مدارس مدينة هاريسون برج العامة
مركز اإلستقبال
إليك خطوة بخطوة إجراءات تسجيل التالميذ بمدارس مدينة هاريسون برج العامة
إتصل بمركز اإلستقبال لتحديد موعد على الرقم  540-433-3644ما بين  8:00صباحا إلى  4:00مساءا
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في اليوم المحدد للمقابلة يأتي التلميذ مع أحد األبوين أو ولي أمره القانوني في مركز اإلستقبال بمدرسة سميثالند
اإلبتدائية في  474بشارع ليندا لين ( )Linda laneمن فضلك توقع بقاءك ساعة أو اكثر هناك.
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القائمة اآلتية تشمل المستندات المطلوبة للتسجيل:

أ-

إثبات السن واإلسم القانوني
شهادة ميالد أصلية .إن لم يكن معك الشهادة األصلية  ،تستطيع إحضار جواز السفر أو مستند الهجرة I-94
أو أي مستند رسمي آخر يثبت تاريخ الميالد للتلميذ.إن لم يكن لديك شهادة ميالد أصلية ستقوم بمأل وسيقة
رسمية بإثبات التوقيع( تحصل عليها من مركز اإلستقبال) توضح فيها أسباب عدم وجود الشهادة األصلية
معك.هذه اإلستمارة تسمح لك بـ  90يوم للحصول على شهادة الميالد لطفلك  .إذا لم تنجح في الحصول عليها
البد حينئذ من إبلغ السلطات.

ب -إثبات رسمي لعالقة ولي األمر
نسخة من العريضة المقدمة إلى المحكمة لهذا الغرض

ج-

إثبات أن التلميذ يعيش في مدينة هاريسون برج




د-

إحضار واحد مما يلي:
 عقد إيجار حالي عليه توقيعك كمستأجر وتوقيع المالك.
 عقد ملكية او إتفاقية قرض عقاري بإسمك في هاريسون برج
 إيصال كهرباء أو مياه بإسمك في هاريسون برج
إذا لم يكن لديك واحدا مما سبق فستقوم أنت ومن يملك عقد اإليجار او يملك البيت بالتوقيع تحت
القسم على "إقرار إقامة" مع تقديم نسخة من عقد اإليجار او القرض العقاري وذلك في ثالث
خطوات:
 تقديم نسخة من عقد اإليجار أو القرض العقاري إلى مركز اإلستقبال
 توقيع اإلستمارة ) (Aبواسطة الوالد أو ولي أمر التلميذ
 توقيع اإلستمارة ) (Bبواسطة المالك أو المؤجر حيث يقيم التلميذ والعائلة
 يجب توثيق التوقيع على اإلستمارتين  Aو  Bمن"إقرار اإلقامة" ( من الممكن توثيق
التوقيع في مركز اإلستقبال بدون رسوم) .إذا ثبت خطأ أي من المعلومات المـقسـم
عليها في هذه اإلستمارة فسيكون على الوالد أو ولي األمر وأيضا على المالك/المؤجر
اإللتزام بدفع مصاريف الدراسة للتلميذ المذكور إسمه في هذا اإلقرار.

المتطلبات الطبية


سجالت التطعيم( :راجع قائمة التطعيمات المطلوبة في المستطيل باألسفل) ال يسمح للتالميذ
باإللتحاق بمدارس هاريسون برج ما لم يكونوا قد حصلوا على التطعيمات المطلوبة ،في حالة عدم
حصول التالميذ على التطعيمات المطلوبة فسيتم توفيرها لهم في المركز الصحي الحكومي
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لهاريسون برج (بتكلفة تتناسب مع الدخل) وذلك في العنوان 110 :نورث ماسون تليفون رقم 540-
 .547-5100البد ان يكون الطفل بصحبة أحد الوالدين او ولي االمر.
إستمارة الفحص الجسماني :يتم تقديم إستمارة الفحص الجسماني للتالميذ من مرحلة الحضانة حتى
الصف الخامس ،تـمأل اإلستمارة بواسطة الطبيب والوالد /ولي االمر ،يجب إجراء الفحص
الجسماني لتالميذ المرحلة اإلبتدائية في مدة ال تزيد عن عام مضى ،يقوم المركز الصحي الحكومي
لهاريسون برج في بعض الحاالت بتوفير مواعيد للفحص الجسماني ،إذا تم فحص التلميذ بواسطة
طبيب خاص فيجب على الطبيب مأل إستمارة مدرسية للفحص الجسماني

هـ-

سجالت مدرسية رسمية إما من مدرسة بالواليات المتحدة أوبدولة أخرى إذا أتيح ذلك

و-

بطاقة الضمان اإلجتماعي ) (social security cardإذا كانت متاحة

ز-

بطاقة تحقيق شخصية .على الوالد أو ولي االمر أو أي شخص آخر يطلب منه توقيع مستندات التسجيل أن
يبرز تحقيقا للشخصية.

إجراءات التسجيل
أ  -يقوم أحد موظفي مركز اإلستقبال بمأل جميع إستمارات التسجيل
ب  -يتم التقييم الدراسي للطفل على مرحلتين  ،قد تستمر عملية التقييم حوالي ساعة لتالميذ الحضانة والمرحلة
اإلبتدائية وأكثر من ساعتين لتالميذ المدرسة المتوسطة والثانوية
 - 1إن لم تكن اللغة اإلنجليزية هي اللغة األولى للتلميذ فسيتم إختباره لتحديد مدى معرفته باللغة
اإلنجليزية
 - 2باإلضافة إلى ذلك سيتم إختبار مستوى القراءة ومهارات الكتابة للتلميذ بلغته األصلية إن أمكن ذلك،
وسيتم ايضا إختبار التلميذ في الرياضيات
ج -عند اإلنتهاء من إجراءات التسجيل والتقييم سيقوم موظفو مركز اإلستقبال بشرح عام للوائح المدرسية
والحضور ووسائل النقل بالحافالت وتواريخ العام الدراسي  . . .الخ
عند اإلنتهاء من كل ما سبق يقوم التلميذ وولي أمره بتسليم مستندات التقييم والتسجيل الى المدرسة لإللتحاق.
د-

الحد األدنى للتطعيمات المطلوبة لإللتحاق بالمدرسة هي:
 4 دافتيريا وتيتانوس و مصل السعال الديكي ) (DPT,DTapمع واحدة بعد السنة الرابعة من العمر
 1 دافتيريا و مصل السعال الديكي ) (DPT,DTapجرعة منشطة عند الدخول بالصف السادس
 4 أمصال شلل األطفال مع واحدة السنة الرابعة من العمر.
 2 الحصبة و النكاف والحصبة األلمانية بعد السنة األولى(.معظم األطفال يتلقون جرعتين منهم سويا المعروف بـ MMR
 3 مصل اإللتهاب الكبدي  Bيعطى لكل األطفال المواليد في أو بعد .1/1/94
 2 مصل مرض الحماق ( الجديري المائي) لكل األطفال البادئين مرحلة الحضانة من  8/2010اللذين لم يتعرضوا لمرض الجدري
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