رقم المدرسة العامة____________:

تاري خ االستالم_____________:

الرسم فقط:
لالستخدام
ي

برنامج مرحلة ما قبل المدرسة للمدارس العامة بمدينة جيرسي
طلب تفضيل األخوة 2020-2019
يرجى ملء الطلب والعودة إلى مدرستك في دور الحضانة مع الوثائق المطلوبة * بحلول موعد ال يتجاوز  29مارس 2019
األخ أو األخت هو األخ البيولوجي أو االخت (البيولوجية) أو الذي تم تبينه (أو تبنيها) قانونيا ويقيم (تقيم) في نفس المنزل أو الذي يقيم (تقيم) مع طفل له نفس الوصي القانوني.
ويشمل هذا التعريف أيضا ً األطفال الذين تنطبق عليهم الحاالت التالية:
● األطفال الذين لديهم نفس األم واألب ،ولكنهم يعيشون بشكل منفصل عن بعضهم البعض
● أطفال األبوين المرتبطين باالقتران المدني والذين ويعيشون جنبا إلى جنب مع أطفال بيولوجيين من كال الشريكين
● األشقاء من والدين مختلفين المقيمين في نفس المنزل
يرجى طباعة كل المعلومات بشكل واضح:

الجنس:

ذكر________:

انثى_____________:

اسم الطفل_______________________________________________________________________________________________________:
االسم األول

االسم األوسط

اسم العائلة

تاريخ الميالد :الشهر____________________________اليوم______________________السنة_________________________________________
العنوان___________________________________________ :الرمز البريدي_________________:رقم الشفة_____________________________:
اسم االم /الوصي القانوني_______ _____________________________________________________________________________________:
االسم األول

اسم العائلة

اسم األب /الوصي القانوني_______ _____________________________________________________________________________________:
االسم األول

اسم العائلة

رقم الهاتف________________ _____________________________________________________________________________________:
نهاراً

مساءا ً

البريد االلكتروني:

الشقيق (الشقيقة) األكبر في المدرسة العامة بمدينة جيرسي ملتحق ب:
اسم المدرسة_____________________________:اسم الشقيق (الشقيقة)____________________________________________:الصف___________:
هل الشقيق (الشقيقة) ملتحق ببرنامج لغة ثانية؟_____________أين؟__________________________________________________________________
توقيع
الوالد/الوصي_________________________________________________________________:التاريخ_______________________________:
يجب ارفاق الوثائق المطلوبة مع الطلب حسب انطباقها على عائلتك:
شهادة ميالد كل من األطفال؛ أوراق الوصاية :وثيقة التبني؛ اتفاق الحضانة؛ شهادة االقتران المدني؛ وثيقة الزواج
االستثناءات:
األطفا ل الذين أشقاءهم ملتحقون بالمدرسة بموجب "إذن خاص" أو بسبب "التسجيل المفتوح" غير مؤهلين للحصول على وضعية تفضيل االخوة .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يبقى
األخوة األكبر سنا في المدرسة التي تم اختيارها طوال العام الدراسي كي يتأهل الشقي األصغر لذلك.
القرعة:
إذا تج اوز عدد الطالب األخوة المسجلين بموجب تفضيل االخوة المبلغ المقاعد المخصصة لذلك في أي مكان معين ،فسوف يتم اختيار األطفال المسجلين بموجب قرعة للحصول على
مقعد في مدرسة الحي .وسيتم توفير وسائل النقل للطالب الذين ال يتوفر مقاعد لهم إلى موقع آخر.
* يجب أن استكمال تسجيل مرحلة الطفولة المبكرة لدى تقديم طلب تفضيل االخوة.
مراجعة1/17/2019 :

