
 مدارس مقاطعة أورانج العامة
 معلومات تسجيل المدرسة

 

ي المدرسة، من 
 
 لتسجيل الطالب ف

وري تقديم الوثائق التالية:   الض 
 

ي فلوريدا مفوض بجمع أرقام الضمان االجتماعي )"
ي القسمي   SSN*مجلس إدارة مقاطعة أورانج ف 

و  1008.386"( للطالب عىل النحو المنصوص عليه ف 
.  6( )أ( 5) 119.071  من نظام فلوريدا األساسي

ي المقاطعة.  SSNيعتبر توفب  رقم 
ط للتسجيل ف  ي نموذج التسجيل اختيارًيا وهو غب  مطلوب كشر

ه فيما يتعلق  SSNسيتم استخدام أي رقم الطالب ف  تم توفب 

الطالب إىل مجلس إدارة مقاطعة  SSNتقديم رقم  إلنفاذ الهجرة.  SSNال يجوز استخدام مجموعة رقم  بالتسجيل فقط ألغراض البحث واإلبالغ والتسجيل. 

ي أنك توافق عىل استخدام رقم 
ي فلوريدا لهذه األغراض يعن 

 الطالب بالطريقة الموضحة.  SSNأورانج ف 

ي التحقق م
 ن االسم القانون 

 شهادة الميالد 

 :)  التحقق من العمر * )مع واحد مما يلي
 شهادة الميالد 

 جواز السفر 
ي  5، يجب أن يكون عمر الطفل روضة األطفاللدخول 

 سبتمبر أو قبل ذلك التاري    خ.  1سنوات ف 
ي  6، يجب أن يكون عمر الطفل الصف األوللدخول 

 وأن ينهي روض األطفال بنجاح. سبتمبر أو قبل ذلك التاري    خ  1سنوات ف 

ي 
 التحقق من التحصي   والفحص البدن 

    ي مقاطعة أورانج؛ 680من خالل النموذج  دليل عل التحصي
 ,.W. Central Blvd 832، والذي يمكن الحصول عليه من قسم الصحة ف 

Orlando, Fl. 

  ي
ي غضون سنة من التسجيل )الي دليل عل الفحص البدن 

 وم األول من االلتحاق بالمدرسة(. من قبل طبيب أمريكي ف 

 التحقق من السجل األكاديمي 
 نسخ 

 نموذج االنسحاب 

   بطاقة التقرير األخب 

 التحقق من معلومات التعليم الخاص )إن أمكن(
  برنامج التعليم المنفرد الحاىلي 

  الحالية 504خطة 

ي مقاطعة أورانج )من خالل أحد اإلجراءات 
 
 التالية(: التحقق من محل إقامتك ف

 يبة الممتلكات الحاىلي أو بيان تسوية موقع
ي للمنازل العائلية الحالية، أو بيان ض  ينر

 بطاقة اإلعفاء الض 

 )عقد اإليجار الموقع الحاىلي )يمكن طلب وثائق إضافية 

  :المستندات المطلوبة متوفرة عىل  التحقق من العنوانOCPS.net . 6501  مكتب تسجيل الطالب Magic Way 100-B Orlando 

 http://enrollment.ocps.netحدد موعدك عىل  32809

 التحقق من الوصاية
 شهادة الميالد 

 :  إذا انطبق ذلك، يجب عليك تقديم واحد مما يىلي

  األطفال من خالل المحكمة(وثائق من المحكمة )مثل قرارات الطالق مع خطة أبوة أو وضع 

   وصاية تعليمية لOCPS  ،ي بريفارد، وأوسيوال
عىط فقط عندما يعيش الوالد/الوصي خارج مقاطعة أورانج أو المقاطعات المجاورة ف 

ُ
)ت

  وبولك، وليك، وسيمينول وفولوسيا( متوفرة عىل: 

: يقع مكتب تسجيل ال ي
 Magic Way 100-B., Orlando, Fl. 32809 6501 طالب ف 

 http://enrollment.ocps.netحدد موعدك عىل 
 من نظام فلوريدا األساسي  1003.21* أشكال أخرى من التحقق من السن مسموح بها بموجب المادة 

ي التسجيل الفوري بموجب قانون للطالب الذين يفتقرون إىل إقامة ليلية ثابتة ومنتظمة  إعفاء مؤقت من تقديم الوثائق: 
 
وكافية الحق ف

ي 
دين ماكين   . U.S.C. 11435 42فينتو -مساعدة المشر

وري استكمال استبيان إقامة الطالب لتحديد األهلية )الصفحة   (. 8من الض 

 . 407-317-3485االتصال بالمكتب: أو  www.homeless.ocps.netلمزيد من المساعدة، يرجر زيارة: 
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العامةمدارس مقاطعة أورانج 
 أورالندو، فلوريدا

نموذج تسجيل الطالب

2021-2020السنة الدراسية 

) اللقب )قانوني
الحقة االسم
(IIأو  JR)عىل سبيل المثال: 

) للطالب )اختياري( SSNرقم االسم المفضلاالسم األوسطاالسم األول )قانوني

يديالمدينةرقم الشقةعنوان السكن رقم الهاتف الرئيسي الرمز البر

يديالمدينةعنوان المراسلة ي األساسي  -الوالد/الوصي الرمز البر
 
ون يد اإللكبر عنوان البر

ل؟ ي المب  
 
نت الالسلكي ف ال نعم   هل لديك خدمة اإلنبر

لك لربط إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل الخدمة الالسلكية موثوقة  ي مب  
 
بدرجة كافية لدعم جميع الطالب الموجودين ف

ونية أو سقوط االتصال؟ ي وقت واحد دون أي بطء عند تحميل المواقع اإللكبر
 
نت ف  االتصال باإلنبر

مكان الميالد )المدينة/الوالية/البلد(الطالب توأم، ابن ثالث، إلخ. تاري    خ الميالد )الشهر/اليوم/السنة(

ال نعم  

الفئة اإلثنية االتحادية الجنس
الفئات العرقية االتحادية

)ضع عالمة عل كل ما ينطبق(
ل بلغة  هل تحتاج إىل إرسال البالغات إىل المب  

ية؟ أخرى غب  اللغة اإلنجلب  
الطالب يعيش مع

)ضع عالمة عل كل ما ينطبق(

ذكر 

اننى  

/غب    ي
ي غب  إسبان 

التين 

ي  
/ التين  ي

 إسبان 

ي        أبيض  
 أسود أو أمريكي من أصل أفريقر

    أمريكي من أصل هندي/أالسكي      آسيوي 

ي أو من سكان جزر المحيط الهادئ  من أصل هاواني

الكريولية الهايتية اإلسبانية    ال     

 الفيتنامية  الفرنسية    نعم  

تغالية   البر

 OCPSوصي تعليم       كال الوالدين    

ي    األم                 
 الوصي القانون 

آخر / زوج األم/زوجة األب   األب                

ل ي المب  
ي سن الدراسة يعيشون ف 

أطفال آخرين ف 

) ( الدرجة المدرسةالعالقة مع الطالب اسم الطفل )األول واألخب  الدرجة المدرسة العالقة مع الطالب اسم الطفل )األول واألخب 

1 .4 .

2 .5 .

3 .6 .

ي والثابت والدائم ولديهم، عند غيابهم، نية العودة 
لهم الحقيقر عّرف المسكن بأنه المكان الذي يوجد فيه للوالدين/أولياء األمور مب  

ُ
ات الشائعة لإلقامة نجد من  يحدد مكان إقامة الوالد/الوصي مكان إقامة الطالب.  إليه. ي المؤشر

ي حالة عدم وجود ملكية. 
 
ي ف

ل أو عقد إيجار سكن   بارتكاب جنحة من الدرجة الثانية   -البيانات الرسمية الخاطئة.  ملكية المب  
ً
، يكون مذنبا ي أدائه لواجبه الرسمي

 
كل من يدىلي ببيان كاذب عن قصد بهدف تضليل موظف حكومي ف

ي يعاقب عليها عل النحو المن
 
 . s. 775.083أو  s. 775.082صوص عليه ف

 . ي
ي ودراينر

 لمعرفنر
ً
ي نموذج التسجيل هذا صحيحة وفقا

 أدرك أن المعلومات غب  الكافية قد تؤدي إىل تأخب  الدخول.  هذه الوثيقة هي للتأكيد عىل أن جميع المعلومات الواردة ف 

 نهجية لمدة عام تقويمي واحد من تاري    خ اكتشاف المخالفة. يؤدي تزوير المعلومات إىل فقدان أهلية الطالب الرياضية والالم

العالقة مع الطالبالتاري    خ    توقيع الوالد/الوصي 

العالقة مع الطالبالتاري    خ    توقيع الوالد/الوصي 

 المدرسة: 

االسم المستعار للطالب #

 رقم الطالب: 

       الدرجة:                             تاري    خ االستالم: 

 
ً
 ال           نعم          في مدارس مقاطعة أورانج العامة سابقا

 ال        نعم
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رقم الطالب:         اسم الطالب: 

ية.  معلومات إضافية عن الطالب:  ي إتقان اللغة اإلنجلب  
 
إذا كانت اإلجابة "نعم" عل أي من هذه األسئلة، فسيتم اختبار الطالب ف

 اللغة: . 1
ية؟هل يتحدث  ي أغلب األحيان لغة غب  اإلنجلب  

الطالب ف 

 أي لغة؟ال                نعم        

 : األم  اللغة. 2
ية ؟ هل كان لدى الطالب لغة أوىل غب  اإلنجلب  

 أي لغة؟ال                نعم        

ل اللغة. 3 ي المب  
 
 : ف

ي 
 
ية تستخدم ف ل؟هل هناك لغة أخرى غب  اللغة اإلنجلب   المب  

 أي لغة؟ال                نعم        

إذا لم يكن كذلك، أدخل غ/م -ولد خارج الواليات المتحدة . 4

ي الواليات المتحدة: 
 
 التاري    خ الذي دخل فيه المدرسة للمرة األوىل ف

ا للمادة 
ً
، يتعي   عىل 1006.07وفق أدناه.  8-5طرح األسئلة  OCPS، نظام فلوريدا األساسي

ي أي وقت، مما أدى إىل اتهامه؟ . 6ال  نعم   تم إعالنه عىل أنه طالب تعليم خاص أو لديه برنامج تعليم منفرد نشط؟. 1
 
ال  نعم   ؟ هل تم إلقاء القبض عىل الطالب ف

ي أي وقت؟؟. 7 حاىلي  504الطالب هل لدى . 2
 
ال  نعم   هل تم رفع أي دعوى جنائية متعلقة باألحداث ضد الطالب ف

نعم   ؟McKayهل حصل الطالب عىل منحة دراسية من . 3

ال

ال  نعم   هل تمت إحالة الطالب إىل خدمات الصحة العقلية؟. 8
  التاري    خ: 

ال  نعم   هل الطالب والد؟. 9ال  نعم   هل حصل الطالب عىل منحة دراسية لتمكي   األرسة؟ . 4

هل تم طرد الطالب من مدرسة سابقة؟ . 5
 )االسم/المقاطعة/الوالية(: المدرسة    إذا كانت اإلجابة بنعم، التاري    خ: 

هل الوالد/الوصي عامل زراعة/ألبان/صيد مهاجر وسافر للبحث/الحصول عىل هذا النوع من العمل خالل . 10

ال  نعم                                                                                                  السنوات الثالث الماضية؟

ي روض األطفال  -آخر ثالث مدارس حض  إليها )ابدأ باألحدث 
يرجر ذكر مرحلة ما قبل روض األطفال( -للتسجيل ف 

لدرجةاسنوات الحضورالمدينة، الوالية  اسم المدرسةنوع المدرسة

ىلي        عامة . 1
خاصة  تعليم مب  

ىلي        عامة . 2
خاصة  تعليم مب  

ىلي        عامة . 3
خاصة  تعليم مب  

طالب روض األطفال ألول مرة

نامج قبل الروض المشاركة في البر

    (V( روض األطفال الطوعي )VPK ي مدرسة
االسم:   عامة( ف 

(P( مقدم خدمات ما قبل الروض )VPK لدى مزود المدرسة ) االسم:  الخاصة

(D( برنامج ما قبل الروض )VE-PKلألطفال ذوي اإلعاقة )   :االسم

   (Hبرنامج تعليم ما قبل المدرسة )   :االسم (Nء ي
( ال سر

استقصاء الطالب حول العائلة العسكرية

ي واالحتياطي بناء عىل أوامر الخدمة الفعليةنعم             ال  
 الوالد هو عضو في الخدمة الفعلية في القوات النظامية، بما في ذلك أعضاء الحرس الوطن 

ي أو التنعم             ال   ة وتم إفراغه طبًيا أو تقاعد لمدة سنة واحدة بعد اإلفراغ الطنر م في الخدمات النظامية أصيب بجروح خطب 
قاعدالوالد هو عضو أو مخض 

ي الخدمات النظامية أو خالل سنةنعم             ال  
ي الخدمة الفعلية ف 

ي الوالد كعضو ف 
واحدة من اإلصابة.  توف 
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مدارس مقاطعة أورانج العامة
 أورالندو، فلوريدا

 رقم الطالب:   معلومات االتصال بالطالب  اسم الطالب: 

الوالد/الوصي حسب أولوية االتصال(. معلومات الوالد/الوصي )يرجر ذكر 

) ي
 
(اللقب )قانون ي

 
رقم هاتف العملاالسم األوسطاالسم األول )قانون

يديالمدينةرقم الشقةعنوان السكن الهاتف الخلويرقم الهاتف الرئيسي الرمز البر

ي األساسي  -الوالد/الوصي 
ون  يد اإللكبر المدرسة؟هل يأخذ الطالب من  عنوان البر

وثائق قانونية )عل سبيل المثال: حجز، أمر تقييد، إلخ(. 
 : ي
يرجر تقديم وثائق داعمة    أدخل "غ/م"  إذا لم يكن هناك تنبيه قانون 

ال نعم 

العالقة مع الطالبالوالد/الوصي 

وصي معي   من قبل المحكمة  والد  

ي        
 / OCPSوصي تعليم    وصي قانون 

 والد بديل آخر                          

OCPSوصي تعليم  ة خال/ ةعم  جد     زوجة األب أم  

آخر  عم/خال أخ  زوج األم  أب  

ي  
ابن عم/خال  أخت جدة  وصي قانون 

) ي
(اللقب )قانون  ي

رقم هاتف العملاالسم األوسطاالسم األول )قانون 

يديالمدينةرقم الشقةعنوان السكن الهاتف الخلويرقم الهاتف الرئيسي الرمز البر

ي األساسي  -الوالد/الوصي 
ون  يد اإللكبر هل يأخذ الطالب من المدرسة؟عنوان البر

وثائق قانونية )عل سبيل المثال: حجز، أمر تقييد، إلخ(. 
 : ي
يرجر تقديم وثائق داعمة    "غ/م"أدخل   إذا لم يكن هناك تنبيه قانون 

ال نعم 

العالقة مع الطالبالوالد/الوصي 

وصي معي   من قبل المحكمة  والد  

ي        
 / OCPSوصي تعليم    وصي قانون 

 والد بديل آخر                          

OCPSوصي تعليم  ة خال/ ةعم جد    زوجة األب أم  

آخر  عم/خال أخ  زوج األم  أب  

ي  
ابن عم/خال أخت  جدة  وصي قانون 

  العالقة –جهة اتصال أخرى 

هل يأخذ الطالب من المدرسة؟هاتف االتصالشخصي االسم الاللقب 

ال نعم       

 بارتكاب جنحة من الدرجة الثانية يعاقب ع  -البيانات الرسمية الخاطئة. 
ً
، يكون مذنبا ي أدائه لواجبه الرسمي

ي كل من يدىلي ببيان كاذب عن قصد بهدف تضليل موظف حكومي ف 
 .sأو  s. 775.082ليها عىل النحو المنصوص عليه ف 

. هذه الوثيقة هي للتأكيد عىل أن جميع المعلومات ا . 775.083 ي
ي ودراينر

 لمعرفنر
ً
ي نموذج التسجيل هذا صحيحة وفقا

 أدرك أن المعلومات غب  الكافية قد تؤدي إىل تأخب  الدخول.  لواردة ف 

 يؤدي تزوير المعلومات إىل فقدان أهلية الطالب الرياضية والالمنهجية لمدة عام تقويمي واحد من تاري    خ اكتشاف المخالفة. 

العالقة مع الطالبالتاري    خ                                                                                                                 توقيع الوالد/الوصي 

العالقة مع الطالبالتاري    خ    توقيع الوالد/الوصي 
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مدارس مقاطعة أورانج العامة
 أورالندو، فلوريدا

نموذج معلومات الطوارئ وصحة الطالب
2021-2020السنة الدراسية 

 رقم الطالب:   معلومات الطالب: 

) اللقب )قانوني
الحقة االسم
(IIأو  JR)عىل سبيل المثال: 

) (االسم األول )قانوني االسم األوسط)قانوني

االسم المفضل
 .وثائق قانونية )عل سبيل المثال: حجز، أمر تقييد، إلخ(

:  أدخل "غ/م"  يرجر تقديم وثائق داعمة ي
إذا لم يكن هناك تنبيه قانون 

ي األساسي  -الوالد/الوصي 
 
ون يد اإللكبر الهاتف الرئيسي تاري    خ الميالدالجنسعنوان البر

اننى  ذكر    

يديلمدينةاالشقةرقم عنوان اإلقامة الرمز البر

يديلمدينةارقم الشقةعنوان المراسلة الرمز البر

ية؟ هل تحتاج إىل إرسال البالغات بلغة أخرى غب  اللغة اإلنجلب  

تغالية  الفرنسية  األسبانية  ال  نعم  الفيتنامية  لكريولية الهايتيةا البر

الدواء الذي يتم تناوله حالًيا )وصفة طبية أو بدون وصفة طبية(

/القيود البدنية ي السجل الطنر

ها من المواد...  الحساسية لألدوية، الغذاء، أو غب 
مواد أخرىطعامأدوية

)يرجر ذكر الوالد/الوصي حسب أولوية االتصال(.  معلومات الوالد/الوصي 

أخذ الطالب من المدرسةالعالقةاالسم الشخصي اللقب

ال نعم       
يديلمدينةارقم الشقةعنوان السكن الرمز البر

ىلي 
هاتف العملصاحب العملالهاتف الخلويالهاتف المب  

الطالب من المدرسةأخذ العالقةاالسم الشخصي اللقب

 ال نعم       
يديلمدينةارقم الشقةعنوان السكن الرمز البر

ىلي 
هاتف العملصاحب العملالهاتف الخلويالهاتف المب  

 جهات االتصال اإلضافية عل الصفحة التالية

ي النظام. **يجب تقديم إثبات العنوان إىل مكتب التسجيل بالمدرسة من أجل تغيب  
 
العنوان رسمًيا ف

ي *
وري  يجب عىل الوالد/أولياء األمور إكمال وتوقيع الجزء األمامي من النموذج بالكامل.  - نموذج طلب النظام الغذان  توقيع اإلفصاح عن المعلومات الطبية ض 

ي حالة الحاجة إىل االتصال بالطبيب فيما يتعلق بالوجبات الغذائية المتعلقة باإلعاقات الطبية. 
ف 

عربيةال -معلومات الطوارئ   
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 الطالب: رقم   لطالب: اسم ا

جهات االتصال اإلضافية

أخذ الطالب من المدرسةالوصاية هاتف االتصال العالقة االسم الشخصي  اللقب

ال نعم   ال نعم   

ال نعم   ال نعم   

ال نعم   ال نعم   

ال نعم   ال نعم   

ال نعم   ال نعم   

، أوافق وأطلب من جهات االتصال اإلضافية المذكورة أعاله أن يتم إخطاري بحالة  ي حالة وقوع حادث أو حالة طوارئ وال يمكن الوصول إىلي
 
طفىلي و/أو ف

 استجابة خدمات الطوارئ الطبية لهذا الحادث. 

خدمات الصحة المدرسية

ي 
ي برنامج خدمات الصحة المدرسية. أقر بموافقنر

 
ي عىل مشاركة هذا الطفل ف

 
ي المدرسة والتقييمات الصحية، بما ف

 
 طفىلي الرعاية الطارئة ف

سوف يتلقر
  ذلك الرؤية والسمع والنمو والتنمية. 

 من الناحية  OCPSبعد إجراء فحص للرؤية من خالل المدرسة أو أي برنامج 
ً
 أو مؤهال

ً
 أن طفىلي عليه القيام بفحص رؤية متابعة وكان مؤهال

آخر، وإذا تبي  
أو لطرف ثالث معي   بإجراء فحص شامل بدون تكلفة من ِقبل طبيب العيون المرخص والذي قد  OCPSالمالية بأي شكل آخر، فأنا أضح بموجبه ل  

 د ذلك. يشمل التمدد واالنكسار والنظارات إذا تم تحدي
ي حالة 

ي الطوارئف  بط االتصال بنظام الطوارئ الطنر
ي المدرسة لتوفب   عىل الفور.  911، أفهم أن المدرسة سبر

ي لموظق 
لتشي    ع الرعاية، أعىطي إذن 

الطاقم لبدء العالج أعىطي اإلذن ألول المستجيبي   والموظفي   الطبيي   و  المعلومات الطبية لفريق الطوارئ المجيب لبدء العالج والنقل إىل مرفق مناسب. 
ي أقرب وقت ممكن.  فور وصولهم. 

، أطلب من مرفق القبول إبالغ أحد األشخاص  أطلب أن يتم إخطاري بحالة طفىلي وقبوله ف  إذا تعذر الوصول إىلي
.  اآلخرين المذكورين أعاله بحالة طفىلي وقبوله.   لطفىلي

 مالًيا عن العالج والنقل الكاملي  
ً
 أوافق عىل أن أكون مسؤوال

، أخول مجلس إدارة مقاطعة أورانج بوالية ف ي
ي االستثنان   خدمات متعلقة بالتعليم الطالنر

لوريدا للطفل الذي لديه برنامج تعليمي منفرد أو يتلقر

ي من شأنها أن تسمح لمدارس مقاطعة أورانج العامة بالتحقق 
من باإلفصاح عن معلومات طفىلي الشية وتبادلها مع وكاالت والية فلوريدا والنر

ي برنامج Medicaidأهلية برنامج المعونة الطبية، وإرسال فاتورة 
ي يمكن سدادها ف 

داد والنر لخدمات مرجع المدرسة المعتمد القابل لالسبر

ي تعويضات 
ي تقدمها لطفىلي أثناء الدراسة.  Medicaidالتعليم الفردي لطفىلي وتلقر

ي النر
ي االستثنان  أدرك أن طفىلي لخدمات التعليم الطالنر

ي أم ال. سيست
ي برنامج التعليم المنفرد الخاص به سواء أعطيت موافقنر

ي الخدمات المشار إليها ف 
ي تلقر

يرجر أخذ بطاقة الضمان االجتماعي مر ف 

 للطالب إىل مسجل المدرسة إلنهاء التفويض. 

وط الواردة هنا.  من خالل التوقيع عىل هذا النموذج، أوافق وأقر بالشر

 : التاري    خ  : الوالد/ الوصي 

( 5و ) 1008.386"( للطالب عىل النحو المنصوص عليه في القسمي   SSN*مجلس إدارة مقاطعة أورانج في فلوريدا مفوض بجمع أرقام الضمان االجتماعي )"

. يعتبر توفب  رقم  6)أ(  ي نموذج التسجيل اختيارًيا و  SSNمن نظام فلوريدا األساسي
ي المقاطعة. الطالب ف 

ط للتسجيل ف  سيتم استخدام  هو غب  مطلوب كشر

ه فيما يتعلق بالتسجيل فقط ألغراض البحث واإلبالغ والتسجيل. ال يجوز استخدام مجموعة رقم  SSNأي رقم   SSNإلنفاذ الهجرة. تقديم رقم  SSNتم توفب 

ي أن
ي فلوريدا لهذه األغراض يعن 

 الطالب بالطريقة الموضحة.  SSNك توافق عىل استخدام رقم الطالب إىل مجلس إدارة مقاطعة أورانج ف 

 837.06ينص قانون والية فلوريدا، المادة 
ً
، يكون مذنبا ي أدائه لواجبه الرسمي

، عىل أن كل من يدىلي ببيان كاذب عن قصد بهدف تضليل موظف حكومي ف 

 بارتكاب جنحة من الدرجة الثانية. 

العام الدراسي التاىلي أو سنة واحدة من تاري    خ التوقيع، أيهما أحدث( )يرسي هذا النموذج حنر اليوم األول من
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 2021-2020استبيان إقامة الطالب 

ي 
ي تحديد أهلية الخدمات النر

ي تساعد اإلجابات عىل استبيان اإلسكان هذا ف 
، -يمكن تقديمها من خالل قانون ماكين   . U.S.C 11435 42فينتو الفيدراىلي

ي 
ي  407-317-3485عىل الرقم  OCPSفينتو ل  -لمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب ماكين 

ون   . www.homeless.ocps.net أو قم بزيارة الموقع اإللكبر

ي خانة واحدة فقط(: أين تقيم أنت 
 
ي الليل؟ )ضع عالمة ف

 
 وعائلتك حالًيا ف

ل أو كوندو أو شقة أو إقامة دائمة أخرى.   )إذا حددت هذه الخانة، فلن تحتاج إىل إكمال بقية هذا االستبيان(.  أستأجر أو أمتلك مب  

ل أو شقة يستوعب جميع المقيمي   بشكل صحي ي مب  
 
)إذا حددت هذه الخانة، فلن تحتاج إىل ح العيش مع شخص آخر عن طريق االختيار ف

 إكمال بقية هذا االستبيان(. 

جر إكمال بقية هذا االستبيان(.   )إذا حددت هذه الخانة، فب 
ً
ي مكان ما مؤقتا

 
 البقاء ف

 يرجر مالحظة أنه يجب إكمال جميع األقسام -معلومات األشة 

 : ي
  اسم الوالد/الوصي القانون 

يدي  للطالبالعنوان الليىلي الحاىلي    المدينة / الرمز البر

ي هذا العنوان؟
 
  منذ منر وأنت ف

  

ي ذلك أطفال ما قبل الروض( الملتحقي   بأي مدرسة من مدارس 
 . OCPSيرجر ذكر جميع الطالب داخل األشة )بما ف 

 المدرسة الدرجة تاري    خ الميالد ذكر/أنن   رقم بطاقة الطالب اسم الطالب

      

      

      

      

 يرجر مالحظة أنه يجب إكمال جميع األقسام -معلومات عن الحالة المعيشية المؤقتة 

 حدد خانة واحدة فقط تنطبق عل حالتك: 

 مع أحد أفراد العائلة أو صديق آخر  
ً
 نحن نقيم مؤقتا

ي فندق صغب  أو فندق  
 نحن نقيم ف 

ي   
ي حديقة مقطورات أو ف 

ي سيارة أو نعيش ف 
ي سكن آخر دون المستوى المطلوبنحن ننام ف 

ي مبن  مهجور، أو ف 
 معسكر، أو ف 

ي ملجأ طارئ أو انتقاىلي   
 نحن نقيم ف 

 إذا لم ينطبق ما ذكر أعاله، فصف المكان الذي قض  فيه الطالب مؤخًرا الليلة:   

    

 حدد خانة واحدة فقط تنطبق عل سبب وضعية إقامتك المؤقتة: 

ي هذا الوقتمصاعب اقتصادية أو   
ي أدت إىل حبس الرهن، أو اإلخالء، أو عدم القدرة عىل الحصول عىل إقامة ف 

ها من الظروف النر  غب 

 فقدنا مسكننا بسبب كارثة طبيعية )إعصار، فيضان، حريق، وما إىل ذلك( وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه.   

        يرجر اإلشارة إىل نوع الكارثة الطبيعية هنا:       

، وما إىل ذلك( وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه   ىلي
 فقدنا مسكننا بسبب كارثة من صنع اإلنسان )عفن، إطالق غازات سامة، عنف مب  

اء أو اإليجار    إىل المنطقة وأبحث عن مكان للشر
ً
 انتقلت مؤخرا

اء أو اإليجار    اإلقامة أو انته اإليجار وأبحث عن مكان للشر
ً
 بعت مؤخرا

  إصالح أو إعادة تصميم اإلقامة الحالية  

 إذا لم ينطبق ما ذكر أعاله، فصف المكان الذي قض  فيه الطالب مؤخًرا الليلة:   

 
   

 

 يرجر متابعة استبيان اإلقامة عل الصفحة التالية
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2021-2020استبيان إقامة الطالب 

المسجل: الطالب 

ي   
 يقيم مع أحد الوالدين أو الوصي القانون 

ي   
، ولكنه يقيم مع شخص بالغ ليس الوالد أو الوصي القانون  ي

:  .ال يقيم مع أحد الوالدين أو الوصي القانون  جر إكمال ما يىلي إذا حددت هذه الخانة، فب 

اسم مقدم الرعاية:  

العالقة مع الطالب:  

رقم الهاتف:  

ي وغب  مقيم مع شخص بالغ يتضف كوالد للطالب كما هو محدد في القسم  
( من النظام 5) 1000.21غب  مقيم مع أحد الوالدين أو الوصي القانون 

 األساسي لفلوريدا.   

ً
  اذا حددت هذهالخ انة، فكم ن الومقت عاشالط اب بلمفرد؟ه 

 مؤخرا إىل المنطقة وأبحث عن مكان لل رشاء أو اإليجار
 آخر )ا ررسح(:  انتقلت

اإلفصاح عن معلومات الموارد اإلضافية

 اإلفصاح عن معلومات الموارد اإلضافية لوكاالت الخدمة االجتماعية: 

قد تتوفر حقوق وخدمات حماية إضافية للعائالت المؤهلة. وتشمل هذه 
ي المدارس، والوجبات المجانية، واالستقرار الحقوق 

التسجيل الفوري ف 
، والنقل إىل المدرسة األصلية. يرجر تحديد "نعم" إذا سمحت  المدرسي

بنشر هذه المعلومات إىل وكاالت الخدمة االجتماعية للحصول عىل 
ي 
 . 06/30/2021مساعدة ممكنة. ينتهي اإلفصاح عن المعلومات ف 

نعم 

 ال 

 عن معلومات الموارد اإلضافية للمنظمات المجتمعية:  اإلفصاح

ي ال 
ي توفرها وكاالت المجتمع والنر

دين المحلية النر قد تكون موارد المشر
تحكمها مدارس مقاطعة أورانج العامة متاحة للعائالت المؤهلة، ويشمل 

ذلك مساعدة اإلسكان. يرجر تحديد "نعم" إذا سمحت بنشر هذه 
ي نظام معلومات المعلومات إىل وكاالت 

ي ذلك التسجيل ف 
المجتمع، بما ف 

دين ) (، والسماح لوكاالت المجتمع باالتصال بك بشأن HMISإدارة المشر
 الدعم المحتمل. 

نعم 

ال 

التحقق من المعلومات

ينص عل أن كل من يدىلي ببيان كاذب عن ، 837.06يرجر مالحظة أن قانون والية فلوريدا، المادة  يشهد الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة دقيقة. 
 بارتكاب جنحة من الدرجة الثانية. 

ً
، يكون مذنبا ي أدائه لواجبه الرسمي

 
ي  قصد بهدف تضليل موظف حكومي ف

نامج ماكين  لألسئلة اإلضافية المتعلقة ببر
 . homeless.ocps.net، بما في ذلك سياسات المقاطعة والموارد المحلية، يرجر زيارة موقعنا عىل OCPSفينتو ل  

ي أو الشاب بدون مأوى
 التاري    خ  توقيع الوالد/الوصي القانون 

فقط OCPSلطاقم 
ي فينتو، 

إذا تقرر أن هذا الطالب مؤهل للحصول عل خدمات برنامج ماكين 
جر  ي إىل: SRQمسح استبيان إقامة الطالب هذا )فب 

ون  يد اإللكبر ( وإرساله بالبر

ي فينتو    
MVPSRQ@ocps.net –مكتب برنامج ماكين 

مدير الخدمات الغذائية المدرسية   

ي فينتو في المدرسة   
منسق ماكين 

( لجميع استبيانات إقامات الطالب المقدمة. جميع المدارس مطالبة باالحتفاظ بملف  ي
)رقمي أو ورفر
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مدارس مقاطعة أورانج العامة

تضي    ح لإلفصاح عن معلومات 
2021-2020السنة الدراسية 

 رقم الطالب:        : التاري    خ

إىلي من يهمه األمر: 

ي ذلك الدرجات، والدورات 
 
المنجزة، ونتائج االختبارات، والتعليم الخاص، والبيانات التحق الطالب التاىلي بمدرستنا. يرجر إرسال جميع السجالت بما ف

ي حصل عليها هذه الس
 تضمي   جميع الدرجات النر

ً
. يرجر أيضا نة الدراسية النفسية، وبرنامج التعليم المنفرد الحاىلي والسجالت الصحية ومواعيد التحصي  

 و/أو درجات االنسحاب، إن وجدت. 

معلومات الهوية

اسم الطالب

لقبال  وسطاأل الشخضي 

تاري    خ الميالد

 رقم الهاتفالوصي سم الوالد/ ا

سم آخر مدرسة درس فيهاا

يدي الكامل آلخر مدرسة درس بها  العنوان البر

يدي ال  والية ال  مدينةال   الشارع رمز البر

رقم الفاكس رقم الهاتف

إرسال السجالت المطلوبة إىل

التاري    خ  توقيع الوالد/الوصي 

المدير أو كاتب السجالت

ط موافقة خطية مسبقة من والد أو وىلي أمر الطالب نقل السجالت إىل 
ي يسىع التلميذ أو الطالب إىل التسجيل فيها أو ينوي التسجيلال يشبر

المدارس النر

 فيها. 

  الطلب األول

ي الطلب ال
ثان 

ثالث الطلب ال

ي برامجه وأنشطته عىل أساس العرق أو 
ي القبول أو الوصول أو المعالجة أو العمل ف 

لدين أو العمر أو الجنس أو اللون أو اال يمب   مجلس إدارة مقاطعة أورانج بوالية فلوريدا ف 
بوية برونالد بلوكر، الكائن األصل القومي أو الحالة الزوجية أو اإلعاقة أو المعلومات الوراثية أو أي سبب آخر يحظره القانون.  ي مركز القيادة البر

األشخاص التالية أسماؤهم ف 

 سائل االمتثال: ، متفرغون لمW. Amelia Street, Orlando, Florida 32801 445عنوانه ب  

ف تكافؤ فرص العمل )ADAمنسق قانون األمريكيي   ذوي اإلعاقة ) يك )ب : 504منسق القسم  (؛Carianne Reggioكاريان ريجيو )  (: EEO( ومشر  Beverlyيفرىلي كنسبر
Knestrickمنسق البند التاسع:  (؛ (  غاري برييسبGary Preisser .) (407.317.3200)  
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ي المدرسة الثانوية للسنة الدراسية  
 
 2021-2020طالب ف

 استبيان األنشطة الالمنهجية
 

   رقم الطالب:                          لطالب: اسم ا

ي أنشطة المنهجية؟
 
 هل ينوي الطالب المسجل المشاركة ف

جر التحقق من األنشطة  ي يهتم بها الطالب أدناه: إذا كان األمر كذلك، فب 
 الالمنهجية النر

 سيسمح هذا للمدرسة بربطك بالطاقم المناسب. 

 الرياضات الخريفية: 

 البولينغ 
 )  التشجيع )روجي
 عبر البالد 
 كرة القدم  
 الغولف 
 السباحة والغوص 
 الكرة الطائرة للفتيات 

 الرياضات الشتوية: 

 كرة السلة  
 التشجيع التنافسي  
 القدم كرة  
 رفع األثقال للفتيات 
 المصارعة 

 

 الرياضات الربيعية: 

 البيسبول 
 كرة قدم الراية  
 كروسال 
 الكرة اللينة 
 التنس 
 سباقات المضمار والميدان 
 الكرة الطائرة للفتيان 
 كرة الماء  
 رفع األثقال للفتيان 
 الكرة الطائرة الشاطئية 

 : الفنون التمثيلية

 جوقةال 
 الدراما 
 فرقة / فرقة متنقلة 
ا   األوركسبر
 

برنامج فيلق تدريب ضباط االحتياط 
 (JROTCالمبتدئي   )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OCPSتوزي    ع 

 

ي  .1
ا/ جوقة 2مدير رياص   JROTC. قائد 3. مدير فرقة/أوركسبر
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اللغاتخدمات تعليم الطالب المتعددة 
ية للمتحدثي   بلغات أخرى ) (ESOLاللغة اإلنجلب  

 خطاب حقوق الوالدين
ية ام فلوريدا تجاه جميع متعلمي اللغة اإلنجلب   البر 

الدرجة: التاري    خ: رقم بطاقة الطالب: اسم الطالب: 

: تاري    خ االلتحاق بالمدرسة األمريكية: المدرسة:  تاري    خ االلتحاق األصلي

 اللغة: . 1
ية؟هل  ي أغلب األحيان لغة غب  اإلنجلب  

يتحدث الطالب ف 

 أي لغة؟ال                نعم        

 : األم  اللغة. 2
ية ؟ هل كان لدى الطالب لغة أوىل غب  اإلنجلب  

 أي لغة؟ال                نعم        

ل اللغة. 3 ي المب  
 
 : ف

ية تستخدم ل؟ هل هناك لغة أخرى غب  اللغة اإلنجلب   في المب  

 أي لغة؟ال                نعم        

إذا لم يكن كذلك، أدخل غ/م -ولد خارج الواليات المتحدة . 4

ي والية فلوريدا بتوفب  برنامج تعليمي جيد لجميع الطالب. 
م جميع المدارس ف  ي والية فلوريدا حصول الطالب الذين  تلبر 

يجب أن تضمن المدارس العامة ف 
امج والخدمات وتزويدهم بتعليمات شاملة. تكون  ي الوصول إىل جميع البر

ية عىل فرص متساوية ف  لية غب  اللغة اإلنجلب    
يجب أن تتم  لغتهم األصلية/المب 

 األنشطة التالية أثناء عملية التسجيل والتقييم والتنسيب. 

لية:  ي وقت التسجيل، يجب عىل جميع الطالب )الوالد/  استطالع اللغة المب  
لية. ف  ( االستجابة الستطالع اللغة المب   ويتم ذلك حنر يتم وضع طفلك  الوصي

ي أنسب برنامج تعليمي لضمان النجاح األكاديمي واالمتثال لقانون والية فلوريدا. 
وآخرون.  LULAC 1990من  I، القسم FS، 228.093و  233.058)القسم  ف 

 .(F.A.Cمن  6A-6.0902و  6A-6.0901مرسوم موافقة مجلس التعليم الحكومي والقاعدتي   

ل، فسيتم تقييم الطالب لتحديد مستوى إجادته للغةتقييم اللغة:  ي المب  
ية يتم التحدث بها ف  ية  إذا أشار االستطالع إىل أن لغة أخرى غب  اللغة اإلنجلب   اإلنجلب  

ي استطالع اللوتحديد برنامج تعليمي مناسب. 
 
ي برنامج متعلمي إذا وضعت عالمة "نعم" عل أكب  من سؤال ف

 
 ف
ً
لية، فسيتم وضع طفلك مؤقتا غة المب  

ية ) ي انتظار اختبار الكفاءة اللغوية. ELLاللغة اإلنجلب  
 
 ( ف

 : نامج التعليمي ي برنامج تعليمي مناسب.ستوفر كل مقاطعة  تنسيب البر
بناًء عىل نتائج تقييم اللغة، يجب تزويد الطالب بتعليمات مفهومة ووضعهم ف 

نامج المحدد في المدرسة. مجموعة من   الخدمات بناًء عىل تنفيذ البر

 الوالدين رسائل وإشعارات ومعلومات مدرسية بلغة يفهمونها، ما لم يكن من الواضح أن ذلك غب  ممكن، لضمان موافقة إبالغ الوالدين: 
يجب أن يتلقر

 . نامج التعليمي ة والوصول الفعىلي إىل البر ي برنامج  الوالدين المستنب 
 ELLبمجرد استالم نتائج اختبار الكفاءة اللغوية، سيتم إخطارك بما إذا كان طفلك سيبقر ف 

 من االلتحاق بالمدرسة.  30يجب تحديد موضع الطالب النهاني في غضون  أم ال. 
ً
 يوما

.  يجب أن تقدم كل مقاطعة اجتماعات استشارية للوالدين حنر تتاح لهم فرصة مجلس قيادة الوالدين:  نامج التعليمي ي عملية تطوير البر
المشاركة ف 

ي االستماع  ESOLسوف يخرج الطالب من خدمات  معايب  الخروج: 
ية لتحديد الكفاءة ف  ي اللغة اإلنجلب  

عندما يستوفون معايب  خروج الدولة المقررة ف 
ية لتحديد ال والتحدث والقراءة والكتابة.  نامج. يتم تقييم الطالب سنوًيا باللغة اإلنجلب    تقدم و/أو االستعداد للخروج من البر

التاري    خ توقيع الوالد/الوصي 

ESOLاألبيض: محفظة 
 األصفر: الوالد

 وكالة تكافؤ الفرص

( 5/2015مراجعة  ) 
OCPS0284Mul 
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