
 مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة
  Holmes Middle School معلومات عن برنامج ما بعد الدوام المدرسي في مدرسة

 2020-2019 إستمارة التسجیل للعام الدراسي
 

 :____________رقم ھویة الطالب_____________________________________________________  ):یرجى الكتابة بوضوح(أسم الطالب 
 

 __________________________________________________________________________________________________ :العنوان
 

 _____________________________________________________________________________:أسم ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي
 

 ________________________ البرید األلكتروني لولي أمر الطالب/الوصي الشرعي:____________________      _______ رقم ھاتف المنزل:
 

 _______________ لولي أمر الطالب/الوصي الشرعي: 2مل ھاتف الع _______  ___________ لولي أمر الطالب /الوصي الشرعي: 1ھاتف العمل 
 

 : _______________الھاتف المحمول لولي أمر الطالب/الوصي الشرعي___   ___________: ___لولي أمر الطالب/الوصي الشرعي 2الھاتف المحمول 
 

 معلومات اإلتصال في حالة الطوارئ:
 : _____________________صلة القرابة________________________________  :أسم شخص بالغ

 
 :  _______________________الھاتف المحمول/بیجر: ____________________________ ھاتف الطوارئ

 
 .یرجى تزویدنا بالمعلومات بناءاً على ظروفك الحالیة :وسائل النقل

 ___)______________(ضع إشارة فقط في حال وجود أیام مختلفة ؟خالل أیام     أنشطة برامج ما بعد الدوام المدرسيحافلة ینبغي أن یستقل أبني  □
 )_________________________(ضع إشارة فقط في حال وجود أیام مختلفة ؟خالل أیام                               سیتم إستالم أبني من المدرسة     □
(ضع إشارة فقط في حال وجود أیام  ؟دود المدرسة ولدیھ األذن بالمشي لدى عودتھ إلى المنزل    خالل أیامحیسكن طفلي على مسافة قریبة من  □

 )__________________________________________________________________________________________مختلفة
 

 _________________________________________________________ الحساسیة         لدغات الحشرات        الطعام        المعلومات الطبیة:
 _________________________: ______________________________________التحدید في حال تم تأشیر أي من الحاالت الصحیة أعاله یرجى

 ____________________________________________________________________________: _________________________األدویة
 

تھ للطالب في مجال المساعدة في أنجاز الواجبات المدرسیة واألنشطة الترفیھیة والنشاطات المثریة االجتماعیة یقدم برنامج ما بعد الدوام المدرسي خدما
سیتم تقدیم وجبة خفیفة للطالب وتعمل   .على جمیع الطالب اإلیفاء بمسؤولیاتھم المدرسیة قبل المشاركة في النشاطات الیومیة و/أو أنشطة التقویة والوقائیة.
یرجى مالحظة ان مكان توقف الحافالت التي تنقل الطالب المشاركین في أنشطة برامج  المدرسیة على نقلھم للعودة إلى منازلھم في األیام المحددة.الحافالت 

 .ما بعد الدوام المدرسي قد یختلف عن مكان توقفھا المعتاد أثناء الدوام االعتیادي
 

د الدوام المدرسي على مدى التزامھ بالتعلیمات والسیاسات المتبعة في المدرسة (كتیب حقوق الطالب یتوقف إستمرار مشاركة الطالب في برنامج ما بع 
قد ُترفض مشاركة الطالب في برنامج ما بعد الدوام المدرسي عند إنتھاكھ سیاسات المدرسة وتكون مشاركتھ محدودة في حال تأخر ولي ). SR&Rومسؤولیاتھ 

قبل  أمر الطالب/الوصي الشرعي بشكل مستمر أو متجاوز  للحد المعقول إلصطحاب أطفالھم من المدرسة. ومن المتوقع أن یتم إصطحاب جمیع االطفال
مساًء .  غیر مسموح للطالب مغادرة أرض المدرسة و/أو منطقة أصطحاب األوالد من المدرسة  والعودة مرة أخرى  5:00وقت البرنامج عند الساعة إنتھاء 

 !لركوب الحافلة التي تنقل الطالب المشاركین في األنشطة أو  إصطحابھم من قبل ذویھم ألي سبب كان
 

  Holmesوقواعد مدرسة  حقوق الطالب ومسؤولیاتھ أفھم وأوافق على اتباع تعلیمات كتیب،  __________________________ أنا (توقیع الطالب)
 وقواعد ركوب الحافلة المدرسیة أثناء مشاركتي في برنامج ما بعد الدوام المدرسي.

 
. أنا أتفھم أن 2020-2019خالل العام الدراسي  Holmesبموجب ھذه الوثیقة، أمنح موافقتي على مشاركة أبني/أبنتي في برنامج ما بعد المدرسة في مدرسة 

بني قادر على مشاركة طفلي أختیاریة تماماً وأنھ من المحتمل أن یتعرض الى اإلصابة أثناء مشاركتھ في بعض األنشطة البدنیة المقررة. أوافق على ان أ
ھم أیضاً في حال حدوث أیة إصابات ألبني/أبنتي فإن إستجابة العاملین في المدرسة المشاركة في ھذه األنشطة بحسب علمي من الناحیة البدنیة والطبیة. أنا أتف

 ستكون بنفس الطریقة إلستجابتھم في حال حصولھا خالل ساعات الدوام االعتیادي.
 

 ______________:  _________لتاریخا  ______________________________:_______________توقیع ولي امر الطالب/ الوصي الشرعي 
 

جمیع الطالب في حالة اإلغالق المبكر بسبب عوامل الطقس أو الظروف الطارئة، سیتم الغاء جمیع األنشطة التي ُتقام بعد الدوام المدرسي وسیتم إرسال 
 إلى منازلھم في الحافالت المدرسیة المعتادة.  

 
 .edtaylor@fcps.edu  وأ 703-658-5906برنامج ما بعد المدرسة على رقم الھاتف  المسؤول عن E. Denise Taylorلدیكم أسئلة؟ یرجى األتصال بـ  

ARABIC 
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