
منطقة فيالدلفيا التعليمية
مواد مطلوبة للتسجيل

قائمة االختيار :1صفحة 

:2صفحة 

:3صفحة 

:4صفحة 

:5صفحة 

:6صفحة 

:7صفحة 

:9-8صفحة 

سند الملكية□ 

بطاقة هوية دائرة النقل سارية المفعول□            

ورقة تسوية الرهن العقاري□ 

فاتورة بطاقة االئتمان الحالية□ 

(الغاز، الكهرباء، الكابل، الهاتف)فاتورة الخدمات الحالية □ 

تسجيل المركبة األخير □ 

فاتورة ضريبة األمالك األخيرة□ 

بطاقة تسجيل الناخب تظهر العنوان الحالي□ 

رخصة سياقة سارية المفعول أو بطاقة تغيير العنوان مع العنوان الحالي□ 

كشف بنكي أخير مع العنوان الحالي□ 

رسالة من مكتب الضمان االجتماعي مع العنوان الحالي□ 

W2,1040,1099بيان مصلحة الضرائب أو بيانات األجور والضرائب األخرى مثل □ 

رسالة من مكتب المساعدات العامة مع العنوان الحالي□ 

قسيمة راتب من صاحب العمل تظهر العنوان الحالي□ 

رسائل التنسيب أو اإلقامة في المأوى تعتبر مقبولة للطالب الذين ال مأوى لهم□ 

األوصياء القانونيين واألطفال/األهالي (أسماء)عقد االيجار األصلي مع اسم □ 

 يوما من تسوية45اتفاقية مبيعات العقارات الموقعة، تليها نسخة أصلية من أوراق التسوية خالل □ 

(قد تطلب ولكنها غير مطلوبة لاللتحاق)ولي األمر /صورة تعريفية لألهل□ 

رسائل دور الحضانة أو رعاية األطفال ودائرة الخدمات اإلنسانية تعتبر مقبولة عندما يكون الطالب في رعاية □ 

وكالة الحضانة أو رعاية الطفل

االسم والعنوان ورقم هاتف المدرسة: في حال كان قابال للتطبيق، احضر معلومات المدرسة السابقة لطفلك□ 

215-400-4290لمزيد من األسئلة اإلضافية، الرجاء االتصال بمكتب تسجيل وتعيين الطالب برقم 

ال توجد أي استثناءات لتاريخ . سبتمبر/ أيلول1سنوات من العمر في أو قبل  (5)يجب ان يكونالطالب خمس - أهلية العمر 

.األهلية القطعي هذا

(وثيقة بجانبين) EH-40- نموذج التسجيل 

بيان تسجيل الوالدين

(وثيقة بجانبين)معلومات الطالب الطبية 

طلب لتقديم الدواء

(متطلبات التطعيم في فيالدلفيا)سجالت التطعيم □ 

تقرير الفحص البدني

FERPAنموذج عدم اإلفصاح عن دليل المعلومات في قانون الحقوق التعليمية وخصوصية األسرة 

(نسخ األهل) FERPAالوثائق المتعلقة بقانون الحقوق التعليمية وخصوصية األسرة 

استخدم قائمة االختيار هذه لتحضير الوثائق المطلوبة بغرض التسجيل

( من القائمة التالية2اختار )الوثائق الداعمة - اثبات اإلقامة □ 

اثبات عمر الطفل□ 

شهادة الميالد، شهادة المعمودية، أو جواز سفر ساري المفعول

(أي وثائق رسمية تتضمن معلومات عن عمر الطالب)غيرهم 
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Translation & Interpretation Center EH-40 

1/2017 Arabic  

 يرجى طباعة جميع المعلومات
القسم األول –معلومات الطالب  /STUDENT INFORMATION – Section 1 

هوية الطالبرقم  Date of Birth/تاريخ الميالد .M.I/االسم األوسط First Name/االسم األول Last Name/االسم األخير /Student 
ID Number 

YE/سنة DAY/يوم MONTH/شهر   
AR 

 

   
رقم  شارع، جادة، الخ اسم الشارع االتجاه رقم البيت

 الشقة
 البريديالرمز 

      

 or/ال        ro/أو       Yes /نعم         ?Are you Hispanic /هل انت اسباني األصل؟ :Race Designation/تعيين العرق
 Female/أنثى              /Male/ذكر       :Gender/الجنس

 :Country of Birth/بلد الميالد
_______________________________ 

/أفريقي اميركياسود    White/ابيض      /Black/African American       اسباني/التيني/Hispanic/Latino 
ين      هندي/سكان االسكا األصلي أميركي /American Indian/Alaska Native 

 Student Primary Language/لغة الطالب األم
_______________________ 

                                                   *Multiracial/Other/متعدد األعراق/أخرى*    Asian/اسيوي     
 Native Hawaiian/Other Pacific Islander/سكان هاواي األصليين/       جزر أخرى في المحيط الهادئ

 متعدد األصول /غيره، فيجب أن تختار األصول التي تنطبق عليك.إذا اخترت *

للطفل في مدرسة امريكيةتاريخ أول تسجيل  /Date child first 
enrolled into a U.S. school ___________ 
 

القسم الثاني –معلومات عن المنزل  /HOUSEHOLD INFORMATION – Section 2 

 :Student Resides With/يقيم الطالب مع
زوجة -زوج األم                 Father/األب Mother/األم Both Parents (same address)/ كال الوالدين )نفس العنوان(

 Stepparent/األب

 Guardian/Other/وصي/غيرهم

 ______________________ :Parent/ Guardian Name/اسم األهل/ولي األمر

زوجة األب-زوج األم Mother/األم         Father/األب      /Stepparent        

 ____ Guardian/Other/وصي/غيره      

 

 ______________________________________ :Address/العنوان

 ___________________________________________ 

 _________________________________________Phone/الهاتف

 (Home)/)المنزل( 

 ___________________________________________ 

 (Cell)/)خليوي( 

 ___________________________________________ 

 (Work)/)العمل( 

 ___________________________________ :Email/بريد الكتروني

 ____________ :Guardian’s Primary Language/لغة الوصي األصلية

 __________________ :Parent/ Guardian Name/اسم األهل/ولي األمر

زوجة األب-زوج األم Mother/األم         Father/األب      /Stepparent        

 ____ Guardian/Other/وصي/غيره      

 Please check this box/  تحديد هذا المربع إذا كان العنوان هو نفسه يرجى     

if the address is the same 

 ______________________________________ :Address/العنوان

 ___________________________________________ 

 _________________________________________Phone/الهاتف

 (Home)/)المنزل( 

 ___________________________________________ 

 (Cell)/)خليوي( 

 ___________________________________________ 

 (Work)/)العمل( 

 ___________________________________ :Email/بريد الكتروني

 ____________ :Guardian’s Primary Language/لغة الوصي األصلية

 

القسم الثالث –معلومات األشقاء  /SIBLING INFORMATION – SECTION 3 

سنوات وأعلى( 5في سن المدرسة )أعمارهم فطفال األيرجى ذكر جميع   /Please list all school aged children (ages 5 and above) 

 تاريخ الميالد Name/االسم

/D.O.B 

        المدرسة الحالية

/Current School 

 الصف

/Grade 

هوية الطالب إذا متوفرة 

/Student ID # if available 

     

     

     

القسم الرابع –معلومات جهة االتصال  /CONTACT INFORMATION – Section 4 
                                                                         / أو الوصياألهل إلى الوصول الطفل في حال تعذر با مفي حاالت الطوارئ وعالقتهجهتين اتصال محليتين يرجى ذكر   * 

Please list two LOCAL emergency contacts and their relationship to the child in the event a parent or guardian cannot be reached: 
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  Primary/االساسي

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
 Relationship/ العالقة   Name / االسم 

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
(1هاتف )     / Phone (1)    ( 2هاتف)  / Phone (2) 

  

  Secondary/الثانوي

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
 Relationship /العالقة   Name/االسم   

   ___________________________________________    ___________________________________________ 
(1هاتف )    /Phone (1)   ( 2هاتف)  /Phone (2) 

 

 STUDENT EDUCATION HISTORY/ إذا كان الطفل قد حضر المدرسة من أي وقت مضىالقسم الخامس، أكمل هذا القسم  –تاريخ الطالب التعليمي 

– Section 5, Complete this section if the child has ever attended school 

 Public School/     مدرسة عامة Indicate city and type of school child last attended/بين المدينة ونوع المدرسة التي حضرها الطفل مؤخرا

 Non Public School/    مدرسة غير عامة  ______________________ :Other City/ مدينة أخرى                Philadelphia/    يالدلفياف

            تاريخ أخر حضور

/Date Last Attended 

   حضره صف أخر 

/Grade Last 

Attended 

 Street Address/عنوان الشارع Name of School/اسم المدرسة

مدرستها؟إذا حضر الطالب مدرسة خارج الواليات المتحدة، هل لديك سجل مدرسته/  /If the student attend school outside of the United State, do you have 

his/her school record? 

 No/ال  Yes/نعم

 If yes, please provide a copy for the school/إذا نعم، الرجاء زود المدرسة بنسخة

 .if no, please contact the school to obtain the record/إذا ال، الرجاء االتصال بالمدرسة للحصول على السجل

 Did the child even attend: Pre-Kindergarten/or Kindergarten/هل حضر الطفل حتى: مرحلة ما قبل الروضة/ أو الروضة

 هل تلقى الطفل في أي وقت مضى خدمات تعليمية خاصة في والية بنسلفانيا أو والية أخرى؟ 

/1) Has the child ever received Special Education Services in PA another state?  نعم/Yes ال      /No                                                  

  ______ If yes، which State/إذا نعم، أي والية

   (؟PEI) هل يوجد لطفلك برنامج التعليم الفردي في الوقت الحالي

/2) Does your child have a current IEP?      نعم/Yes       ال/No 

حالي؟ هل يوجد لطفلك تقرير تقييمي  

/3) Does your child have a current evaluation report?     نعم/Yes       ال/No                               

 _______   If yes، what/إذا نعم، ماذا 

 هل كان الطفل في أي وقت مضى ملتحقا في برنامج التدخل المبكر؟

/4) Was the child ever enrolled in an Early Intervention Program?   نعم/Yes       ال/No 

خدمات اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بغيرها أو خدمات ثنائية اللغة؟ هل تلقى الطفل في أي وقت مضى  

/5) Has the child ever received ESOL/Bilingual services?    نعم/Yes ال      /No                               إذا

 _______ If yes, which State/ نعم، أي والية

؟504هل لدى فطفلك   

/6) Does your child have a 504?       نعم/Yes       ال/No 

 هل لدى فطفلك برنامج التعليم الفردي للمتفوقين؟

/7) Does your child have a Gifted IEP?      نعم/Yes       ال/No 

القسم السادس –خدمات اللغة  /LANGUAGE SURVICES – Section 6 

 

المنزل أغلب األوقات؟ما هي اللغة التي تتحدث بها األسرة في   

اللغة اإلنجليزية  لغة   Language/اللغة
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/1) What language does the family speak at home most of the time? 

 ما هي اللغة التي يتحدث بها األهل )األهالي( مع فطفلهم/فطفلتهم أغلب األوقات؟

/2) What language does the parent(s) speak to her/his child most of the time? 

يتحدث بها الطفل مع أهله/أهلها أغلب األوقات؟التي ما هي اللغة   

/3) What language does the child speak her/his parent(s) most of the time? 

ه/اخته أخواته/أخواتها أغلب األوقات؟للغة التي يتحدث بها الطفل مع اخيما هي ا  

/4) What language does the child speak her/his brothers/sisters most of the time? 

 ما هي اللغة التي يتحدث بها الطفل مع أصدقائه/صديقاتها أغلب األوقات؟

/5) What language does the child speak her/his friends most of the time? 

 ما هي اللغة التي يتحدث بها الطفل في معظم األحيان؟

/6) What language does the child speak  most frequently? 

/English 

 

 Other/أخرى

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

 ما هي اللغة التي يتحدث بها الطفل في المنزل أغلب األوقات؟

/7) What language does the child speak at home most of the time? 

1) ________ 2) ________ 3) ________ 

من قبل مسؤول معتمد.  (TIA-Wإذا كان الجواب على هذه األسئلة خالف اللغة اإلنجليزية، فانه يجب أن يعطى الطفل اختبار مستوى اللغة اإلنجليزية )  
/* If the answer to these questions is other than English, the student must be given the English placement test (W-APT) by a certified administrator. 

 

أن تكون صحيحة ودقيقة  الطلبهذا في فطفلي كطالب. وأقر كذلك بالمعلومات المقدمة أن تسجل منطقة فيالدلفيا التعليمية أنا اسمح بالتوقيع أدناه، 

 للتسجيل قد يؤدي إلى تأخير التسجيل.التي هي مطلوبة أو ناقصة غير صحيحة تقديم معلومات وإن 

 

 

 

 

___________________________________________   ________________________________________ 

 Date/التاريخ      Parent / Guardian Signature/توقيع األهل/ولي األمر
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 *بيان تسجيل األهل

 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 

Student Name الطالب اسم         ________   
 

Date of Birth الميالد تاريخ        Grade الصف      
 

Parent or Guardian Name األهل أو الوصي اسم          
 

Address  العنوان             
 

Telephone Number الهاتف رقم            

 

، يتوجب على األهل أو يمدرسكيان أ بشكل جزئي أنه "قبل الدخول إلى أي  1304-13ينص قانون بنسلفانيا رقم 

يقدم بيان حلفان اليمين أو التأكيد إذا كان  نالطالب حال تسجيله أ أو مسؤول عناألوصياء أو أي شخص آخر له سلطة 

أو أي رابطة الكومنولث هذه من أي مدرسة عامة أو خاصة في طرده  تم توقيفه أوسابقا أو في الوقت الحالي قد طالب ال

والية أخرى لعمل قام به يتعلق بالسالح أو الكحول أو المخدرات أو أي عمل طوعي تسبب فيه بإصابة ألي شخص 

 "كابه في الحرم المدرسي.تآخر أو أي عمل يتعلق بالعنف تم ار

 
 الرجاء تعبئة التالية:

 

سبق توقيفه أو طرده أو انه قد واحدة( أن تم  ضع دائرة على)سبق له / لم يسبق له أؤكد بأن طفلي أو  أقسمأنا الموقع أدناه 

أو أي رابطة الكومنولث هذه واحدة( من أي مدرسة عامة أو خاصة في ضع دائرة على أو طرده ) توقيفه / لم يسبق توقيفه

شخص آخر أو ألي عمل  والمخدرات أو أي عمل طوعي تسبب في إصابةوالية أخرى ألي عمل يتعلق بالسالح أو الكحول 

فقرة  24للعقاب بحسب قانون مدارس بنسلفانيا معرضا بعمل هذا الحلفان الذي هو  أقومعنف ارتكبه في حرم المدرسة. وأنا 

ا البيان هي حقيقية والحقائق الواردة في هذ قة بتزييف المعلومات على السلطاتالمتعل 4904فقرة  18أ )ب( و 13-1304

 وصحيحة بحسب أفضل معلوماتي واعتقادي.

 

If this student has been or is presently suspended or expelled from another school, please complete: 

 له:، فالرجاء إعطاء اسم هذه المدرسة حيث تم توقيفه أو فصىإذا تم فصل هذا الطالب أو توقيفه من أي مدرسة أخر

Name of the school from which student was suspended or expelled: 

________________________________________________________________________ 

Dates of suspension or expulsion: __________________تاريخ التوقيف أو الطرد 

(Please provide additional schools and dates of expulsion or suspension on back of this 

sheet.) ة(  قالمدارس اإلضافية وتواريخ الطرد أو التوقيف على ظهر هذه الور أسماء)الرجاء إعطاء    

 

Reason for suspension/expulsion (optional) _____________________________________   

(أسباب الطرد أو التوقيف )اختياري  

 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

(Signature of Parent or Guardian)    (Date)  
 التاريخ     اسم األهل/األوصياء 
 

Any willful false statement made above shall be a misdemeanor of the third degree. 

This form shall be maintained as part of the student’s disciplinary record. 
 جنحة من الدرجة الثالثة ويحفظ هذا النموذج كجز من سجل الطالب التأديبي.عتبر أي بيان كاذب متعمد ي

_______________________________ 
*/.www.philasd.org/offices/translation اإلصدارات المترجمة من هذه الوثيقة متوفرة في

 Translated versions of this document are 

available at www.philasd.org/offices/translation. 

http://www.philasd.org/offices/translation./
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 . تحديثات سنويةالذين يمتلكون هذا النموذج للطالب الجدد ويستخدم 

 

 :Date/التاريخ Date of Birth/تاريخ الميالد First Name/االسم األول :Last Name/االسم األخير
 

 :Name of School/اسم المدرسة

 

 :Grade/الصف :Room/Section/الغرفة/القسم

 

 أيها األهل/ولي األمر األعزاء:

في المدارس اإلعدادية ومجددا عند دخول المدرسة ألول مرة إجراء فحص كامل جميع األطفال انه يتوجب على يتطلب قانون والية بنسلفانيا 

 والثانوية. 

تستطيع أسرتكم مجانية ومنخفضة التكلفة التي برامج تأمين ممرضة المدرسة بالمعلومات فيما يتعلق بالتأمين الصحي. هناك  ميمكن أن تساعدك

النموذج المكتمل إلى ممرضة إعادة لهذا الفحص و مطفلك ونعندما تأخذالطبية عيادة إلى الأو  ميرجى أخذ االستمارة المرفقة إلى طبيبكالتأهل لها. 

 _______________المدرسة قبل _

 

صحية لي لالستجابة حسب الحاجة فيما يتعلق برعاية مع مقدم الرعاية الصحية لطفلي ومقدم الرعاية التواصل بالممرضة المدرسة أفوض أنا 

 .طفلي

 توقيع األهل/ولي األمر ___________________________________________ التاريخ _______________________

  

 

 من قبل األهل/ولي األمر يستكمل- التاريخ الطبي للطالب

___ نعم ___ ال        الشركة؟ _____________________ تأمين صحي لطفلك؟هل يوجد  .1 /Does your child have health 

insurance? __Yes __ No     Company? _____________________________ 

الفحوصات؟أين تأخذ طفلك من أجل  .2  /Where do you take your child for checkups? 

________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ :Address/العنوان

 ____________________________________ :Fax/ الفاكس___________________________ :Phone/الهاتف

؟تاريخ أخر فحص بدني للطفل .3  /Date of child’s last physical examination? _____________________________ 

 ?Where do you take your child for dental care/ اين تأخذ طفلك من أجل رعاية األسنان؟ .4

________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ :Address/العنوان

 __________________________________ :Fax/الفاكس _____________________________ :Phone/الهاتف

 ______________________________ ?Date of child’s last dental examination/ تاريخ أخر فحص أسنان لطفلك؟ .5
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إذا                           No/ال __  Yes/نعم__ ?Does your child take any medicine now/ هل يتناول طفلك أي أدوية األن؟ .6

 :If yes, list below/نعم، ادرج ادناه 

 :Reason/السبب :Frequency/عدد المرات :Dosage/الجرعة :Medicine/الدواء

    

    

    

    

؟ أي حساسية طفلك عندهل يوجد  .7 /Does your child have any allergies? ____ منع  /Yes ____ ال/No                       إذا

 _____________________________ ?If yes, to what/ نعم، إلى ماذا؟

               No/ال __ Yes/نعم __ ?Does your child have any activity restrictions/ هل يواجه طفلك قيود على أي نشاط؟ .8

 _______________________________ ?If yes, explain/ إذا نعم، اشرح؟

حاليا؟صحية أوضاع هل لدى طفلك أي  .9  /Does your child have any existing Health Conditions? __نعم/Yes  __ 

ادناه هاإذا نعم، ادرج     No/ال /If yes, list below: 

__________________________       __________________________       _________________________ 

 Does your child receive treatment/therapy or/ هل يتلقى طفلك معالجة أو عالج أو يخضع ألي من إجراءات الفحص؟ .10

undergo any testing procedures? __نعم/Yes  __ ال/No      

 If yes، please indicate kind and how often taken/إذا نعم، يرجى اإلشارة للنوع وكم مرة اتخذت

____________________________________________  

 Check this box if you do not/اختر هذا المربع في حال ال تريد دواء اسيتامينوفين )تايلينول( الذي يوزع لطفلك، حسب الحاجة: .11

want Acetaminophen (Tylenol) dispensed to your child، as needed:  

 Check this box if you do not/اختر هذا المربع في حال ال تريد دواء األيبوبروفين )موترين( الذي يوزع لطفلك، حسب الحاجة: .12

want Ibuprofen (Motrin) dispensed to your child، as needed: 

 

 . عترضلم تيبوبروفين لطفلك إذا اآلسيتامينوفين أو األقد توزع منطقة فيالدلفيا التعليمية مالحظة هامة: 

 

لدى طفلك أو كانت لديه مرضالرجاء حدد أي  /PLEASE CHECK ANY PROBLEM YOUR CHILD HAS/HAS HAD 

 

 الربو/Asthma 

 فقر الدم/Anemia 

 التهاب المفاصل 
/Arthritis 

 سلوكية أو عاطفية 
/Behavior/Emotional 

 خلل دموي          
/Blood Disorders 

 سرطان/Cancer 

 الجدري في سن 
/Chicken Pox at age: 

___ 

 اسنان/Dental 

 سكري/Diabetes 

 مخدرات أو كحول 
/Drug/Alcohol 

 اكزيما/Eczema 

 زكام متكرر   
/Frequent Colds 

 صعوبة في السمع 
/Hearing Difficulty 

 قلبية/Heart 

 ضغط دم عالي     
/High Blood 

Pressure 

  ادخل للمستشفى )عملية

 جراحية(

/Hospitalized 

(Surgery) 

 مصاعب تعليمية 
/Learning Problem 

 مرض الرئتين     
/Lung Disease 

 تسمم الرصاص    
/Lead Poisoning 

 التهاب السحايا 
/Meningitis 



 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 الطبيةمعلومات الطالب 

Translation and Interpretation Center (2/2017)   S-865 (Arabic)    

  عضالت أو العظام أو

 المفاصل
/Muscle/Bone/Joint 

 مقعد بدنيا       
/Physical Disability 

  والدة قبل األوان )اقل من

باوند( / 5 Premature 

Birth (Under 5lbs) 

 نوبات/Seizures 

 صعوبة في التحدث 
/Speech Difficulty 

 السل/Tuberculosis 

 صعوبة االبصار 
/Vision Problems 

  علة في الكلية التبول أو
/Urinating/Kidney 

Problem

 

 

 :Additional Comments/تعليقات اضافية

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 غيرها من المعدات في المدرسة أواستعمال الشفط، األكسجين  أوطلب بتقديم الدواء 
REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION OR USE OF SUCTION, OXYGEN OR OTHER EQUIPMENT IN SCHOOL 

 
لرجاء االطالع على المالحظة على ظهر الورقةإلى الطبيب: ا /Please see message to physician and parent on back of form) 

Physician, Please note: Fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will 

cause a delay in your patient receiving medication/treatment.  A separate request is needed for each medication.   

 

 إلى المدير

الدواء المشار إليه، أو الستخدام اآلالت أو المعدات بتقديم أفوض العاملين في المدارس المختارة 

الذي يظهر توقيعه على هذا  ن قبل مقدم الرعاية الصحية لطفليعلى النحو المنصوص عليه م

 .النموذج

 

 . اسبةكطريقة من ممرضة المدرسة تهكما حدد يأخذ طفلي الدواء/العالج بنفسه

 

عليها  الردبدورة رعاية الصحية لطفلي، والأفوض ممرضة المدرسة على التواصل مع مقدمي 

 لطفلي. ستجابةالاحسب الحاجة بشأن هذا الدواء / معدات و / أو ب

 

 

To the Principal 

 

I authorize selected school personnel to administer the indicated 

medication, or to use the equipment or machinery as prescribed by my 

child’s healthcare provider, whose signature appears on this form. 

 

My child may self-administer medication/equipment as determined 

appropriate by the school nurse. 

 

I authorize the school nurse to communicate with my child’s healthcare 

provider, and my health care provider to reply, as needed regarding this 

medication/equipment and/or my child’s response. 

 

 _________________  الهاتف  ___________________ توقيع األهل

                         Parent signature                       Telephone 

 

 _________________هاتف الطوارئ  _____________ تاريخ التوقيع

                      Date signed                             Emergency number 

 

 

 

 In/وفقا لإلجراءات الحالية في المدرسة الحالية، وافقت اإلدارة على تقديم الدواء المعترف به.

accordance with current school district procedure, the administration 

of this medication was approved on: 

 

 

______________________________________________ 

 Date/التاريخ

 

 (Retain in school/الرجاء اإلبقاء عليها في المدرسة)

 

 ________________________(Signature of School Nurse) توقيع ممرضة المدرسة

 

 (Telephone of School Nurse) هاتف ممرضة المدرسة

_______________________ 

 Name of patient/student/اسم المريض/الطالب

 

/كتاب /قسمغرفة Address/Zipالعنوان/الرمز البريدي Room/book# 
 

 DOB/ تاريخ الميالد

 

 PID/هوية رقم Regional Office/المكتب اإلقليمي #.School/ORG/ المدرسة المؤسسة

 :Diagnosis/التشخيص

 

 :Reason medication must be given in school/سبب تقديم الدواء في المدرسة

________________________________________________________________________________________ 

 

لدواء/المعدات/المعالجةسم اا /Name of medication /equipment/treatment: 

 

 Dose/الجرعة

 :Time(s) to be given in school/ساعة تقديمها

 

ساعة 24 يمجموع الجرعات ف /Total dosage per 24 hrs. 

 :Date begin/تاريخ البداية

 

 :Date end/تاريخ االنتهاء

 :Instruction for administration/utilization/تعليمات بشأن تقديمها/استعمالها

________________________________________________________________________________________ 

 

 :Contraindications/موانع االستعمال

________________________________________________________________________________________ 

 

 :Side effects/اآلثار الجانبية

________________________________________________________________________________________ 

 

ذا يجب عملهمعالجة اآلثار الجانبية/ما /Treatment of side effects/action to be taken: 

________________________________________________________________________________________ 

 

 No/ال___              Yes/نعم___           ?Is any restriction on activity necessary/هل الحظر على النشاطات ضروري؟

 

إذا كان باإليجاب الرجاء الوصف /If yes, describe:_______________________________________________________ 

 

 No/ال___              Yes/نعم___                  ?Is student taking any other medication/هل يأخذ الطالب أدوية أخرى

 

 ________________________________________________If yes, name of medications/ما هي

 

 ?Is similar equipment kept by the child’s family at homeهل توجد معدات مشابهة في بيت الطالب؟ 

                                    No/ال___  Yes/نعم___                                                                                                                                            

 Print name of health care provider/credentials/اكتب اسم مقدم الرعاية )الطبيب( ومؤهالته

 

 Telephone/هاتف

 Emergency number/هاتف الطوارئ Address/العنوان

 

مقدم الرعايةتوقيع  /Signature of health care provider تاريخ التوقيع/Date signed 
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 )رسالة إلى الطبيب(

 

To the physician 

 
Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school.  Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.  

However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to 

administer medication.  In some cases, students may self-administer their medication. 

 

School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such 

equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom.  Instruction for use and precautions should be spelled out in detail. 

 

(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request 

is required for each medication or treatment). 

 

When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to 

submit written detailed information to the School Nurse.  This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by 

the parent.  Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur. 

 

Please fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment. 

 

Thank you. 

 

School Health Services 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 )رسالة إلى األهل(

 رواألماء أألهل/أولياء عزاأل

ألخذ الجدول الزمني تغيير  اإلمكانمن غير  في المنزل. إذا كانهذا تم ين أمعدات خاصة من أجل العمل في الفصول الدراسية. ومن الناحية المثالية يجب ستعمال ادواء أو أخذ البعض األطفال في إلى يحتاج 

 .المدير ة أويممرضة المدرسالرؤية الذهاب لفي المدرسة من خالل بتقديمها طلب عندها اليمكنك الدواء في البيت، ف

 خطي إضافي إلى ممرضة المدرسة، وذلك قبل الموافقة عليها.طلب م يقدفعليكم عندها توالعقاقير أو الصانع،  األغذيةدارة توصيات إالدواء/العالج لطفلك يتجاوز أو يختلف عن وصف  عندما

أن تكون محكمة دواء ال.يجب على زجاجة . ومسجلالصيدلي قد عبأه البشكل صحيح وعليه  مكتوبلمدرسة إلى االدواء يطلب  منك إحضار سوف ف بمجرد الموافقة على الطلب من قبل ممرضة المدرسة،و

 اإلغالق وأن يكون مكتوب عليها التالية:

 لحالي(تاريخ الدواء )ا•    اسم المريض • 

 تاريخ انتهاء الصالحية )عند االقتضاء(واسم الدواء، وشكل جرعات، •    صيدليةاسم ال• 

 االستعمالتعليمات •    هاقم هاتفصيدلية ورالعنوان • 

 طبيب الذي وصفهااسم ال•    رقم الوصفة الطبية• 

على الطلب،  وبعد أن تتم الموافقةاللزوم.  واالستعاضة عنها عند هاإال إذا كان لديك مثل هذه المعدات في منزلك. يجب توفير المعدات، فضال عن إصالحفقط توفير الخدمات في المدرسة للمعدات الخاصة: لن يتم 

 ها.تعليمات تشغيلويجب إرفاق المختار.  ةالمدرس استخدامها لموظفعرض و ةالمدرس إلىمعدات اليطلب منك جلب 

 ويجب إعادة هذه العملية في كل سنة مدرسية أو في كل مرة تتغير الجرعة.

غير مستخدم أو الدواء أخذ الولياء األيجب على الوالدين/مدير عنها وما هي وسبب أخذها. ونفسه، فينبغي عليك أن تعلم الب هاويأخذالتي ال تستلزم الوصفة األدوية  هاإلى المدرسة، بما في اطفلك دواءجلب إذا 

إذا انتهاء المدرسة، فسوف نتخلص منه أو ندمره. والذي ال يتم أخذه خالل عشرة أيام أو بعد  غير المستخدمالدواء أما المنك. كتاب بالغ مسؤول معتمد مع يا من المدرسة أو إرسال شخص منتهي الصالحية شخصال

 ممرضة المدرسة أو مدير المدرسة.مع كان لديك أي أسئلة حول هذا اإلجراء، يرجى االتصال 

 

 .مشكرا لك

 

 .rabicphilasd.org/language/awwwاالنترنتلمزيد من الوثائق والمعلومات المترجمة إلى العربية، إذهب إلى الموقع على 

 

http://www.philasd.org/language/arabic
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 The School District of Philadelphia/منطقة فيالدلفيا التعليمية

 School Health Services/خدمات الصحة المدرسية

طبيالفحص التقرير   /REPORT OF PHYSICAL EXAMINATION 

 Name of Student/ اسم الطالب

 

 Date of Birth/تاريخ الميالد

        

 Grade/ الصف # Student ID/رقم هوية الطالب

 Name of School/ اسم المدرسة

 

اإلصدارتاريخ  Room/Section/Book/ الغرفة/القسم/الكتاب  /Date Issued 

 :TO THE PARENT/GUARDIAN/إلى األهل/ولي األمر

فيما يتعلق برعاية طفليأنا افوض ممرضة المدرسة بالتواصل مع مقدم الرعاية الصحية لطفلي ومقدم الرعاية الصحية لي لالستجابة حسب الحاجة   /I authorize the school nurse to 

communicate with my child's health care provider and my health care provider to reply as needed regarding my child's care. 
 

Parent/Guardian Signature/توقيع األهل/ولي األمر __________________________________________________ التاريخ /Date ___________________ 
 

(كافة البنودإلى مقدمي الرعاية )الرجاء إكمال   /TO THE CARE PROVIDER (Please complete all items) 

. وتلزم أولياء األموروالفحوصات الطبية الدورية. وتقع مسؤولية دفع ثمنها على األهل/التطعيم المدارس في الوالية أن يحصلوا على  إلىبنسلفانيا من الطالب الذين يذهبون  نينتتطلب قوا

للذهاب إلى المدرسة. التطعيمات هذه   /Pennsylvania law requires that students attending school in the state be immunized and receive periodic medical 

examinations.  Payment for these examinations is the responsibility of the parent/guardian.  THESE IMMUNIZATIONS ARE REQUIRED FOR 

SCHOOL ATTENDANCE.   
 

 ما فيها نتيجة فحص األمصال إذا وجدتالتطعيم ب. الرجاء إرفاق سجل كامل من التطعيمسجل تقديم 

RECORD OF VACCINE ADMINSTRATION.  Please attach complete immunization record including serology results if available 

 Result __________________ mm/النتيجة _________________Date of last PPD/تاريخ آخر فحص للسلAllergies________________________     PPD/الحساسية

 

صحي؟هل لدى هذا الطالب تأمين   /Does this student have health insurance?                                            

 ____________________________：Name of insurance provider/اسم شركة التأمين               No/ال__    Yes/نعم__                

 

 (RECORD THE FOLLOWING) سجل التالية
 

 ____L/يسار    ____R/ييمن    (with glasses)/（مع النظارات）      ____L/ يسار     ____R/ يمين  (without glasses)  بدون نظارات         Visual acuity/ حدة النظر  .1

 ______________________________BP/ضغط الدم  .L____ 3/يسار    ____ R/يمين   Audiometric screening/ فحص السمع    .2

__________Weight/ الوزن          Inches/cm/بوصة/سم _______Height/ الطول .4 /كغمرطل انجليزي /lb./kg كتلة الجسم مؤشر /BMI percentile_________ 

العامود الفقري اعوجاجفحص  .5 /Scoliosis screening: ___طبيعي /Normal   ___غير طبيعي /Abnormal    ___ أحيل  /Referred    ___ال إحالة /No Referral 

___                Full Physical Activity/ نشاط جسدي كامل___ :Activity Recommendation/ توصيات عن النشاط  .6 محدود نشاط جسدي  /Restricted Physical Activity 

نموذج اإلعفاء/تعديل النشاط الجسدي الطبي ،23-م أ ه تعبئة نموذج رقم إكمال التربية البدنية. )يجب   / (Must complete Phys. Ed. Medical Exemptions/Program 
Modification Form MEH-23)                                      

القيود دحد /Specify Restrictions: _______________________________________________________________________________________ 

حاليا قائمة بأسماء األدوية التي يأخذها    .7  / List all medications currently being taken:                         

 ________________________________________ :Reason/السبب_______________________________________________Medication/ دواء

8.                                                                                     

 

المشكلةأشر إلى حالة                      List all problems by history or examination/ سجل كل المشكالت تاريخيا أو في الفحص /Status of problem    

 

 Referred/أُحيل           Care completed/تمت العناية           Under care/تحت العناية _______________________________________________________.1

 

العنايةتحت  _______________________________________________________.2 /Under care           تمت العناية/Care completed           أُحيل/Referred 

 

 Referred/أُحيل           Care completed/تمت العناية           Under care/تحت العناية _______________________________________________________.3

 

___ ال توجد أي مشكلة   /No Problems Identified 
 

تعليمات خاصة للمدرسةمالحظات/خطة متابعة العالج/  /Comments/follow-up treatment plan/Special instructions to school: 

 

 

)مطلوب(مقدم الرعاية توقيع  /Signature of care provider 

(Required) 

 

 

 Telephone/ الهاتف

 Fax/الفاكس

)مطلوب( ختم مكتب مقدم الرعاية  

/Care Provider office stamp (Required) 

 Address/العنوان

 

 

 

 Date of Exam/ تاريخ الفحص

 
 
 

 



 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 مكتب حقوق ومسؤوليات الطالب

 شمال شارع برود، الطابق الثاني 440

 19130فيالدلفيا، والية بنسلفانيا 

  
 المحاميةراشيل هولزمان، 

 نائب الرئيس
 

 نموذج االنسحاب من اإلفصاح عن دليل المعلومات

 
تخطر المنطقة التعليمية دون موافقة خطية، ما لم على نحو مالئم "دليل المعلومات"  معلومات معينة من الكشف عنمنطقة فيالدلفيا التعليمية تستطيع 

 المنطقة التعليمية.بالعكس وفقا إلجراءات 

 

ب الرياضية المعترف : االسم، العنوان، رقم الهاتف، تاريخ ومكان الوالدة؛ ميدان الدراسة والمشاركة في األنشطة واأللعاما يلييتضمن دليل المعلومات 

 (المدارسالمدرسة )بها؛ الطول/الوزن، إذا كان عضوا في فريق رياضي؛ مواعيد الحضور؛ الدرجات، الجوائز، الصور الفوتوغرافية، الجداول. و

 السابقة التي تم حضورها واللغة األم.

 

في بعض  ةطفلك التعليمي تل هذا النوع من المعلومات من سجالالغرض الرئيسي من دليل المعلومات هو السماح لمنطقة فيالدلفيا التعليمية لتشم

، الكتب السنوية؛ مناصب الشرف أو غيرها من ةدور طفلك في إنتاج الدراما؛ نشرات المدرسإظهار ، بما في ذلك: الئحة المسارح، ةمنشورات المدرس

 . الفريق الرياضيوطول أعضاء  وزنمع إظهار ؛ برامج التخرج ولوائح النشاطات الرياضية مثل كرة السلة التقديرقوائم 

 

المنح مقدمي المنظمات الخارجية المؤهلة، على سبيل المثال ال الحصر، تشمل ويمكن لهذه المعلومات أن تعطى لمنظمات مؤهلة خارجية عند الطلب. 

منع منطقة فيالدلفيا التعليمية تسياسة فإن سرة في الخصوصية، ، وأرباب العمل المحتملين. واعترافا بحق األالتقنية/المدارس يةالتجارالمدارس الدراسية، 

 تقديم هذا الدليل إلى المؤسسات التجارية.

 

بناء على طلب مكتوب. إذا كنت تفضل عدم إعطاء دليل محجوب دليل المعلومات إبقاء سنة فما فوق( الحق في  18لدى األهل والطالب المؤهلين )

. وبمجرد االنتهاء ( أيام من تسجيلك10خالل عشرة )المعلومات دون موافقة خطية ومسبقة، يرجى تعبئة النموذج بالكامل وإرجاعه إلى مدرسة طفلك 

إعادة هذا النموذج فقط قم بدمه. استخدم نموذج منفصل لكل طفل. من هذا النموذج وإعادته إلى المدرسة، فلن يتغير اختيارك حتى تكمل نموذج جديد وتق

 إذا كنت ال تريد إعطاء المعلومات الموجودة في دليل المعلومات.

 

 معلومات وأطلب واحد من التالي.الدليل إعطاء أنا ال أريد 

 

 المدارس المهنية ومقدمي المنح وأرباب العمل.وة يالمدرس نشاطاتالو ةلنشرات المدرسال معلومات  .في أي وقتتلميذي معلومات دليل ال تقدموا ___ 

  .في أي وقت، باستثناء المنشورات المدرسية، األنشطة المدرسية والمؤسسات الخارجية المؤهلةتلميذي ال تقدموا دليل معلومات  ___

 ما عدا المنشورات المدرسية واألنشطة المدرسية. ،في أي وقت تلميذيمعلومات دليل ال تقدموا  ___

 ___ ال تقدموا دليل معلومات تلميذي للتجنيد العسكري )فقط للصفوف الحادي عشر والثاني عشر(

ق التلميذ المعدل اتخاذ أي من الدراسات االستقصائية التي تتعلق بأحد أو أكثر من المجاالت الواردة في إشعار قانون حماية حقوبطفلي لسمح اأنا ال ___ 

PPRA 

 

__________________________                  ___________________________      ______________________ 

Student Name (Please Print)                      Name of School (Please Print)              Student ID # 

 رقم هوية الطالب                     بوضوح( اسم المدرسة )اكتب                            بوضوح( اسم الطالب )اكتب 

 

____________________________          ___________________________        ______________________ 

Parent/Guardian Name (Please Print)     Parent/Guardian Signature                      Date 

 التاريخ                           األوصياء/توقيع أألهل                بوضوح( )أكتب  األوصياءاسم األهل/ 

  

______________________________      

Student Signature (if 18 years or older) 

 ( 18عمرا من  أكبرتوقيع الطالب )إذا كان 
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Translation and Interpretation Center FERPA (Notification for Directory Information) 
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 نسخة األهل
 ( FERPAالحقوق التعليمية لألسرة والخصوصية )قانون 

 معلومات الدليلإشعار للحصول على 

 

مع بعض االستثناءات،  منطقة فيالدلفيا التعليميةمن قانون اتحادي، وهو (، FERPA) الحقوق التعليمية لألسرة والخصوصيةقانون يتطلب 

المنطقة التعليمية عن ومع ذلك، قد تكشف ية. التعليمطفلك من سجالت محددة الحصول على موافقتك الخطية قبل الكشف عن معلومات شخصية 

خالف ذلك وفقا إلجراءات المنطقة التعليمية بصحت نكن قد تعلى نحو مالئم دون الحصول على موافقة كتابية، ما لم  معين"معلومات دليل" 

 يةالتعليمطفلك شمل هذا النوع من المعلومات من سجالت تلللمنطقة التعليمية سماح هو ال. الغرض األساسي لمعلومات الدليل المنطقة التعليمية

 األمثلة:تشمل في بعض المنشورات المدرسية.  

 

 ؛يدرامالنتا  اإلفي تلميذك ، يظهر دور مسرحية 

  السنوية؛كتاب المنشورات 

 ؛ىخرقائمة الشرف أو قوائم التقدير األ 

 برامج التخر ؛ و 

 الوزن والطول ألعضاء الفريق.التي تظهر النشاط الرياضي، مثل المصارعة،  لوائح 

 

منظمات ل ها، ويمكن أيضا الكشف عنما نشرتللخصوصية إذا اختراق معلومات الدليل، وهي المعلومات التي ال يعتبر عموما ضارة أو 

نشر تأو الصفوف تصنع خواتم التي شركات الولكن ال تقتصر على، الخارجية، المنظمات تشمل . األهلخارجية دون موافقة كتابية مسبقة من 

إطار  تتلقى المساعدة في( التي LEAs)التعليمية المحلية من الهيئات  ةاالتحادياثنان من القوانين تطلب يوباإلضافة إلى ذلك،  .سنويب الاكتال

أسماء وعناوين وقوائم -بالمعلومات التاليةعند الطلب، التجنيد العسكري، وفير تب( ESEA) 1965الثانوي لعام واالبتدائي قانون التعليم 

المسبقة.موافقتهم الخطية دون الحصول على تلميذهم معلومات كشف ال يريدون األهالي الهيئة التعليمية المحلية بأنهم إال إذا نصح -الهاتف
1
 

 

جب عليك أن ، يمسبقةالكتابية تك الدون موافق يةالتعليمطفلك اإلفصاح عن معلومات الدليل من سجالت من المنطقة التعليمية  إذا كنت ال تريد

 الدليل: معلومات التالية كمعلومات خصصت المنطقة التعليمية الد لقعشرة أيام بعد التسجيل.  10كتابة في غضون التعليمية منطقة التخطر 

 المشاركة في األنشطة واأللعاب الرياضية المعترف بها رسميا- اسم الطالب-

 الوزن والطول إذا كان عضوا في فريق رياضي- العنوان-

 الدرجات وقوائم الشرف والجوائز التي تلقاها- قائمة الهواتف-

 أحدث هيئة تعليمية أو مؤسسة حضرها- اللغة األصلية-

 صورة-

 تاريخ ومكان الوالدة-

 مجال الدراسة الرئيسي-

 تواريخ الحضور-

 مستوى الطالب في الصف-

فريدة أخرى  ةشخصيهوية أو ، هوية المستخدم، الطالبهوية رقم -

لالتصال باألنظمة اإللكترونية التي ال يمكن استخدامها استخدمت 

)ال ، كلمة المرور، إلخ. PINللوصول إلى سجالت التعليم بدون 

، كلياً أو SSN طالبيمكن أن يستخدم رقم الضمان االجتماعي لل

 .(جزئيا، لهذا الغرض

 

___________________________  
1
 U.S.C. § 503(c) 10( وU.S.C. § 7908 20) من قانون التعليم االبتدائي والثانوي 9528هذه القوانين هي: القسم  
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 نسخة االهل

 محددة لنشاطات    PPRAموافقة/عدم موافقة فيإشعار و

 

الحصول ك وبإخطار منطقة التعليميةالمن  20 U.S.C. § 1232h (PPRAعدل )المحماية حقوق التلميذ يتطلب قانون 

الدراسات طفلك من المشاركة في بعض األنشطة المدرسية. تشمل هذه األنشطة بسحب ح لك اسمالأو  تكعلى موافق

واحد أو أكثر من المجاالت الثمانية التالية )"استقصاء ها فيما يخص تقييم وأ، هاطالب، تحليلالئية عن ستقصااال

 المعلومات المحمية"(: 

 

 الطالب؛ والدي االنتماءات السياسية أو معتقدات الطالب أو   .1

 ؛ الطالبالمشاكل النفسية أو العقلية للطالب أو أسرة   .2

 ؛ الجنسية السلوك أو المواقف  .3

  السلوك المهين؛غير مشروع، غير اجتماعي، وتجريم الذات أو سلوك   .4

 ؛ قريبة أسريةيكون فيه المستجيبون على عالقة لذين اآلخرين لتقييمات حاسمة  . 5

 ؛ رجال الدينالمحامين واألطباء أو  عالقات متميزة مع مثالكا يالمعترف بها قانونالعالقات  . 6

 ؛ أو وأهلهطالب الالممارسات الدينية واالنتماءات أو معتقدات  . 7

 لبرنامج. األهلية لالقانون لتحديد بموجب  هو مطلوبالدخل بخالف ما  . 8

 

ب ألغراض التسويق )"تسويق الدراسات لالطامعلومات استخدام أو جمع أو الكشف عن الط على والشر ههذتنطبق و

 وبعض االمتحانات واالختبارات البدنية.  االستقصائية"(،

 

نشطة، شععارا  األالدراسات االستقصائية و أخذ، خالل فترة معقولة من الزمن قبل لألهاليستوفر المنطقة التعليمية 

الدراسات االستقصائية. لمراجعة فضال عن فرصة لسحب طفلهم، بالدراسات االستقصائية واألنشطة وتوفير فرصة 

سنة أو قاصر  18ألي طالب يبلغ من العمر األهالي من عدم الموافقة ينتقل ظة أن هذا اإلععار وموافقة/مالحال)يرجى 

 (.الواليةتحت قانون من المسؤولية القانونية متحرر 

 

 
 

 




