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  OUSD أوكالند المدارس العامة بمقاطعةنظام  سیاسات
 المدرسي الحضور

 یستوِجبُ ...  بانتظام الدوام و المدرسة حضور الطالب جمیع على یجب"  فإنھ ،OUSD 5133 إدارة جلسم سیاسة و الوالیة قانون یتَطلَّبُھُ  حسبما
 على القانونُ  ینص لم ما المدرسةِ  إلى أطفاِلھم إرسالُ  سنةً  18 و 6 بین أعماُرھم تتراوحُ  الذین لألطفالِ  األمورِ  أولیاءِ  أو واألمھاتِ  اآلباءِ  على

 ."ذلك خالفِ 
 

 بعذر الغیاب حاالت
•  ً المعالجة أو  أو الصحي، الحجرأو   المرض،: مثلَ  بالصحة یتعلقُ  لسببٍ  فقط معذورةً  تكونُ  الغیابِ  حاالتِ  فإن الوالیة، ِلقانون ِطبقا

واجبات ھیئة المحلفین، للعمل وللقیام ب ،)العائلة ءابرقأ ألحد الجنازة كحدث المثال سبیل على( لألسرة الطارئة الحاالت أوالمواعید الطبیة 
ة ، وقضاء بعض الوقت في ظل ظروف معینة مع أحد أفراد األسرة المباشرین الذین ھم في الخدمة العسكریدائرة انتخابیةفي مجلس 

قاون الفعلیة، لحضور مراسم تجنس الطالب لیصبح مواطنًا أمریكیًا وبعض األسباب الشخصیة المبررة (لمزید من المعلومات، انظر قسم 
 ، إن أمكن.مدرسي دوامٌ  فیھا یكون ال التي والساعات األیام في الطبیة المواعید جمیع أخذ، یرجى 48205التعلیم رقم 

بُ   الزمن من قَدرٍ  ألّيِ  المدرسي الدوامِ  عن طفلك یغیبُ  حینما • َرةٍ  مع المدرسة إلى ھاـُ إرسال/إرسالـُھُ  یَتََوجَّ  تتضمن أن ویجب. خطیة ُمذَّكِ
 و الَوِصي؛/  الوالدة أو الوالد توقیع) 4( الغیاب؛ سبب) 3( الغیاب؛ تواریخ/تاریخ و  أیام/یوم) 2( ؛ طفلك اسم) 1: (یلي ما المذكرة ھذه

ً  یمكنك كما. ويالخل الھاتف أو/و العمل تلفون أو /و منزلك تلفونرقم ) 5(  خالل من أو شخصیاً، بالحضور الغیاب على المصادقة أیضا
 .المدرسة قِبَلِ  من علیھا ُمصاَدق غیابٍ  استماراتِ  أیة ملءِ  عبر ذلك و  المدرسةِ  من ُمعَیَّنٌ  موظفٌ  بھا یقومُ  البیت إلى زیارة

 وسیلة أي أو الطبیب من مذكرةً  ذلكَ  یستوِجبُ  قد طبیة، ألسبابٍ  أكثر أو أیام) 3( ثالثة  لمدة المدرسة عن طفلتك/ طفلُك تـَغیبَ  ما إذا •
 .للتحقق معقولة أخرى

ً  طفلُك كان إذا •  لمناقشة بالمدرسة االتصال الرجاء ،الوقت من طویلة لفترة المدرسة في الدوامَ  یستطیع وال عاجزاً  أو مزمنٍ  بمرٍض  ُمصابا
 . المستشفى/  بالبیت الخاصة التعلیمات

 

 )48260 رقم كالیفورنیا في التعلیم قانون( المعذور غیر الغیاب
•  ً  یُعتبرُ  بذلك. غیر األسباب المدرجة أعاله سبب ألي المدرسي الدوام عن الغیاب ھو المعذور غیر الغیاب فإنَّ  ، الوالیة قانون ألحكام ِطبقا

ً  ،إال في ظل الظروف المذكورة أعاله، البلد أو الوالیة خارج األسرة أفراد أحد زیارةُ  أو اجازةٍ، أخذُ   .معذورٍ  غیرَ  غیابا
ً  طفلك تصنیفُ  سیتم معذور، غیر غیاب حاالت) 3( ثالث تكرار بعد •  .المدرسي الدوام عن ُمتََخلِّفا

 

 )48260 رقم كالیفورنیا في التعلیم قانون(  أخرالت
 .تأخر حادثة ذلك حسبان یتم فسوف الدراسي، الیوم لَ خال مدرسیة حصة أیةِ  عن طفلُك تأَخرَ  إذا •
ً  طفلك تصنیفُ  سیتم أكثر، أو دقیقة 30 لمدة معذورة غیر تأخر حوادث) 3( ثالث تكرار بعد • فا  عن ینُجمُ  و. المدرسي الدوام عن ُمتََخلِّ

 فریق إلى اإلحالة أو المجتمع، خدمة أو السبت، یوم مدرسة أو االحتجاز، ذلك في بما ُمتفاقمة، عواقب المدرسي الدوام عن التخلف
 بانتظام المدرسي بالدوام االلتزامِ  في الفشلَ  وإنَّ ). SART( الذي یُشاُر إلیھ باألحرف األولیةو OUSD: لـِ  التابع المدرسي الحضور مراجعة

ً  یوجھ أن لھ یمكن والذي أالمیدا، لمقاطعة المدعي العام مكتب إلى اإلحالة إلى یؤدي قد تأخر بدون و ً  اتھاما  عن المتخلفین للطالب قضائیا
 .الوالیة قانون بانتھاك أمرھم ألولیاء أو/و المدرسي الدوام

 

 األمور أولیاء وبوابة المدرسي الحضورب الخاص االتصال نظام
 توفیر على یعملُ  المدرسي الحضورب خاٍص  اتصالٍ  نِظامَ  OUSD أنشأت ،طفالھمال المدرسي الحضور إدارة في األولیاء دعم على للمساعدة
ً  باالتصالِ  المدرسي الحضورب الخاّصِ  االتصالِ  نظامُ  یقومُ ، حیث الطفالھم المدرسي الحضور بخصوصاألمر  اءلیأو\للوالدین معلوماتٍ   ھاتفیا

 .الیوم ذلك في أكثر أو الصف في واحدة دراسیةٍ  حصة فترة عن الطالبُ  غابَ  كلما لتنبیھھم والي األمر /بالوالَدینبشكل تلقائي 
 

 على األمورأولیاء \للوالدین  OUSD بوابة عبر بناتھم و ألبنائھم المدرسي الحضورب الخاصة المعلومات إلى الدخول األمورأولیاء \الوالدین بإمكان
 لالستعمال صالح إلكتروني برید عنوان تقدم أن علیك بوابة،تلك ال إلى للدخول و  .http://ousd.org/parentportal : التالي اإلنترنت موقع
 .الطوارئ لحاالت الطالب بطاقةفي  )الموبایل أو البیت( تلفون ورقم

 

 المدرسیة الكتب عن األمورأولیاء \الوالدین مسؤولیة
 تبَنَّاھا و علیھا وافق التي المدرسیة الكتب جمیع إلى و التعلیمیة المواد إلى الوصول إمكانیة لدیھ طالب كلَّ  أنَّ  من لتأكدبا ةُمْلَزم  OUSD إنَّ 

 تتم التي المدرسیة المواد كافة مسؤولیةَ األمر  أولیاء لحمِّ تُ  كالیفورنیا لوالیة التعلیم قانون من) b48904( رقم المادة وإن. اإلداري المجلس
یؤدي إلى قد  التالفة أو المفقودة الكتب عن المدرسة تعویض في الفشل أو الطالب لمدرسة الدراسیة الكتب إرجاع في الفشلَ  إنِّ . أطفالھم إلى إعاَرتُھا
 أنَّ  مالحظة یُرجى. األضرار تعویضات دفع یتم أن إلى والدبلومات السجالت المدرسیةو العالمات تقریر لحجب الواجبة القانونیة اإلجراءاتاتخاذ 
 كتاب على المحاسبة في للطعن المدرسة مدیر إلى طلب تقدیم األولیاء بإمكان. دوالر 100و دوالراً  40 بین یتراوح ما عادةً  واحد كتاب تكلفة
 .تحقیق فتح یتم سوف الحالة ھذه في، ومفقود

 
 

http://ousd.org/parentportal
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یةَ  ُكتُبَُھم الطالباتُ  و الُطالّبُ  سیَستـَِلمُ  ، المدرسة من األول الیوم بُِحلولِ   سیاسات على التوقیع صفحة بقراءة قمت قد أنك من التأكد الرجاء. الَمدَرّسِ
OUSD ،  المدرسة من األول الیوم حلول قبل وتسلیمھا علیھا، التوقیع/  األوِلیَّة باألحرف وإمضائھا. 

 

 الدلیل معلومات تصریح
 

على عكس ذلك  OUSDباإلفصاح عن "معلومات الدلیل" المحددة بشكل مناسب دون موافقة كتابیة، ما لم تكن قد نصحت  OUSDقوم ت یمكن أن
بتضمین معلومات من سجالت تعلیم طفلك في منشورات  OUSDالغرض األساسي من معلومات الدلیل ھو السماح لـ  إن .OUSDوفقًا إلجراءات 

 لدلیل:لالمعلومات التالیة كمعلومات  صیخصة بتعطقاوالكتاب السنوي، وقوائم التعّرف). قامت الم، برامج األلعابمدرسیة معینة (مثل
 

 االسم• 
 العنوان• 
 الھاتف رقم• 
  اإللكتروني البرید عنوان• 
 المیالد تاریخ• 
 حقل الدراسة الرئیسي •
 أیام الحضور •
 المشاركة في األنشطة والریاضة المعترف بھا رسمیًا •
  وطول أعضاء الفرق الریاضیةوزن  •
 تي تم الحصول علیھاات واألوسمة والجوائز الشھادال •
 تم االلتحاق بھا أحدث وكالة تعلیمیة أو مؤسسة تعلیمیة •
دام المعّرف أو أي معّرف شخصي فرید آخر یستخدم للتواصل في األنظمة اإللكترونیة ولكن فقط في حالة عدم استخالمستخدم  ھویةأو الطالب  ھویةرقم   •

المرور أو أي  للوصول إلى سجالت التعلیم إال عند استخدامھ باالقتران مع عامل واحد أو أكثر یوثق ھویة المستخدم ، مثل كرقم التعریف الشخصي أو كلمة
 عامل آخر معروف أو ال یمتلكھ إال المستخدم المصرح لھ

شارة ھویة الطالب ، ولكن فقط إذا كان ال یمكن استخدام المعّرف للوصول إلى سجالت رقم معرف الطالب أو معرف شخصي فرید آخر یتم عرضھ على  •
رقم التعریف الشخصي أو كلمة المرور أو أي عامل آخر معروف أو ال یمتلكھ كثر یوثق ھویة المستخدم، مثل التعلیم إال عند استخدامھ مع عامل واحد أو أ

 .إال المستخدم المصرح لھ
 

 http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/mndirectoryinfo.html  :، یرجى زیارةاتلمزید من المعلوم
أغسطس آب/ 31ما لم تختر عدم المشاركة في مثل ھذه اإلفصاحات قبل لھ  تمثیلي ریصوت/الفوتوغرافیةقد تقوم المقاطعة أیًضا باإلفصاح عن صورة طفلك 

  لیل الطالب واألسرة ھذا).في د الصور المضمناستبعاد نموذج (راجع 
 

(FERPA, Education Code 49061, 49073, OUSD AR 5125.1) 
 

 وكالء" إلى بطفلك الخاصة" الدلیل معلومات" عن بالتصریح ةاطعالمق تقوم أن ترید ال كنت إذا. الشرط ھذا مع التجاوب عدم اختیار في الحق لآلباء
أرفُض في الُمربَّع  بجانب جملة ( عالمة ضع ،2019 -2018الدراسي العام خالل المؤھلین األفراد أو الجماعات أو ،"الجامعات إلى االنتساب

 في الموجودة OUSD سیاسات على التوقیع صفحة على االشتراك عدم بخیار الخاصة المعلومات بإكمال قم ثَمَّ  ومن التصریَح عن معلوماِت الدلیل )
 عن االفراج سیتم التاریخ، ھذا وبعد. طسسأغ/آبأ شھر في جمعة یوم أول بحلول ھذا التقید عدم ختیارال طفلك مدرسة استالم یتم أن یجب. الرزمة ھذه نھایة

 معالجة تستغرق. المدرسة قبل من وإدخالھا الدلیل معلومات عن اإلفراج رفض األمر ولي/الوالد یعید حتى المعروفة الجماعات لھذه الطلب عند المعلومات
 .األقل على أسبوعین عادة المدرسة قبل من وإدخالھا الدلیل معلومات عن اإلفراج رفض طلبات

 

 )فوق وما سنة 16 البالغین الطالبات/للطالب فقط(  العسكري اإلعفاء
 ً ً  یتعین ،5125.1 رقم للمنطقة اإلداري المجلس سیاسةالفدرالي وقانون لل ِطبقا  ھاتف وأرقام المنازل وعناوین أسماء عن التصریح OUSD على إلزاما

  .ھذا" الدلیل معلومات" یطلبون الذین العسكري التجنید وكالء إلى فوق وما سنة 16 سن في  ھم الذین الثانویة المدارس طالب لجمیع المنزل
 

 معلومات" عن العسكري التجنید لوكالء بالتصریح المنطقة تقوم أن یرید ال علیھ الوصي/والدیھ أحد أو الثانویة المدرسة طالبة أو طالب كان إذا
 سن یبلغون من فقط(  نفسھ الطالب أو الوالدین أحد على یستوِجبُ  ،2019 -2018 الدراسي العام خالل الثانویة المرحلة بطالب الخاصة" الدلیل

 عدم معلومات واستكمال  OUSD سیاسات على التوقیع صفحة في العسكري اإلعفاء مربع في عالمة یضع أن) فوق وما ونصف سنة 15
 . الرزمة ھذه نھایة في الموجودة االشتراك

 

 للتكنولوجیا المقبول الطالبة/  الطالب استخدام سیاسة
  ا المرفق.للتكنولوجی المقبول الطالبة/  الطالب استخدام االطالع على نموذج الرجاء
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 وكالند العامةأوكالند/ بطاقة مكتبة أبطاقة وعد 
باستخدام ھذه البطاقة، سیتمكن و"). OPLھي شارة الطالب التي یمكن استخدامھا كبطاقة مكتبة عامة في أوكالند (" سبطاقة أوكالند برومیإن 

عبر اإلنترنت من أي مكان، بما في ذلك الفصل الدراسي. بالنسبة  OPLوكذلك الوصول إلى موارد  OPLمكتبات  فيالمواد المكتبیة  قدفتطفلك من 
المتوفرة ا من مكتبات أوكالند العامة، لن یتم فرض غرامات تأخیر على أي مواد متأخرة. یتم االحتفاظ بمعلومات طفلك تم اقتراضھیللمواد التي 

حق الوصول إلى  OUSDھذه البطاقة بسریة وفقًا للقوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة ولن تتم مشاركتھا مع أي وكاالت أخرى. لن یكون لدى  على
بعض معلومات الدلیل (االسم، تاریخ المیالد، العنوان، رقم الھاتف، المدرسة، معلومات االتصال الخاصة باألھل)  OPLتلقى تسجل مكتبة طفلك. س

ھي  Oakland Promise Card، فستكون بطاقة OPLبطاقة مكتبة  حالیاباإلضافة إلى رقم ھویة الطالب إلنشاء ھذه البطاقة. إذا كان لدى طفلك 
 http://oaklandlibrary.org/promisecardیمكن العثور على مزید من المعلومات على  بطاقة المكتبة لھ.

 
 الثانویة فقط)و(أولیاء األمور في المدارس المتوسطة  جامعيإلرشاد اللمبادرة كالیفورنیا 

الرسمیة  لمنصة، وھي اCaliforniaColleges.eduتدیر  CCGIإن ). CCGIعلى المشاركة في مبادرة إرشاد كلیة كالیفورنیا ( كشجیع طالبإننا ن
  إلى OUSDفر وتوعائالتھم. س 12-6نیا من الصفوف ، وھي مجانیة لجمیع طالب والیة كالیفورخطیط المھني في والیة كالیفورنیالكلیات والتل

CCGI یة وأرقام ھویة الطالب إلنشاء حسابات الطالب. یستطیع الطالب أیًضا دیموغرافات البیانوالالعالمات  فوكشطالب ومعلومات دلیل ال
 OUSDالبیانات بین  تبادل CCGI، تدعم باإلضافة إلى ذلكوات أو الجوائز. تزكیالتوصیة والسیر الذاتیة وال تخزین مستندات المحفظة مثل خطابات

 إلى التعلیم العالي. OUSDللمساعدة في تسھیل االنتقال الدراسي للطالب من في والیة كالیفورنیا مؤسسات التعلیم العالي و
 

 )فقط الخامس الصف أمور ألولیاء(  الصحة سلیمو كالیفورنیا أطفال استطالع
 یعَملُ . والي أمر الطفلالد/و بإذن سنة كل 5 الخامس الصف طالبات و طالبِ  جمیعِ  إلى الذي ال یسجل ھویة الطالب االستطالعُ  ھذا یُعطى

 نظرالوجھات و المواد؛ تعاطي من ذلك وغیر والتبغ، الكحول، استھالكو الغذائیة؛ والعادات البََدني النشاطِ  حولَ  معلوماتٍ  جمعِ  على االستطالعُ 
 وعلى الطالب بین أفضل لِصحةٍ  الترویج على OUSD االستطالعِ  بیاناتُ  ساعدتو. الفردیة المیزات و القوة ونقاط المدرسة بیئة تجاه الشخصیة

 .2019 عام من شباط /فبرایر في االستطالع إجراء تِمُّ یَ س. مدارسال بیئات تحسین
 

  الطالبة/  للطالب الحوادث ضد الطوعي التأمین
الذین تعرضوا لحوادث أثناء المدرسة أو األنشطة التي ترعاھا المدرسة بتأمین  OUSD، یتم تغطیة جمیع طالب 2016یولیو تموز/ 1اعتباًرا من 

ال تحتاج ، وھذه الفوائد تلقائیةإن محدود ضد الحوادث بموجب بولیصة التأمین الشامل للطالب في المقاطعة وسیاسة تأمینیة كارثیة للطالب. 
أو  www.ousd.org/riskmanagementمزید من المعلومات، یرجى زیارة  لحصول علىالعائالت إلى التقدیم للتغطیة ولكن ھناك قیود. ل

 1612-879) 510االتصال بمكتب إدارة المخاطر على الرقم (
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oaklandlibrary.org/promisecard


OUSD_Policies_Sigs_Final_ARABIC_rev. 

 SD سیاسات على التوقیع صفحة
 

 الصفحة و تسلیمھا إلى موقع مدرسة طفلك / طفلتك الرجاء إتمام تعبئة ھذه
 بالسیاسات اإلقرار  .1

 .السیاسة بمراجعة قمت أنك إلى لإلشارة األولیة باألحرف مربع كل إمضاء الرجاء
 

 المدرسي الدوام حضور األولیة األحرف
 لطفلتي /لطفلي المدرسي الدوام حضور عن مسؤولة /مسؤول أني دركأ 
 المدرسة عن طفلتي/طفلي غاب ما إذا المدرسة إلى خطیة مذكرة أرسل سوف 

 المدرسیة الكتب عن المسؤولیة األولیة األحرف
 /لطفلي إصدارھا تمَّ  لتي الَمدرسیِّة بالُكتُبِ  یَِحلُّ  تَلَف أي أو تضیع مدرسیة كتب أي عن المسؤولیة تحمل أقبل 

 . لطفلتي
 أو ھا،دتاعإ یتم لم التي أو المفقودة، الكتب كل استبدال تكلفة عن المدرسیة الِمنطقة أعوض أن على أوافق 

 .  الُمتلَفة
ً  الدفع یتم لم إذا َحجبُھا یَتمُّ  سوف الدبلوماشھادات و المدرسیة والسجالت العالمات تقریر أن دركأ   تعویضا

 . تلف أو لضرر تعرضت التي الكتب أو إعادتھا تتم لم التي للكتب
 لطالب والعائلةل OUSD  2018- 2019 دلیل األولیة األحرف

 ، أو طلبت تسلم نسخة لطالب والعائلةل نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند دلیل من نسخةً  استَلَمتُ  لقد 
:  التالي الموقع في اإلنترنت على األولیاء دلیل إلى الوصول أستطیعو

http://www.ousd.org/StudentFamilyHandbook 
  للتكنولوجیا المقبول الطالبة/  الطالب استخدام موافقة و اتفاقیة األولیة األحرف

 استمارة على وقَّعتُ  وقدنظام المدارس ب الخاص للتكنولوجیا المقبول االستخدام وقواعد سیاسة قرأت لقد 
 إذا أنھ أدرك. القواعد بھذه االلتزام على أوافق. للتكنولوجیا المقبول الطالبة/الطالب استخدام وموافقة اتفاقیة

 فقدان ذلك في بما تأدیبي، إجراء اتخاذ ذلك عن ینجم قد فإنھ القواعد، أو السیاسة بمخالفة طفلتي/طفلي قام
 . قانونیة إجراءاتاتخاذ  أو الطرد، أو اإلیقاف التكنولوجیا، استخدام امتیازات

 الحوادث ضد الطالبة/للطالب الطوعي التأمین معلومات األولیة األحرف
الذین تعرضوا لحوادث أثناء المدرسة أو  OUSD، یتم تغطیة جمیع طالب 2016یولیو تموز/ 1اعتباًرا من  

األنشطة التي ترعاھا المدرسة بتأمین محدود ضد الحوادث بموجب بولیصة التأمین الشامل للطالب في 
للتغطیة طلب ال تحتاج العائالت إلى تقدیم و ،ھذه الفوائد تلقائیةإن المقاطعة وسیاسة تأمینیة كارثیة للطالب. 

الموقع مزید من المعلومات، یرجى زیارة لحصول على ولكن ھناك قیود. ل
www.ousd.org/riskmanagement ) 1612-879 510أو االتصال بمكتب إدارة المخاطر على الرقم.( 

 اوكالندفي العامة  اتبطاقة وعد اوكالند/ بطاقة المكتب األولیة األحرف
ھذه البطاقة، سیتمكن توفر بو اجعة المعلومات امتوفرة في الرزمة على بطاقة الوعد في أوكالند.رقمت بم لقد 

أوكالند، باإلضافة إلى الوصول مقاطعة طفلي من االطالع على المواد المكتبیة من المكتبات العامة ومكتبات 
لن یتم فرض  ،باستخدام ھذه البطاقةوالفصل الدراسي. إلى الموارد عبر اإلنترنت من أي مكان، بما في ذلك 

 غرامات تأخیر على أي مواد متأخرة تمت استعارتھا من مكتبات أوكالند العامة. أتفھم وأوافق على أن توفر
OUSD  طفلي ورقم تعریف الطالب إلى عن دلیل المعلوماتOPL  ،ظ على احفم التحیث یلھذه البطاقة

 ھا مع أي وكاالت أخرى.دلاتبتم یلفیدرالیة وقوانین الوالیة ولن سریتھا وفقًا للقوانین ا
 

ً  جاریة IEP فردیة تعلیم خطة طفلك لدى ھل. 2  ال      ⃞        نعم          ⃞   ؟ حالیا
 

  فقطوالثانویة  وف المتوسطةالصف طالب أمھات و آلباء – كالیفورنیافي والیة  .  مبادرة إرشاد الكلیة3
 )فقطوالثانویة  مدارس المتوسطةا( – كالیفورنیافي والیة  الكلیة مبادرة إرشاد

كشف الطالب ومعلومات ھویةمعلومات دلیل الطالب والمعلومات الدیموغرافیة ورقم  OUSDتقدم أن  على  أوافق �
 لخدمات التعلیم العالي. CCGIإلى  عالمات الطالب

  الطالبة /الطالب اسم
  الوصي/  األم أو األب توقیع

 
 

  فقط الخامس الصف طالب أمھات و آلباء – الصحة سلیمو كالیفورنیا  استطالع.  4
 )فقط الخامس الصف( الصحة سلیمو كالیفورنیا أطفال استطالع

http://www.ousd.org/StudentFamilyHandbook
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 سلیمو كالیفورنیا ألطفال ال یسجل ھویة الطفل استطالع في الخامس الصف في طفلتي /طفلي مساھمة على  أوافق �
 2016 لعام الصحة

  الطالبة /الطالب اسم
  الوصي/  األم أو األب توقیع

 
 

 ) الخیار ھذا واألمھات اآلباء معظمُ  یختار ال: مالحظة(  الدلیل معلومات تصریح رفض.  5
 الدلیل معلومات تصریح رفض
 مثل المؤھلین، الجماعات أو األفراد إلى" الدلیل معلومات" عن بالتصریح قومی أن لنظام المدارس أرید ال أنا �

الكیانات الحكومیة األخرى، أو الشركاء أو  الجامعات، إلى االنتساب وكالء أو الرسمیة، والمعلمین األولیاء منظمات
 .العمل أرباب أو ،في تبادل المبیانات

  الطالبة /الطالب اسم
  الوصي/  األم أو األب توقیع

 
 فوق وما سنة 16 سن في الطالبات/للطالب فقط – العسكري اإلعفاء .  6

 )فوق وما سنة 16 سن في الطالبات/  للطالب فقط( العسكري اإلعفاء
 وعنوان ، االسم" (الدلیل معلومات" عن العسكري التجنید لوكالء بالتصریح قومی أن لنظام المدارس أرید ال أنا �

 . أدناه اسمھا/اسمھ المذكور الثانویة المدرسة طالبة/  بطالب الخاص) المنزل ھاتف ورقم ، المنزل
  الطالبة /الطالب اسم

   الطالبة/  الطالب توقیع  أو الوصي/  األم أو األب توقیع
. 

 
 الذین یكوننحو التحسین المستمر لجمیع الطالب، یتعین على المناطق التعلیمیة تحدید الطالب سنویًا  OUSD جھودو (ESSA) كجزء من متطلبات المساءلة الجدیدة بموجب قانون نجاح كل طالب

 :تمكیننا من تحدید ھؤالء الطالب، یرجى الرد على ما یليولالحرس الوطني بدوام كامل .  فيفي الخدمة العسكریة الفعلیة أو ھم أحد والدی
 

 وام كامل؟ي الخدمة الفعلیة مع القوات المسلحة (الجیش أو البحریة أو القوات الجویة أو قوات مشاة البحریة أو خفر السواحل) أو الحرس الوطني بدھل یعمل والد/ولي أمر الطالب حالیًا ف
 ____ ال ____ نعم

 
 (الشھر/الیوم/السنة) )؟اة (تقریبیفعلیإذا كانت اإلجابة بنعم ، متى بدأت أحدث خدمة 

 
 (الشھر/الیوم/السنة)الحرس الوطني بدوام كامل خالل العام الماضي، متى انتھت ھذه الخدمة؟ ______________ (خدكنخ في أعاله خدمتھ لفعلیة أو  األسرة المذكور عضوإذا أنھى 

 
 ___/___/____ المیالد تاریخ__________________________________________________ الطالب اسم

  
 

 _________________________________________________________________ األمر يلو/  دلاالو اسم
 

 ______________________  التاریخ_____________________________________ األمر يلو/  دلاالو توقیع
 

_______________________ التاریخ_____________) ____________18 سن فوق إذا كان( الطالبة/  الطالب توقیع  
 


	الرجاء إتمام تعبئة هذه الصفحة و تسليمها إلى موقع مدرسة طفلك / طفلتك

