( NORWOOD PUBLIC SCHOOLSمدارس نوروود العامة)
إقرار رسمي بمحل اإلقامة  -سند ملكية/أو سند تأجير بالمشاركة

أي متقدم لمدارس نوروود العامة ال يستطيع تقديم سند ملكية أو تأجير يجب عليه أن يطلب من مالك أو مستأجر العقار
الذي يقيم فيه المتقدم استكمال هذا اإلقرار الرسمي القانوني وتوقيعه .يجب توقيع هذا المستند وختمه بختم الموثق العام.

التعليمات:

تقع على عاتق مقدم الطلب (وليس الشخص الذي أكمل هذا اإلقرار الرسمي) مسؤولية إرفاق سجل برسوم اإليجار
األخيرة ما لم تؤكد هذه الشهادة في البند رقم  3أدناه أن عقد اإليجار ال يتطلب دفع اإليجار.
إقرار رسمي
أنا اسمي _____________________________________________________وبموجب هذا المستند أقر وأشهد بما يلي:
(يُرجى استكمال جميع البنود الثالثة والتوقيع أدناه.

.1

أنا مالك/مؤجر العقار الواقع في العنوان ___________________________________

في مدينة نوروود.

 ,وهو ولي األمر أو الوصي القانوني لـ
___________________________________________ .2
 ،يؤجر أو يؤجر من الباطن
__________________________________________
هذا العقار كمحل سكن رئيسي مني ،بدون عقد إيجار مكتوب ،وبغرض اإليجار ،من شهر إلى شهر.

.3

يرجى تحديد اختيار واحد:
__________ لقد استلمت خالل الثالثين ( )30يومًا األخيرة مبلغ اإليجار نظير استئجار أو االستئجار من الباطن لهذه المباني.
أو:
_________ بدالً من ذلك ،أقر هنا أن الطرف المذكور أعاله يقيم معي في العنوان المذكور أعاله بدون مقابل لإليجار.

تم التوقيع بالخضوع لجزاءات و عقوبات التزوير يوم ______ من ________

:____20

_________________________________________ االسم بأحرف
واضحة______________________________:
(التوقيع)
العنوان بأحرف واضحة__________________________________:

الهاتف__________________:

المعلومات الواردة في هذا اإلقرار الرسمي القانوني تخضع للتحقق من قبل محقق اإلقامة.
قسم التصديق الخاص بالموثق العام " في يوم _____ من _________________ ، ___ 20 ،أمامي أنا ،الموثق العام الموقع أدناه،
_________________________________________ظهر شخسصيًا وأثبت لي من خالل دليل مقبول للهوية الشخصية ،أنه هو
الشخص الموقع على الوثيقة السابقة أو المرفقة في حضوري والتي أقسم أو أكد لي أنا المعلومات الواردة في الوثيقة حقيقية ودقيقة على حد علمه
واعتقاده.
ختم الموثق العام في مربع
توقيع الموثق العام ________________________
كومنولث مقاطعة ماساتشوستس لـ____________
ينتهي التفويض في_________:

سجل تسجيل الطالب
Norwood Public Schools
Norwood, MA 02062
المدرسة______________________________________________ :

تاريخ البدء:
_______/_____/
____

المعلومات الديموغرافية
االسم الرسمي للطالب (من شهادة الميالد):
االسم األول

االسم األوسط (مطلوب)

االسم األخير

تاريخ الميالد (شهر/يوم/سنة)

مدينة الميالد

دولة أو بلد الميالد

الجنس:

الالحقة

 أنثى  ذكر  محايد الجنس

الصف

اللغة األساسية المستخدمة في المنزل

اللغة األساسية للطالب

عنوان اإلقامة
عنوان المراسالت (إذا كان مختلفًا)
العرق/األصل :يُرجى اإلجابة عن كال السؤالين .مطلوب من إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي
 .1هل الطالب من أصل أسباني أو التيني؟ (اختر إجابة واحدة).
 نعم
 ال
 .2هل هذا الطالب( :اختر إجابة واحدة أو أكثر .يجب عليك اختيار إجابة واحدة على األقل).
 هندي أمريكي أو من مواطني أالسكا األصليين
 اآلسيويون
 أسود أو أمريكي من أصل إفريقي
 من سكان هاواي األصليين أو سكان جزر المحيط الهادئ
 أبيض
الحالة العسكرية لألسرة :تتطلب إدارة التعليم  ESSA/USأن يتم تعريف الطالب الذين يكونون أبنا ًء ألفراد في الخدمة العسكرية الفعلية .حدد أدناه إن وجد.
 الطالب أبن لفرد في الخدمة العسكرية الفعلية؟
شهرا األخيرة؟
 الطالب أبن لفرد في الخدمة الفعلية أو من قدامى المحاربين الذي تم تسريحه لسبب طبي أو تم تقاعده في الـ 12
ً
 الطالب هو أبن لفرد خدمة توفى أثناء أداء الخدمة الفعلية في العام الماضي؟

اذكر كل األشقاء وتواريخ ميالدهم
اسم الشقيق (األول ،األوسط ،األخير)

تاريخ الميالد

معلومات االتصال بولي األمر/الوصي عند الطوارئ

ستعتبر مدارس  NORWOODأن جميع معلومات االتصال المذكورة أدناه مصرح باستخدامها الصطحاب الطفل في حالة تعذر الوصول إليك.
 ConnectEdهو نظامنا اآللي المستخدم في تنبيه األسر بمواعيد إغالق المدرسة واإلشعارات واألحداث الهامة.
**مكالمات الطوارئ :جميع أرقام الهواتف المميزة بالعالمة **
مكالمات التواصل/غير الطارئة :يتم االتصال فقط بالهاتف رقم  1لولي األمر/الوصي رقم  1فقط
مكالمات الدعوة للحضور :يتم االتصال فقط بالهاتف رقم  1لولي األمر/الوصي رقم  1فقط

يقيم الطالب مع :كال الوصيين  الوصي رقم   1الوصي رقم   2غير ذلك__________ :
يرجى تقديم الوثائق الخاصة بالوصي إذا كان الوصي المذكور ليس أحد الوالدين
أدخل العنوان إذا كان مختلفًا عن عنوان الطالب
ولي األمر/الوصي القانوني 2

ولي األمر/الوصي القانوني 1
االسم

االسم

صلة القرابة

صلة القرابة

**الهاتف 1

**الهاتف 1

**الهاتف 2

**الهاتف 2

**الهاتف 3
عنوان البريد
اإللكتروني مطلوب

**الهاتف 3
عنوان البريد
اإللكتروني

العنوان
المدينة/الوالية/الرقم
البريدي

العنوان
المدينة/الوالية/الرقم
البريدي

معلومات اتصال إضافية لمن )1 :يعيش مع الطالب )2 ،يجب أن يستلم مراسالت المدرسة ،و/أو  )3يمكنه السماح بمغادرة الطالب من المدرسة
بدون إشعار من ولي األمر/الوصي القانوني  1أو .2
االسم

االسم

صلة القرابة

صلة القرابة

الهاتف 1

الهاتف 1

الهاتف 2

الهاتف 2

الهاتف 3
عنوان البريد
اإللكتروني

الهاتف 3
عنوان البريد
اإللكتروني

العنوان
المدينة/الوالية/الرقم
البريدي

العنوان
المدينة/الوالية/الرقم
البريدي

 الشخص الذي يمكن االتصال به ويعيش مع الطالب

 الشخص الذي يمكن االتصال به ويعيش مع الطالب

 استالم مراسالت المدرسة

 استالم مراسالت المدرسة

 يمكنه السماح بالمغادرة من المدرسة

 يمكنه السماح بالمغادرة من المدرسة

أشخاص يجب االتصال بهم في حالة الطوارئ عند غياب الشخص الرئيسي المعني باالتصال
االسم

صلة القرابة

الهاتف 1

الهاتف 2

االسم

صلة القرابة

الهاتف 1

الهاتف 2

الخبرة التعليمية السابقة/طلب الحصول على السجالت
أحدث صف تم استكماله:
اسم آخر مدرسة درس فيها:
رقم هاتف آخر مدرسة:
عنوان آخر مدرسة:
هل درس الطالب في ( Norwood Public Schoolsمدارس نوروود العامة) من قبل؟ نعم  ال السنة_______________ :
المشاركة في الخدمات
يُرجى تحديد أي خدمات خاصة كان قد شارك فيها الطالب:
 تعليم ذوي االحتياجات الخاصة/برنامج
التعليم المخصص (.)IEP
504 
 برنامج التدخل لتحسين الرياضيات

 تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين
بها

 برنامج التدخل لتحسين القراءة

تصريحات ولي األمر/الوصي

مطلوب التوقيع:
أؤكد أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وحديثة .سأبلغ المدرسة بأي تغييرات تطرأ على هذه المعلومات.
توقيع ولي األمر ________________________________________ :التاريخ________________________ :
توقيع الطالب_______________________________________ :
موظفو المدرسة_________________________________________ :

في إطار توفير فرص تعليمية متساوية لجميع طالبنا على أساس عدم التمييز ،فإن سياسة ( Norwood Public Schoolsمدارس نوروود العامة)
هي االلتزام الكامل بالفصل  ،76القسم  5من قوانين والية ماساتشوستس ،الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام  ،1964والباب التاسع من
قوانين التعليم المعدَّلة لعام  ،1972القسم  504من قانون التأهيل لعام  ،1973الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام ،1990
وبسياسة التحرش الجنسي التابعة للجنة مدرسة نوروود .تحظر سياسات ( Norwood Public Schoolsمدارس نوروود العامة) المتعلقة بالفصل
 ،76والقسم  ، 5والباب السادس ،والباب التاسع ،والقسم  ،504والباب الثاني وسياسة التحرش الجنسي التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو
التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الدين أو األصل القومي واإلعاقات ،مثل ضعف اإلبصار أو السمع ،في المجاالت التالية :القبول في النظام
المدرسي؛ القبول في الدورات الدراسية؛ فرص التوجيه؛ عروض المناهج الدراسية ،األنشطة غير الدراسية؛ المنح الدراسية والجوائز النقدية؛
والتوظيف واستخدام المرافق.

