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 بيان تسجيل األهل
 منطقة فيالدلفيا التعليمية

 

 

Student Name  اسم الطالب           

 

Date of Birth  تاريخ الميالد       Grade   الصف     

 

Parent or Guardian Name  اسم األهل أو الوصي         

 

Address  العنوان             

 

Telephone Number  رقم الهاتف           

 

قبل الدخول إلى أي مدرسة، يتوجب على األهل أو "أ بشكل جزئي أنه  3131-31ينص قانون بنسلفانيا رقم 

يقدم بيان حلفان اليمين أو التأكيد إذا كان  ناألوصياء أو أي شخص آخر له سلطة على الطالب حال تسجيله أ

مدرسة عامة أو خاصة في والية  سبق للطالب أن تم توقيفه أو ال يزال تحت التوقيف أو تم طرده من أي

بنسلفانيا أو أي والية أخرى لعمل قام به يتعلق بالسالح أو الكحول أو المخدرات أو أي عمل طوعي تسبب 

 .كابه في الحرم المدرسيتفيه بإصابة ألي شخص آخر أو أي عمل يتعلق بالعنف تم ار

 

 :الرجاء تعبئة التالية
 

توقيفه أو طرده أو انه قد سبق أن تم ( أشر إلى واحدة)لم يسبق له / أؤكد بأن طفلي سبق له /أنا الموقع ألدناه أقسم

من أي مدرسة عامة أو خاصة في والية بنسلفانيا أو أي والية ( أشر إلى واحدة)لم يسبق توقيفه أو طرده / توقيفه 

شخص آخر أو ألي  ات أو أي عمل طوعي تسبب في إصابةأخرى ألي عمل يتعلق بالسالح أو الكحول والمخدر

بعمل هذا الحلفان الذي هو موضعا للعقاب بحسب قانون مدارس  أقوموأنا . عمل عنف ارتكبه في حرم المدرسة

والحقائق الواردة في . المتعلقة بتزييف المعلومات على السلطات 1031فقرة  31و ( ب)أ  3131-31بنسلفانيا فقرة 

 .هذا البيان هي حقيقية وصحيحة بحسب أفضل معلوماتي واعتقادي
 

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

 :، فالرجاء إعطاء اسم هذه المدرسة حيث تم توقيفه أو فصلهىإذا 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.) (  ةقتواريخ الطرد أو التوقيف على ظهر هذه الورالمدارس اإلضافية و أسماءالرجاء إعطاء )   

 

Reason for suspension/expulsion (optional) _____________________________________   

(اختياري)أسباب الطرد أو التوقيف   

 

 

 

 

 

_______________________________    _______________________________ 

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

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. 
 .الثالثة ويحفظ هذا النموذج كجز من سجل الطالب التأديبي جنحة من الدرجةعتبر أي بيان كاذب متعمد ي


