآلباء؟
بيانات جهة االتصال في حاالت الطوارئ (غير الوالد)
االسم األول

 نعم

 ال

 نعم

 ال

اسم العائلة

رقم الهاتف المحمول

رقم هاتف المنزل
عنوان البريد اإللكتروني

هل يعيش الطالب معك؟
هل تريد الوصول إلى البوابة المدرسية اإللكترونية
لآلباء؟

 نعم

 ال

التاريخ الدراسي

اسم المدرسة السابقة

الصف الدراسي

المدينة
لطالب رياض األطفال فقط
هل كان طفلك في:
 برنامج "هيدستارت"
د

ص3 .

 نعم

 ال

الوالية



حضانة خاصة



حضانة عامة

الدولة

 رعاية
مرخصة

نهارية

أسرية



رعاية نهارية أسرية



برنامج "بالي تو ليرن"

الطالب:
اسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الميالد:
تاريخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفرض لوائح إدارة التعليم االبتدائي والثانوي بوالية ماساتشوستس على جميع المدارس تحديد اللغة (اللغات) التي يتحدث بها كل طالب في منزله من أجل تحديد
احتياجاتهم اللغوية الخاصة .هذه المعلومات ضرورية حتى تتمكن المدارس من تقديم عملية تعليمية هادفة لجميع الطالب .إذا كان الطالب يتحدث بلغة أخرى غير
اإلنجليزية في منزله ،يجب على اإلدارة التعليمية إجراء مزيد من التقييم لطفلك .نرجو منك مساعدتنا في استيفاء هذا المطلب المهم عن طريق اإلجابة على األسئلة
التالية.

أ .يُرجى اإلجابة على األسئلة الواردة أدناه.

استطالع اللغات المتحدث بها في المنزل

 .1ما هي اللغات األساسية المستخدمة في المنزل بغض النظر عن اللغة التي يتحدث بها الطالب؟ (يمكنك تحديد حتى  3لغات)

 اإلنجليزية
 اإلسبانية
 الصينية الكانتونية
 اإليطالية
 الفرنسية

 الهاييتية الكريولية
 الكاب فيردية
 البرتغالية
 اليونانية
 الفيتنامية

 الروسية
 الصينية الماندرين
 الصينية التايشانية
 البورمية
 العربية

 الكورية
 الكامبودية
 الهمونجية
 الصومالية
أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

 الروسية
 الصينية الماندرين
 الصينية التايشانية
 البورمية
 العربية

 الكورية
 الكامبودية
 الهمونجية
 الصومالية
أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

 الروسية
 الصينية الماندرين
 الصينية التايشانية
 البورمية
 العربية

 الكورية
 الكامبودية
 الهمونجية
 الصومالية
أخرى
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ــــــــــ

(يُرجى التحديد)

 .2ما هي اللغة التي يتحدث بها الطالب في أغلب األحيان؟ (حدد لغة واحدة فقط)
 اإلنجليزية
 اإلسبانية
 الصينية الكانتونية
 اإليطالية
 الفرنسية

 الهاييتية الكريولية
 الكاب فيردية
 البرتغالية
 اليونانية
 الفيتنامية

(يُرجى التحديد)

 .3ما هي أول لغة اكتسبها الطالب؟ (حدد لغة واحدة فقط)
 اإلنجليزية
 اإلسبانية
 الصينية الكانتونية
 اإليطالية
 الفرنسية

 الهاييتية الكريولية
 الكاب فيردية
 البرتغالية
 اليونانية
 الفيتنامية

(يُرجى التحديد)
ب .حدد أفضل لغة تفهمها وتود تلقي الخطابات المرسلة من المدرسة بها؟ (حدد لغة واحدة فقط)
 اإلنجليزية
 اإلسبانية
 الصينية الكانتونية
 اإليطالية
 الفرنسية

 الهاييتية الكريولية
 الكاب فيردية
 البرتغالية
 اليونانية
 الفيتنامية

 الروسية
 الصينية الماندرين
 الصينية التايشانية
 البورمية
 العربية

 الكورية
 الكامبودية
 الهمونجية
 الصومالية
أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ

(يُرجى التحديد)
تفرض سياسة اإلقامة الخاصة بإدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية ( )BPSعلى الطالب وجوب اإلقامة في مدينة بوسطن حتى يمكنه ارتياد أحد المدارس التابعة لإلدارة التعليمية.
أقر أنا ،والد هذا الطالب أو الوصي القانوني عليه ،بأن الطالب مقيم إقامة قانونية في مدينة بوسطن .وأوافق على إبالغ إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية بأي تغيير في
محل اإلقامة خالل العام الدراسي .وأعلم أنه إذا تبين انتهاك الطالب لسياسة اإلقامة فسيتم فصلهم على الفور من إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية؛ وقد يخضعوا لعقوبات
مثل اإلجراءات القانونية ،وغرامة تحتسب قيمتها بنا ًء على تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة لهم ،ومنعهم من الحصول على منح دراسية وجوائز معينة.
إقرارا منك بأن بيانات محل اإلقامة الخاصة بطفلك ،التي قدمتها أو ستقدمها إلدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية ،كاملة وصحيحة .إن تقديم معلومات
سيعتبر توقيعيك باسمك أدناه
ً
كاذبة سبب كافي لرفض طلب طفلك وسحب أي تعيين تم تقديمه له.
الوصي:
الوالد/
توقيع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص4 .

التاريخ:
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