
Translation and Interpretation Center   EH-92 

2/2012   Arabic 

 

 

 

 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 

 تفويض المسؤولية من األهل
DELEGATION OF PARENTAL RESPONSIBILITY 

 

أألوصياء/األهل  
PARENT/LEGAL GUARDIAN 

 

نحن الموقعون أدناه نفوض / We/I do hereby delegate to ___________________________________________________, / الساكن في

who reside at ______________________________________,  /ابنتنا/السلطة الكاملة والمسؤولية على ابننا full authority over, and 

responsibility for my/our son/ daughter ___________________________________________  . االسم

 

 ____________________________________________ This delegation is being made because/عملنا هذا التفويض لألسباب التالية

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 Mother/الوالدة

 Home address/ عنوان البيت

 

 SSN/رقم ضمان اجتماعي

 Home phone/هاتف البيت

 

 Work phone/هاتف العمل

 
 Father/الوالد

 Home address/ عنوان البيت

 

 SSN/ رقم ضمان اجتماعي

 Home phone/هاتف البيت

 

 Work phone/ هاتف العمل

 
 . المذكور أعاله وليس فقط خالل الفصل الدراسيالشخص بشكل مستمر مع أو  اأعاله سوف يقيم دوم رأن الطالب المذكوبؤكد ن/قسمن نحن

 

ة قد تكون جأو نفسي أو عقلي أو معال طبيبأي تفويض تفويض التحمل المسؤولية عن جميع مستلزمات المدارس، بما في ذلك بأعاله  شخص المذكورنحن المنح كما ن

  .منهجية المسؤولية أو /ة أو التي تنطوي على عملية أكاديمية، والتعليم الخاص، التأديبية ويلطالب في أي دعوى مدرسايل أو تمث/طالب والفي مصلحة 

 

  .ة وصادقةصحيح هاالمعلومات الواردة أعاله، ونشهد بأن لقد قرأنا

 

رقم   .Pa. S. C. A 18ب المخصص بحسب  قانون بنسلفانيا  التاريخ وهي موضوع خاضع للعقا/Date______________________ قمنا بتقديم التفويض في 

  .للكذب والتزوير ضد السلطة 3093أو رقم /للحلف الكاذب و 3094

 
الوصي/توقيع الوالدة /Signature of mother/legal guardian 

 

 

 Date/ التاريخ

الوصي/توقيع الوالد /Signature of father/legal guardian 

 

 

 Date/ التاريخ

 

 

 :تم الحلفان عليه أمامي في هذا اليوم

 

 Year/السنة______Month, 20/الشهر_____Day/اليوم____Date/التاريخ

 

 ___________________Issued by/أصدره

                                                                                           Notary public/الكاتب بالعدل 
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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 

 أألوصياء/تفويض المسؤولية من األهل
 

 :9191يتم تقديم التفويض من األهل بحسب قانون المدارس العامة في بنسلفانيا رقم 

 

_____________________________________________________________________________________________

__ 

 

 قامة والحق في االمتيازات المدرسية المجانية اإل .2491القسم 

 

 . األوصياء عليهوالديه أو يسكن فيها التي المنطقة التعليمية يعتبر الطفل من سكان 

 

حسب األطفال المقيمين التعليمية التي يقيمون فيها ويمنطقة الأو المنطقة التعليمية جزءا من  الفدرالية وتعتبر المنشآت 

 .في المنطقة التعليمية نفسها ينمقيمالطالب ال المنشآت مثلفي هذه 

 

عيش لديه مجانا وكأنه وي  يكون طفلهفي سن الدراسة، وال في بيته طفالمنطقة تعليمية مقيم في أي أي  ىيكون لدعندما 

لساكنين األطفال في المنطقة التعليمية والمقدمة لالممنوحة المجانية الطفل جميع االمتيازات فعندها سيكون لدى ، طفله

 ةأو في منطقالتعليمية لمنطقة التابعة ل، بما فيها الحق في االلتحاق بالمدارس الثانوية العامة التعليمية نفسها منطقةفي ال

متطلبات كل الخضع لي، والتعليمية المنطقةفي مقيم و هفي الواقع طفل انفس الطريقة كما لو كان هذبأخرى تعليمية 

 . التعليمية في المنطقة ينمقيماألطفال الالمفروضة على 

 

السر  أمينمثل هذا المقيم أن يودع لدى المنطقة التعليمية من مجلس إدارة هذا الطفل كطالب، فقد يطلب قبل قبول مثل 

تحمل جميع االلتزامات ي، وأنه سوف مجانا طفللأيعيل وانه  المنطقة،يمين انه هو من سكان حلفان العام للمجلس بيان 

الطفل بشكل مستمر وليس فقط أنه يعيل على ذلك، و ةفظاحمبالنسبة لمتطلبات المدرسة، و انه يعتزم الالشخصية للطفل 

 (. 482، القانون رقم 2091ديسمبر /كانون األول 23في معدل . )ةيالمدرسالفترة خالل 

 

 فيالدلفياالمعونة في وقسم الضرائب إلى دائرة  هذهوسوف ترسل نسخة من تفويض المسؤولية 
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