
 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 طالب التسجيل 

 
 المستندات المطلوبة للتسجيل

 
 :قائمة التحقق من المستندات

 

 استمارة التسجيل مكتملة 

 )إثبات اإلقامة )انظر متطلبات اإلقامة أدناه 

 نسخة من شهادة الميالد األصلية 

 (ذلكإنطباق في حالة ) الحضانة/  ايةأوراق الوص 

  والفحص البدني )خالل عام(. التطعيماتسجل 

 ( 504سجالت المدرسةs  حال وجودها( )الشخصية، خطط التعليم) 

  يتقرير مدرسآخر 

 
 اإلقامة وثائق

 

 Aمجموعة 

اواحدً  إثباتًايجب تقديم   

 Bمجموعة 

 اواحدً  إثباتًايجب تقديم 

 أصحاب المنازل:

 بيان الرهن العقاري الحالي 

 سند الملكية 

 بيان التسوية 

 ةضريبة األمالك الحالي فاتورة 

 األمالك الحالية فاتورة مياه 

 انفاقية البيع و( الشراءPNS) 

 

 تحديد الهوية إثبات
 صورة(تحمل بطاقة هوية )

 
 

 ماساتشوستسمن والية  سارية رخصة قيادة MA  

  ماساتشوستسسارية من والية بطاقة هوية MA 
 تحمل صورة 

 جواز سفر ساري المفعول 

 بطاقة هوية حكومية أخرى سارية تحمل صورة 
 المستأجرون: 

 عقد اإليجار الحالي 

  المالك  من سكنالاتفاقية 

   قة موقعة وموث 

 :أحد األقارب العيش مع

   ميدفيلد يفيد  ا فيق من مقيم حالي  خطاب موث
 بأنك تقيم في منزله

 

 

 

  2019يناير  28تحديث في 

 

 

 



 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 طالب التسجيل 
 

 بيانات الطالب

 بيانات الطالب
   تاريخ اليوم 

   االسم األول للطالب

   لطالب لاسم األوسط 

   االسم األخير للطالب

   ل للطالبفض  االسم الم  

   الجنس

 الطالب سنتاريخ الميالد / 
  

 

 الميالد مكان

      

 الدولة الوالية المدينة

 الصف المنتقل إليه
  

 عنوان المنزل
  

 (Medfield, MA 02052) 02052 ماساتشوستسميدفيلد،  مدينة الوالية و الرمز البريدي

 رقم الهاتف األساسي للطالب
  

 :العرق

 وضع عالمةالطالب )يرجى  عرقما هو 
 من كل ما ينطبق(؟

 أو أالسكا األصليين األمركيينالهنود   

 آسيوي  

 أفريقيمنحدر من أصل أسود / أمريكي   

 / جزر المحيط الهادئ األخرى األصليين هاوايمن سكان   

 أبيض  

 نعم   هل الطالب هسباني أم التيني؟

 ال  
 

 " لإلشارة إلى "نعم" أو "ال"X" العالمة أسئلة الطالب: الرجاء استخدام

 معلومات إضافية ال نعم 
       (ELL/ESL) متعلم اللغة اإلنجليزية،للمتحدثين بلغات أخرىاإلنجليزية 
       عليم شخصيبرنامج ت

504        
       خدمات أخرى

 أم تحت(  DCFإدارة األطفال والعائالت ) هل طفلك في حضانة
 رعاية التبني؟ 

 توضيح:    

هل أنت أو أحد أفراد أسرتك في الخدمة : حالة األسرة العسكرية

 توفىأو فرد  ،الفعلية، محارب قديم
 أثناء الخدمة الفعلية؟ 

      

 اللغة     لوالدين؟لهل تحتاج إلى خدمات ترجمة 

 

 10من  2صفحة             2020نوفمبر  18تحديث في 
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 طالب التسجيل 

 بيانات العائلة

 (1/ الوصي )جهة االتصال  ولي األمرمعلومات 
   / الوصي ولي األمراسم 

   لكترونياإلبريد العنوان 

   جنسال

   العالقة بالطالب

 غير مرتبط  الحالة االجتماعية
 متزوج 
 *فصلمن 
 *مطلق 
 أرمل 

 في حالة االنفصال أو الطالق  * 
 الطالب يعيش مع؟

 أم 
 آب 
 مشتركة( حضانةكالهما ) 
 وصي 

 عنوان المنزل
 )إذا كان مختلف ا عن الطالب(

  

   هاتف المنزل

   الهاتف الخلوي

   رقم هاتف العمل

 

 (2/ الوصي )جهة االتصال  ولي األمرمعلومات 
   / الوصي ولي األمراسم 

   لكترونياإلبريد العنوان 

   جنسال

   العالقة بالطالب

 غير مرتبط  الحالة االجتماعية
 متزوج 
 *فصلمن 
 *مطلق 
 أرمل 

 في حالة االنفصال أو الطالق  * 
 الطالب يعيش مع؟

 أم 
 آب 
 مشتركة( حضانةكالهما ) 
 وصي 

 عنوان المنزل
 )إذا كان مختلف ا عن الطالب(

  

   هاتف المنزل

   الهاتف الخلوي

   رقم هاتف العمل
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 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 طالبالتسجيل 

 استكمال بيانات العائلة

 معلومات االتصال في حاالت الطوارئ

 رجىخالل ساعات الدراسة في حالة تعذر الوصول إليك. ي   اطفلك مؤقتً  فقوا على تولي رعايةاآلخرين الذين وااألشخاص اثنين من األقارب /  ذكريرجى 

 .دقيقة من المدرسة 30 على ب عد األشخاص الذين يمكن االتصال بهم ويكونواكتابة قائمة 

  في حاالت الطوارئ به االتصال الشخص الذي ي مكناسم 

 رقم الهاتف
 

 العالقة بالطالب
 

 في حاالت الطوارئ به االتصال الشخص الذي ي مكناسم 
 

 النهارفي فترة  هاتفالرقم 
 

 العالقة بالطالب
 

 

 الطالب( شقيقات/  أشقاءمعلومات )

 .الملتحقين بهاالعامة والصف والمدرسة  MEDFIELD ميدفيلد مدرسةب الملتحقون الشقيقات/  شقاءاأل جميعي رجى إدراج 

  / الشقيقة اسم الشقيق

  / الشقيقة الشقيق ميالدتاريخ 

   / الشقيقة الشقيقالصف الدراسي الملتحق به 

  / الشقيقة الشقيقالملتحق بها اسم المدرسة 

  / الشقيقة اسم الشقيق

  / الشقيقة الشقيق ميالدتاريخ 

   / الشقيقة الشقيقالصف الدراسي الملتحق به 

  / الشقيقة الشقيقالملتحق بها اسم المدرسة 

 

 

 التاريخ:         اسم ولي األمر / الوصي: 
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 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
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 المعلومات الصحية الطارئة صحيفة
 بيانات الطالب

   :أسم الطالب

 تاريخ الوالدة
  

 يعيش الطالب مع

 الوالدينكال   
 ماأل  
 باأل  
 وصي  

 1ولي األمر / الوصي رقم 

   / الوصي ولي األمراسم 

   عنوان

   هاتف المنزل

   الهاتف الخلوي

   رقم هاتف العمل

 2ولي األمر / الوصي رقم 

   / الوصي ولي األمراسم 

   عنوانال

   هاتف المنزل

   الهاتف الخلوي

   رقم هاتف العمل

(شقيقات الطالب / أشقاءمعلومات األخوة )  

   /الشقيقة اسم الشقيق

   /الشقيقة الشقيق ميالدتاريخ 

   /الشقيقة اسم الشقيق

   /الشقيقة الشقيق ميالدتاريخ 

 مقدمو الرعاية الطبية

   الطبيب المعالج

   رقم هاتف الطبيب المعالج

   سناناألطبيب 

   رقم هاتف طبيب األسنان

   تأمين صحي

   ن الصحيرقم التأمي
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 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 طالبالتسجيل 

 المعلومات الصحية الطارئة صحيفة
 الطواريءأشخاص يمكن االتصال بهم في حاالت 

 وتولي جدين خالل اليوم الصطحاب طفلكاوتالم من المدرسة القريبيناألقارب من اذكر اثنين من الجيران أو 

 إذا لم يتم الوصول إليك. امؤقت  ته رعاي

 شخص يمكن االتصال به في حاالت الطواريءاسم 
  

 رقم الهاتف
  

 العالقة بالطالب

  

 شخص يمكن االتصال به في حاالت الطواريءاسم 
  

 خالل فترة النهار رقم الهاتف

  

 العالقة بالطالب

  

 
 االتقاقات الرضائية

 ال نعم " لإلشارة إلى "نعم" أو "ال"X" عالمة استخدام ىرجي  

ة لية التي ال تحتاج إلى وصفيتم طلب األدوية التا

مدرسة من قبل طبيب البدائلها طبية، أو 

الستخدام الطالب: تايلينول، أدفيل / موترين، 

 بينادريل، تورنز، كاالدريل، مرهم

، هيدروكورتيزون، أوراباز، مرهم مضاد حيوي

 واقي من الشمس وقطرات السعال مع المنثول.

أن  ال تريدعاله التي أى إدراج أي من األدوية المذكورة ، فيرجنت اإلجابة "ال"إذا كا  

 طفلك. يتناولها

يمكن مشاركة المعلومات الصحية مع موظفي 

على أساس الحاجة إلى  المختصينالمدرسة / 

 .المعرفة

    

 

، فأنا أفوض المدرسة باالتصال بالطبيب ليبي. إذا لم تتمكن المدرسة من الوصول  أن تتصل، أطلب من المدرسة في حالة وقوع حادث أو مرض خطير

 المدرسة أي ترتيبات تبدو ضرورية.المشار إليه أدناه واتباع تعليماته. إذا كان من المستحيل االتصال بهذا الطبيب ، فقد تتخذ 

 

 التاريخ:          اسم ولي األمر / الوصي:

 

 

 

 

 

 10من  6صفحة             2020نوفمبر  18تحديث في 



 
 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة

 طالبالتسجيل 

 التاريخ الصحي السنوي

 (ولي األمركمله )ي  
 

 التالية:** يرجى توضيح ما إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في أي من المجاالت 
 " لإلشارة إلى "نعم" أو "ال"X" عالمة الرجاء استخدام                                                                                    

 ال نعم

1.  

 

     " * بيئي أو غير ذلك( ** القائمة أدناهظرف ، : )على سبيل المثال: طعام، دواءردود الفعلالحساسية أو 
2.  

 

     الربو / صعوبات التنفس
3.  

 

     األكزيما أو الطفح الجلدي المتكرر
4.  

 
     (النوبات / طيف التوحد /ADHD  اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط ) /العصبية

5.  

 

     القلب
6.  

 

     داء السكري
7.  

 

     أو أكثر في السنة( مرات 4نزالت البرد المتكررة والتهاب الحلق وآالم األذن )
8.  

 

     أو األمعاء أو المعدة المسالك البولية
9.  

 

     القيود الغذائية
10.  

 

     التخاطب
11.  

 

     الطمث
12.  

 

     األسنان
13.  

 

     الصقة(ضعف البصر)عمى األلوان، نظارات / عدسات 
14.  

 

     ضعف السمع
15.  

 

     الحوادث / االستشفاء )بما في ذلك إصابات الرأس / ارتجاجات(
16.  

 

     )متكرر و / أو شديد(الصداع 
17.  

 

     أو مشاكل الظهر / العمود الفقري ،انحراف العمود الفقريبما في ذلك العظام تخص حالة حالية مخاوف 
18.  

 

     ، إلخ(تناول الطعام المشاكل النفسية واالجتماعية )القلق / االكتئاب / اضطرابات
19.  

 

     :حاالت مزمنة أو خطيرة أخرى
 دة أعاله:حد  م  المجاالت تخص اليرجى توضيح أي مشكلة  

 
  
  
   

 األدوية / المكمالت الغذائية الحالية

 سبب تناول الدواء أوقات التناول الجرعة اسم الدواء 

1.  
 

        

2.  
 

        

3.  
 

        

4.  
 

        

5.  
 

        

 

 التاريخ:          اسم ولي األمر / الوصي:

 

 10من  7صفحة             2020نوفمبر  18تحديث في 

 أو الوصي: األمر وليعزيزي 

لزم إجراء يسنويًا حتى يمكن للمدرسة والوالدين العمل معًا لتلبية االحتياجات البدنية والفكرية والعاطفية للطفل. مطلوبة المعلومات التالية  هذه

. يرجى 10و  7و  4لجميع الطالب الذين يلتحقون حديثًا بمدارس ميدفيلد العامة وكذلك عند دخول رياض األطفال والصفوف  فحص بدني

، إلعطائها لممرضة المدرسة. ممرضة ملة موقعة من طبيب أو ممرض ممارسبة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتزويدك باستمارة كامطال

 فارغة من إذا لزم األمر. فحص استماراتر ف   المدرسة تو



 
 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة

 طالبالتسجيل 
 

 نشر الصور

 
 مدرسة طفلك. بإدارةشكرا لتعاونكم. إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال 

 
  اسم الطالب

  اسم المدرسة

  مستوى الصف

 
 " لإلشارة إلى "نعم" أو "ال"X" عالمة استخدام ىرجي  : إحداهمااختيار  ىرجي  

 

 تسجيل / تصوير طفلي إلكتروني اال يمكننعم ،  

 تسجيل / تصوير طفلي إلكتروني االال ، قد يتم  

 
 
 
 

 التاريخ:          اسم ولي األمر / الوصي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10من  8صفحة             2020نوفمبر  18تحديث في 

العامة، نخطط لمواصلة استخدام صور الطالب على موقع الويب الخاص ميدفيلد  في مدارس المهمةمن أجل الترويج لبعض البرامج واألحداث 

باإلضافة إلى  التعليمية. وسائل التواصل االجتماعي المعتمدة من المنطقةتويتر /   وحساباتنات، / المدرسة، ومواقع المعلمين والمدو  التعليمية بالمنطقة 

 .في الصحف المحلية أو في التلفزيون المحلي إعالمية ذلك، هناك أوقات يكون لدينا فيها تغطية

 

 ث المدرسية. هذه أوقات رائعة ويستمتع أطفالنا حق ا برؤيةقد تكون هناك مناسبة يتم فيها تصوير الطالب أو تصويرهم بالفيديو أثناء األنشطة واألحدا

 .صورتهم في الصحف المحلية أو على موقع المدرسة أو على التلفزيون المحلي

 

 كد منأحتى تتم حماية حقوق الجميع بشكل كامل، نطلب منك ملء الجزء السفلي من هذه الصفحة وإعادته إلى المدرسة مع طفلك. سيساعدنا هذا في الت

 .1974الطالب وقانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة لعام  تعن سجال الكشفتلبية رغباتك. هذا يتوافق مع لوائح 



 

 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) ميدفيلد العامةمدارس 
 طالبالتسجيل 

 

تحدَّث بها في لغةالاستبيان   المنزل الم 
تحد ث بها د جميع المدارس اللغة )اللغات( حد  ت  أن تتطلب لوائح إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس  جل تحديد في منزل كل طالب من أالم 

ااحتياجاتهم اللغوية الخاصة. هذه المعلومات ضرورية للمدارس لتوفير  ي رى غير اإلنجليزية فلجميع الطالب. إذا كان يتم التحدث بلغة أخ امفيد   تعليم 
ا كر  هذا المطلب الهام من خالل اإلجابة على األسئلة التالية. ش إجراء مزيد من التقييم لطفلك. الرجاء مساعدتنا في تلبية التعليمية ، فيجب على المنطقةالمنزل

 لمساعدتك.
 

 بيانات الطالب

 االسم األول للطالب
  

 لطالب لسم األوسط اال
  

 االسم األخير للطالب
  

 جنسال
  

 تاريخ الميالد / سن الطالب
  

 محل الميالد

      

 الدولة الوالية المدينة

 

 السابقةبيانات المدرسة 

 اسم المدرسة السابقة
  

 الحالي الصف
  

 

 أسئلة ألولياء األمور / األوصياء
ما هي اللغة األساسية المستخدمة في المنزل بغض النظر عن اللغة التي يتحدث بها 

 الطالب؟
 

  ما هي اللغة التي فهمها طفلك وتحدث بها أوال ؟

  ما هي أكثر اللغات التي تستخدمها مع طفلك؟
 كم سنة قضاها الطالب في مدارس الواليات المتحدة؟ 

 )ال يشمل روضة األطفال(
 

غة  ل ل ا د  ي تحد ر يرجى  ت وا ت ومدي 
مها  ؟استخدا

ا اللغة  ا غالب ا  أحيان ا  نادر   دائم 

 طفلك؟ مع تحدث بهاما هي اللغة )اللغات( التي ي  

، وما إلى األجداد واألعمام والعمات -قارب )بما في ذلك األ

 قدمي الرعايةوم   - ذلك

          

          

ما هي اللغات التي يستخدمها طفلك؟ )ضع دائرة حول 

 واحدة(
          

          

 ال نعم إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما هي اللغة  

       هل ستطلب معلومات مكتوبة من المدرسة بلغتك األم؟

       والمعلمين؟ أولياء األمور/ مترجم في اجتماعات  شفوي هل ستحتاج إلى مترجم

 

 التاريخ:          اسم ولي األمر / الوصي:
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 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 طالبالتسجيل 
 

 إتاحة المعلومات

  االسم األول للطالب

  لطالب لسم األوسط اال

 االسم األخير للطالب
 

 تاريخ الميالد / سن الطالب
 

 الصف المنتقل إليه
 

 
 بيانات المدرسة السابقة

 ةاألخير المدرسةسم ا
 

 عنوان المدرسة
 

 رقم هاتف المدرسة
 

 
جميع السجالت المدرسية ذات الصلة بما في ذلك على سبيل المثال ال  باستالمطفلي،  االذي أسجل فيه اإلدارةالعامة، باعتبارها ميدفيلد أفوض مدارس 

 الحصر:
 

 موافق على التفويض:" لإلشارة إلى "نعم" أنك X" عالمة رجاء استخدام

 (التحصيل الدراسيمستوى درجات ، حديثمدرسي / السجل الدائم الرسمي )بما في ذلك تقرير  الدرجات بيان 

 التخرجدرجات  

 (MCAS لتقييم الشامللنظام ماساشوسيتس  بما في ذلك جميع درجات) التحصيل والقدراتدرجات  

 (DESE التعليم االبتدائي والثانوي إدارة ) بما في ذلك جميع درجات) WIDA / ELL درجات اختبار 

 سجالت الحضور 

 سجالت االنضباط 

 السجالت الطبية )التطعيمات ومعلومات الفحص البدني( 

 حال تواجدها( 504 خططبرنامج التعليم الشخصي،  IEPالتربية الخاصة )التقييم )التقييمات( / سجالت  

 ة/ الكتابي ةالشفهي المراسالت 

 

ا مدارس   طفليب التقديم الخاص العامة باالتصال بمصادر أخرى للحصول على معلومات تتعلق بطلبميدفيلد أفوض أيض 

 

 التاريخ:          اسم ولي األمر / الوصي:

 ذلك خالف ي حدد ما لمبريد أو إرسالها بالفاكس إلى: ي رجى إرسال جميع السجالت ذات الصلة بال
 
 

 (Memorial School) مدرسة ميمولاير

  Adams Street59 
 Medfield, MA 02052 

 1419-359-508الفاكس: 
 PK- 1: الصفوف

 (Wheelock School) مدرسة ويلوك

17 Elm Street 

Medfield, MA 02052 
 6174-359-508الفاكس: 
  3-2: الصفوف

 (Dale Street School) مدرسة ديل ستريت

45 Adams Street 

Medfield, MA 02052 
 1415-359-508الفاكس: 
 5-4: الصفوف

 

   (High School)لمدرسة الع ليا ا (Blake Middle School) المتوسطةرسة بليك د 

   مكتب اإلرشاد مكتب اإلرشاد 
 24 Pound Street 

Medfield, MA 02052 
 0134-359-508الفاكس: 
 8 -6: الصفوف

88R South Street 

Medfield, MA 02052 
 8516-242-508الفاكس: 
 12-9: الصفوف
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Medfield Public Schools  

 المشرفمكتب 

 459 Main Street, 3rd Floor 

Medfield, MA 02052 

 2302-359-508اتف: ه

 9829-359-508فاكس: 

 

 (CORI) للجناة سجل الجنائيالمعلومات بنموذج إقرار 

 
 
 
 
 

Medfield Public Schools العام ماساتشوستسقانون  مسجلة بموجب أحكام M.G.L.c.6  ،172 للسجل الجنائي فحوص لتلقي CORI رض لغ

 التراخيص أصحاب، وخيصا، والمتقدمين للحصول على التر، والمتطوعينوالمقاولين من الباطن ،المحتملين والمتأهلين ،الحاليين فحص الموظفين

 ، والمتقدمين لتأجير المساكن.الحاليين

Medfield Public Schools لـ  سمحتMedfield Public Schools  السجل الجنائي فحوص ديمبتق CORI  إلى إدارة خدمات معلومات

 .( نيابة عنهاDCJISالعدالة الجنائية في ماساتشوستس )

 

أنا ، فمسكن حالي ا ، أو مقدم طلب استئجار، أو طالب ترخيص ، أو مرخص له ، أو متطوع ابصفتي موظف ا محتمال  أو حالي ا، أو متعاقد ا من الباطن

 Medfield لـ . أقر بموجب هذا وأعطي اإلذنDCJISإلى  معلوماتي الشخصيةيتناول الذي  CORI السجل الجنائي فحصأفهم أنه سيتم تقديم 

Public Schools  السجل الجنائي فحصإلرسال CORI  إلى معلوماتي الشخصيةالذي يتناول DCJIS هذا التفويض صالح لمدة عام واحد من .

سحب  يفيد أني أعتزم Medfield Public Schoolsإلى إخطار كتابي  تقديمتاريخ توقيعي. يجوز لي سحب هذا التفويض في أي وقت من خالل 

 .السجل الجنائي فحصإجراء الموافقة على 

 

ا أن هذا النموذج هو نموذج إقرار ويحق لي الحصول على نماذج إفصاح إضافية عن تقارير المستهلك  CORI بفحص السجل الجنائي أفهم أيض 

Medfield Public ـب، يجب أن أتصل لق هذه اإلفصاحاتإذا لم أت (Fair Credit Reporting Act) ن العادلبموجب قانون اإلبالغ عن االئتما

Schools .لطلب هذه المعلومات 

 

 خيص فقط:االترإصدار و ،والتطوع التوظيف،ألغراض 

الحقة في غضون عام  CORI للسجل الجنائي صو، إجراء فح Medfield Public Schools، نيابة عن  Medfield Public Schoolsيجوز 

 .الفحص الجنائيبهذا  اكتابي   اإخطار   Medfield Public Schoolsتقدم لي ، أن على أية حال، من تاريخ توقيعي على هذا النموذج، بشرطواحد 

 
 وضع عالمة على أحد االختيارات التالية:رجاء 

مالتوظيف □ تقد ِّ  _________________:وظيفةال  : م 

 حاليالتوظيف: موظف  □

 متدربون/ نمتطوعو □

 من الباطن متعاقد: التوظيف □

صحيحة اإلقرار هذا من نموذج  2وأؤكد أن المعلومات المقدمة في الصفحة  CORI السجل الجنائي من خالل التوقيع أدناه ، أوافق على فحص

 .ودقيقة

 

_____________________________     ____________ 
 التاريخ            CORI الشخص محل الفحص الجنائيتوقيع 

 
 

 2019 يناير 23تم تعديله في 

 

 ،وظيفألغراض التللسجل الجنائي للمستهك  إلجراء فحوص عن المعلوماتبالغ اإلالتي تستخدم وكاالت  المؤسسات ت ستخدم بواسطة

 .واإلسكان ،خيصاالترإصدار و والتعاقد من الباطن، ،والتطوع



 

 

Medfield Public Schools  

 المشرفمكتب 

 459 Main Street, 3rd Floor 

Medfield, MA 02052 

 2302-359-508اتف: ه

 9829-359-508فاكس: 

 
  

 بيانات الشخص
. الحقول المميزة بعالمة النجمة )*( هي CORIمن  خضوعه لفحص السجل الجنائي ي تطلبالشخص الذمعلومات يرجى إكمال هذا القسم باستخدام 

 حقول مطلوبة.

 

 _________________االسم األول: ___________________________________________ اللفب األوسط: 

 ___________الالحقة )االبن ، األب ، إلخ(: _________________________________________ * االسم األخير:

 _______________________________________________________________ :1االسم األخير السابق 

 _______________________________________________________________ :2االسم األخير السابق 

 _______________________________________________________________ :3االسم األخير السابق 

 _______________________________________________________________ :4االسم األخير السابق 

 ___________________________ الميالد: محل _____________________ :)العام/اليوم/الشهر( * تاريخ الميالد

 اجتماعيرقم ضمان يوجد ال   □     __ __  __ __  -__ __  * آخر ستة أرقام من رقم الضمان االجتماعي:

 ________ العرق: _______ لون العين: ______ بوصة.    قدم ______   _________الطول:  _________ الجنس:

 _________________________ حالة اإلصدار: __________________________ وية:الهرخصة القيادة أورقم 

 __________________________________________________________________ الكامل:بإسم األب 

 ___________________________________________________________________ الكامل:باسم األم 

 الحاليالعنوان 
 

 *عنوان الشارع: ____________________________________________________________________

 رقم الشقة أو الجناح: ___________*المدينة: _____________ *الوالية: ___________ *الرقم البريدي: __________

 الشخص التحقق من
 خالل مراجعة النموذج )النماذج( التالية لتحديد الهوية الصادر عن الحكومة:تم التحقق من المعلومات الواردة أعاله من 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 تم التحقق بواسطة:

___________________________________ 
 اسم الموظف القائم بالتحقق

 
 

                                                              ______________________________________________ 
 التاريخ        توقيع الموظف القائم بالتحقق                                                                                                  

 
 2019 يناير 23تم تعديله في 



 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 تسجيل الطالب

 

 قبل المدرسةلمرحلة ما  المالي استمارة تأكيد اإليداع

 

 :_______________________________________________ أسم الطالب

 

 :________________ أقوم بتسجيل طفلي في البرنامج التالي للعام الدراسي
 

 دوالًرا أمريكيًا في السنة 2550.00، مساءً  2:45 -مساًء  12:15بعد الظهر الثالثاء والخميس  ينيوم ❏

 لحجز مكان للطفلدوالر أمريكي وديعة غير قابلة لالسترداد  255.00مبلغ 
 

 السنةدوالًرا أمريكيًا في  3825.00، مساءً  2:45 - مساءً  12:15أيام مساًء االثنين واألربعاء والجمعة ثالثة  ❏

 لحجز مكان للطفلدوالًرا أمريكيًا وديعة غير قابلة لالسترداد  382.50مبلغ 
 

 دوالًرا أمريكيًا في السنة 5،100.00، صباًحا 11: 15-صباًحا  8:45، الجمعة صباًحا الثالثاء، األربعاء ، الخميس أيامأربعة  ❏

 مكان للطفللحجز دوالر أمريكي وديعة غير قابلة لالسترداد  510.00مبلغ 
 

 دوالًرا في السنة 7230.00مساًء ،  2:00 -صباًحا  9:00، الجمعة صباًحا الثالثاء، األربعاء ، الخميس أيامأربعة  ❏

 لحجز مكان للطفلدوالًرا أمريكيًا وديعة غير قابلة لالسترداد  723.00

 

 Town of Medfield بأسميجب دفع الشيكات 

 

 .محل االختيارالبرنامج  لطفلي في مكانمرفق الرسوم الدراسية غير القابلة لالسترداد بقيمة ______________ لتأمين 

 

 والتوقيع أدناه: وضع عالمةرجى ، ي  التالية االقساط الدراسيةى دراية بسياسات أنا عل

 .لالسترداد قابل غير إيداعي أن أدرك ❏

 في الدفع دراسي مستحق قسطآخر سيسدد تطبيق إيداع الرسوم الدراسية هذا  ❏

 يونيو _________.

 ب.الالبرنامج بغض النظر عن غياب الط في للبقاء لطفلي مطلوب الشهري السداد أن أدرك ❏

 FACTS، الدراسية الرسوم يؤدي خدمة جمع طرف ثالث خالل من جمعها يتم المدرسة قبل ما لمرحلة الدراسية الرسوم أن أفهم ❏

Management  حساب جديد لـطفلي.  فتحوسأكون مسؤوالً عنFACTS Management  التي تقبلها  للسدادهي الطريقة الوحيدة

Medfield األقساط الدراسية. لسداد 

 

 

 األمر:_______________________________اسم ولي األمر:_______________________________ توقيع ولي 

 

 

 

 

 القيمة: :___________ الستخدام اإلدارة فقط: التاريخ:___________ رقم الشيك: :___________

 

 

 

 4من  1صفحة                     2020نوفمبر  18تحديث 

 

 



 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 تسجيل الطالب

 

 

 التاريخ التنموي لمرحلة ما قبل المدرسةاستبيان 

 

 

 بيانات الطالب

  اسم الطالب

  لقب الطالب

  الميالدتاريخ 

  اسم الشخص الذي أكمل االستبيان

  العالقة بالطفل

 

 بيانات االحتياجات الخاصة

 

، PTخدمات تعليمية، تخاطب، عالج طبيعي النوع:  ال نعم 

   طفلي يتلقى خدمات التربية الخاصة؟  ، خدمات نفسيةOTعالج مهني 

أم  IEPطفلك خاضع لبرنامج تعليم شخصي إذا كانت اإلجابة بنعم ، فهل 

 اهاتحديد نوع الخدمات التي يتلق رجى، ي  504خطة 

  

 هل سبق أن تم فحص طفلك أو تلقيه

 سابقة؟خاصة  تربيةخدمات 

   

  التي كان في حاجة إليها، فمتى وما هي الخدمات ذا كانت اإلجابة بنعمإ

 
 :الُمبكَّرةالتنمية 

 

 :التالية المراحلحقق فيه طفلك الذي  السن أدناهيرجى تسجيل 

  :جمل 3-2م استخدا  :بمفردهالجلوس 

  :بالكامل هنفسإطعام   :الزحف

  :المرحاض على استخدام تدريبال  :مشىال

  :دراجة ثالثية العجالتركوب   :الكلمات االولى

  ما إذا كانت هناك صعوبات في تحقيق أي   ذكريرجى 

 ما سبق:م

  

 

 

  هل عانى طفلك من أي مشاكل نمو معينة أو غير عادية؟

 الستشارة و / أو ل الخضوعهل سبق لطفلك 
 العالج؟

 

أي متخصصين آخرين )أخصائي على  ُعِرضهل سبق لطفلك أن 
يب ، طبلطبيب عظام ، طبيب نفساني لألطفا سلوكي، طبيب أعصاب،

 أطفال متخصص في النمو(؟

 

تاريخ عائلي من صعوبات التعلم / اإلعاقات أو صعوبات هل هناك 
 / اللغة؟ نعم / ال  التخاطب

 :إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى التوضيح

 

و / أو االجتماعي و / أو  الدراسينمو طفلك ( بشأن شواغل) شاغل
 العاطفي؛ تنظيم السلوك:
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 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 تسجيل الطالب

 

 النمو الحالي )استكمال(

 
 :على ذلك نطبق على طفلك والتعليقي كل مافي  البـ نعم أو ـ بالرجاء اإلجابة 

  نعم ال تعليق
 :قراءة قصة قصيرة ينتبه عند   
 يجيب على أسئلة بسيطة أو يتحدث    

 :عن القصة
 يتحدث بسهولة مع العائلة    

 :واألصدقاء

  ":baby talk استخدام حديث االطفال الصغار "   

 اللثغات:   

 :في العموميتحدث بشكل واضح    

 :و الحركاتأكرر األصوات أو الكلمات يتردد أو يُ    

 يمكن لمن ليسوا على دراية    

 :/حديثهابطفلك فهم حديثه

 / اللغة التخاطبصف أي تحد  )تحديات( في    
 :قد يواجهه  تعتقد أن طفلك 

 يستجيب بسرعة لصوتك من    
 :مسافة قصيرة

 يستجيب بسرعة لصوتك من    
 :مسافة قصيرة

 أو  االنصاتلديه صعوبة في    
 :أو السمع االنتباه

 :لديه العديد من األصدقاء   

 :يفضل اللعب بمفرده   

 :ينضم إلى أنشطة المجموعة   

 :يبكي بسهولة   

 :ص اإلبهامميُ    

 :األظافر يقضم   

 :في المواقف الجديدة مربولي األيتشبث    

 فصل بسهولةني   

 بدأيبمجرد أن  الواجب في يُركز   

 يظهر الدافع لتجربة شيء    

 :جديد
 :يفضل التواجد مع الكبار   

 :بسهولة األدوار يشارك ويتناوب   

 :الكوابيسيعاني من    

 :نوبات غضب يعاني من   

 :أحالم اليقظة   

 ا:مزاجي   اسلوك   يُظهر   

 ل من حال إلى آخر:صعوبة في التحويواجه    

 الذي يلعبه طفلك مع أقرانه ما الدور    

 إلخ(؟ ،)قائد، معتدي، سلبي

 كيف ينسجم طفلك مع أقرانه و /    

 أو أشقائه؟
 

 4من  3صفحة                     2020نوفمبر  18تحديث 



 

 (MEDFIELD PUBLIC SCHOOLS) مدارس ميدفيلد العامة
 تسجيل الطالب

 

 النمو الحالي

 
 :على ذلك نطبق على طفلك والتعليقي كل مافي  البـ نعم أو ـ بالرجاء اإلجابة 

  نعم ال تعليق

 
 هل يحب طفلك االستحمام والشامبو؟  

 ج، نسيج المالبس تزعالموجودة على المالبس الماركاتهل    

 طفلك؟
 هل ينزعج طفلك بشكل مفرط من الضوضاء العالية؟   

 
ي أو التغيرات ف هل طفلك شديد الحساسية لألضواء الساطعة  

 اإلضاءة؟

 
ن غير مألوفيهل طفلك مستعد للتحدث إلى أشخاص بالغين   

 )في حضورك؟ له

 
في المواقف الجديدة / غير  باالرتياح طفلك يشعر هل   

 المألوفة؟
نيرسم     ِ  :بسيطةالخربشة التجاوز ما ي ويُلو 

 يُرص المكعبات:   

ع * قط ةل لوحيشكتالبسيطة: * شكل /  ألعاب البازليكمل    

 متشابكة
 :يثبت األزرار التي يمكنه رؤيتها   

 :يرتدي مالبسه بنفسه   

 : * قدمان في وقت واحد * قدم واحدةيقفز/  ي ثب   

 د الدرجصعوهو ي بالتناوب يهقدميحرك    

 الدرج وهو يهبط بالتناوب يهقدميحرك    

 الدقيقغير يستخدم المقص للقص    

 يرمي الكرة   

 الكرة يلتقط   

 
أي يد يستخدمها طفلك لتناول الطعام و / أو استخدام أدوات   

 التلوين؟

 
شرح ا، المفضلة في االستخدامتكن متأكد ا من يد طفلك إذا لم   

 :السبب

 هل يستمتع طفلك التلوين أو أنشطة عمل الطاولة؟   

 

 معلومات إضافية

 
ماعية منظمة؟ إذا كان في أي أنشطة / دروس جهل يشارك طفلك 

 :ذكرها، فيرجى األمر كذلك

 ؟به طفلك من تجربة ما قبل المدرسةما الذي تود أن يكتس 

 
رجى ما هي مشاعر طفلك حيال دخول مرحلة ما قبل المدرسة؟ يُ 

 :التعليق

 
صف أي اهتمامات أو مواهب خاصة يمتلكها طفلك في هذه 

 :المرحلة

 :فه على التكيضافية عن طفلك تعتقد أنها ستساعدمعلومات إأي  

 4من  4صفحة                     2020نوفمبر  18تحديث 


