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 لمحة عامة:
 تأمینفورا تقوم ب أو ،المنطقة حدود داخلیقیم  كانت /كان إذا التسجیل إكمال المدرسة مسؤولیة صبحفانھ ت مدرسة، أي في قبولطلبا من أجل ال تلمیذیقدم  عندما

 .طلبھ التلمیذ رسلی أن ینبغيإلى أین  دقیقة معلومات
 

 بناءھم بصورة صحیحة. طردتم  أو التخرج، طریق عن برنامجا أكملواإذا  إال ،21 سن حتىإلى المدرسة  حضورال في قانونيال حقال المقیمین الطالبلدى 
 .العادیةالنھاریة  الفصول في التسجیل إعادة أو التسجیلب المدرسة إلى العودة في یرغبون الذین الطالب ھؤالء لمثل السماح یجب ذلك، على

 
 

 :اإلجراءات
 منطقة فیالدلفیا التعلیمیة.  برامج في للطالب التسجیل بعملیة یتعلق فیماویكون نافذا على الفور السابقة  والممارسات اإلجراءات جمیعمحل  التالي اإلجراءیحل 

 
 من عمل أیام خمسة) 5خالل ( الحاالت جمیع وفيلالنتساب،  الطفلیتم حضور  الذي الیوم بعد التالي الدراسي الیوم في المدرسةب االلتحاقب طفللل السماح ینبغي
 ).b(11.11§ رمز بنسلفانیا 22المنطقة التعلیمیة.  في المطلوبة الوثائق استالم

 
 المعلومات المطلوبة:

 :یلي ما المدارس طلبت قد للطالب، آمنة بیئة على حفاظالمنطقة التعلیمیة لل جھود من كجزء
 

 لھم المأذون األشخاص ھویة من التحقق ألغراض الملففي  ةالنسخ بھذه االحتفاظ سیتم. التسجیل وقت في الوصي /األھل ھویة صورةمن  نسخة •
 .المدرسة ومن إلى الطفل بمرافقة

 
 الفردي، التعلیم الحضور، برنامج سجالت األكادیمیة، السجالت، البدني أو الصحي الفحص سجالتعن  المدرسة تسأل قد ذلك، إلى اإلضافةب •

 .الدعم من المناسب المستوى مع الدراسیة الفصول /المناسب لصفامستوى  في الطالب یوضع أن یمكن حیثب األخرى الخاصالتعلیم  وسجالت
 

ال  قد وأنھم طفل قبول أو االلتحاق شروط من كشرط ذلك یتطلب ال قد المعلومات، ھذه من أيعن  سألت قد المدارس نإ من الرغم على: مالحظةال یرجى
 في الطفلالتحاق  بعد المعلومات ھذهبخصوص  الوصي/األھل مع المدرسةأن تتابع  یمكن. الوثائق ھذه توفیر یتم حتى الطفل حضور أو انتساب وایؤخر

 .المدرسة
 

 الوثائق المطلوبة
 

 واحد مما یلي)یطلب إثبات سن الطفل ( )1
 :)نھائیة قائمة ولیس أمثلة یلي فیما( المقبولة الوثائق تشمل

 للطفل األصلیة المیالد شھادة •
 الطفل میالد شھادة من مصدقة نسخة •
 المفعول ساري الطفل سفر جواز •
 الطفل میالد تاریخ إلى تشیر األصلیة المعمودیة شھادة •
 المیالد تاریخ إلى وتشیر األصول حسب موثقة أو مصدقة المعمودیة سجالت من نسخة •
 المیالد تاریخ على یدل أخر قریب من أو الوالدین من موثقة إفادة •
 المیالد تاریخ على تدل سابقة مدرسیة سجالت •

 
 واحد مما یلي)یطلب ( تحصینسجل ال )2

 المقبولة الوثائق تشمل
 الطفل، تحصینسجل  •
 طور أخذھا.في ھا إنأو  قد أخذت،ات المطلوبة تحصینالإن صحة یشیر إلى السابقة أو من مكتب التعلیمیة إفادة خطیة من المنطقة  •
 أخذت، وان السجالت ستاتي فیما بعد.ات المطلوبة قد تحصینن الالصحة بأالسابقة أو من مكتب التعلیمیة تأكیدات شفھیة من المنطقة  •
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 تحصینإعفاء من ال

 
 ةیمكن أن یكون ضار بصح تحصینإفادة خطیة إن الینوب عن الطبیب إذا قدم طبیب أو من  تحصین. األطفال لیس بحاجة للاإلعفاء الطبي(ا) 

 الطفل وفقا لھذا المادة. تحصینلم یعد یضر بصحة الطفل، فانھ یجب  تحصینالطفل. عندما یقرر الطبیب إن ال
 

على أسس دینیة أو على  تحصینحرر خطیا على التالطفل المولي األمر أو األھل، إذا اعترض  تحصین. األطفال لیس بحاجة للاإلعفاء الدیني(ب) 
 لمعتقد الدیني.لأساس قناعة أخالقیة قویة أو روحیة مماثلة 

 
كبا مع الرجاء مالحظة ما یلي: إذا كان الطالب قد بدأ للتو سلسلة من الحقن، فانھ یمكن أن یتم تسجیلھم. یجب أن یكون الطالب في العملیة وموا

ن یوما من الحقنة األولى). یإنھا سوف یحصل على الحقنة الثانیة في ثالث /لسلسلة (مثال، حصل طالب على الحقنة األولى فقط وانھالجدول الزمني ل
في قسم السیطرة على المرض التابع  تحصینفي والیة فیالدلفیا لدخول المدرسة والتابعة لبرنامج ال تحصینمتطلبات ال رؤیةل   انقر ھناالرجاء 

 لدائرة صحة فیالدلفیا.
 
 ) مما یلي)2ن (افقط اثنیطلب إثبات العنوان ( )3

ینبغي أن تكون المدرسة مرنة في التحقق من اإلقامة، ویجب النظر في المعلومات ما ھو معقول في ضوء وضع  تشمل الوثائق المقبولة ما یلي:
 العائلة.

   ) ساریة المفعولDOTتعریف من دائرة المواصالت ( بطاقة.  10 سند الملكیة .1
 فاتورة بطاقة االئتمان الحالیة.  11 وثیقة تسویة الرھن العقاري .2
 تسجیل المركبة األخیر.  12 ابل، الھاتف)دمات حالیة (الغاز، الكھرباء، القفاتورة خ .3
 مبین فیھا العنوان الحالي ینبطاقة تسجیل الناخب.  13 فاتورة ضریبة األمالك األخیرة .4
رخصة السیاقة ساریة المفعول أو بطاقة تغییر العنوان مع  .5

 عنوانك الحالي
 بنكي مع العنوان الحاليكشف حساب أخر .  14

بیان مصلحة الضرائب أو بیانات األجور والضرائب، مثال .  15 رسالة من مكتب الضمان االجتماعي مع العنوان الحالي .6
W2,1040,1099 

 قسیمة الراتب األخیرة تبین العنوان الحالي.  16 رسالة من مكتب المساعدات العامة مع العنوان الحالي .7
رعایة األطفال ومن دائرة الخدمات  /رسائل من الحضانة .8

مقبولة للتسجیل عندما یكون الطالب في  DHSاإلنسانیة 
 الطفل /رعایة وكالة الحضانة

الملجأ للطالب الذین ال مأوى  من مكان أو إقامةتعیین رسائل .  17
 لھم

أولیاء األمر  /عقد اإلیجار األصلي مع اسم (أسماء) الوالدین .9
 القانونیین واألطفال

اتفاقیة بیع الممتلكات موقعة، متبوعة بالنسخة األصلیة من .  18
 یوما تقویمیا من التسویة 45أوراق التسویة خالل 

 
 المقدمة من المدرسة) EH40الطالب بیان تسجیل األھل (مدرج في استمارة تسجیل  )4

 أو األذى إلحاق أسلحة، كحول، مخدرات، على تنطوي نحلج طرده أو وقیفھت تمقد ا الطالبكان  إذا ما یثبت بالقسم مشفوع بیان تقدیم یجب
 الطفل التحاق تؤخر أو المدرسة تحرم ال قد.. P.S. §13-1304-A 24.  مدرسي كیان أي في الطالب قبول لیتم المدرسة ممتلكات على العنف

 توفر أن یمكن أسلحة، نحةلج امطرود حالیا الطالب كان إذا ذلك، ومع. القسم بیان أو االنضباط سجل في واردة معلومات إلى استنادا بالمدرسة
 طرد تم انھ القسم بیان أو االنضباط سجل أشار إذا. P.S. § 13-1317.2(e.1) 24. الطرد فترة خالل للطالب البدیل التعلیم خدمات المدرسة
 وسجل للطالب السابق األداء المدرسة تراجع أن بھ الموصي من فانھ األسلحة، غیر ألسباب بھا، ملتحقا سابقا كان التي المدرسة من الطالب

 .التعلیمیة المنطقة في االلتحاق عند تقدیمھ الواجب والدعم الخدمات لتحدید المدرسة
 

 المقدمة من المدرسة) EH40مدرج في استمارة تسجیل الطالب لغة األصل ( استفسار )5
لغة األصل وفقا لمتطلبات مكتب وزارة عن  استفسارجمیع الطالب الذین یسعون لاللتحاق للمرة األولى بمدرسة إجراء لیتعین أن یعطى 

 لغة األصل.استفسار عن التربیة والتعلیم األمریكیة للحقوق المدنیة. قد ال یتأخر التحاق الطالب من اجل إجراء 
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