
 إقلب الصفحة

 

 _______ اليوم: تاريخ

 SCHOOL CHARTER FACT مدرسة
19123 PA Philadelphia Street, Callowhill 1023 

لفاكس: 2600-569-215 الهاتف: رقم  3985-569-215 ا
 

 
 

  التسجيل في الرغبة
 2020-9201 الدراسي العام لطالب الجدد فقط

  9,2018Februaryقصى حد في أ وتسليمها البيانات تعبئة عليه التسجيل في يرغب من
 

 
 

  _____________________________  الميالد تاريخ  ________________________________________________ االسم
 العام           اليوم               الشهر 

  ______________________________________________________________________________________ العنوان

 

  ____________   البريدي الرمز  _________  الوالية  _____________________________________________  المدينة
 

  ________________  (الخلوي الهاتف)  _______________________  )العمل(  _______________________ )المنزل(: الهاتف
 

  ________  الحالي الدراسي الصف __________________________________________________________  الحالية المدرسة
 

  ______________________  9201 سبتمبر الدراسي، الصف دخول
 

  التسجيل في الرغبة حالة في نموذج ملء طالب/طالبة كل على يجب   ةاألخو حول معلومات
 في فقط األطفال أحد اختيار وتم FACTS مدرسة في طفل من أكثر لتسجيل تقدم كنت إذا القُرعة. في للقبول أولوية الحاليين FACTS مدرسة طالب ألخوة/أخوات

    األخوة/األخوات. من األولوية ويلذ االنتظار قائمة في )اآلخرين( اآلخر وضع يتم القرعة،

 أدناه( أسمائهم فاذكر نعم، اإلجابة كانت )إذا  □ ال □ نعم ؟FACTS بمدرسة )ين( مسجل )ين( حالي )أخوة( أخ/أخت يوجد هل
 

________________________________________________________________________________                                           _______________________________________________________________________________ 

  الدراسي( )الصف     )االسم(    الدراسي( )الصف     )االسم(
 

_________________________________________                       _______________________________________ 
  الدراسي( )الصف     )االسم(    الدراسي( )الصف     )االسم(

 

ل للطفل )أخوة( أخ/أخت يوجد هل  أدناه( فاذكر نعم، اإلجابة كانت )إذا □ ال □ نعم ؟FACTS مدرسة لدخول )ون( يتقدم أعاله المسجَّ

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 بها( المنتظم الحالية )المدرسة    له( المتقدم الدراسي )الصف      )االسم(
          

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 بها( المنتظم الحالية )المدرسة    له( المتقدم الدراسي )الصف      )االسم(
 

 األخ/األخت.( لتفضيل األهلية على دليل تقديم )الرجاء

 القانوني الوصي / الوالد عن معلومات
 

  _________________________________  األم اسم

  __________________________________ العنوان

 ______________________________________  

  ___________________________  المنزل هاتف رقم

  ____________________________  العمل هاتف رقم

  _____________________________  الخلوي الهاتف

  ____________________________ كترونياإلل البريد

 

  ____________________________________  األب اسم

  _____________________________________ العنوان

 _________________________________________  

  _______________________________  المنزل هاتف رقم

  _______________________________  العمل هاتف رقم

  ________________________________  الخلوي الهاتف

  _______________________________ اإللكتروني البريد

 
 فقط المكتبي لالستخدام

 

  ___________ بالقرعة: إخطار إرسال تاريخ ________________ باالستالم: إخطار إرسال تاريخ  _______________ االستالم: تاريخ

 عليك يجب
 كل التقديم إعادة

 عام.



 إقلب الصفحة

 

 للمتحدثين )اإلنجليزية ESOL تفضيل معلومات راجع أخرى. بلغات للمتحدثين اإلنجليزية اللغة تفضيل لمراعاة االختيارية: المعلومات

 أخرى(. بلغات

 

 من درجة على الحاصلين للطالب البرنامج هذا .8و 7 بالصفوف اإلنجليزية اللغة تعلم في للمبتدئين جديًدا برنامًجا SFACT مدرسة تبدأ

 اإلنجليزية. باللغة المحدودة المعرفة ذوي للطالب مصمم فهو يكافئها(. ما )أو ACCESS WIDA في 2.9 إلى 1

 

  _____________________________  الميالد تاريخ  _____________________________________________ الطالب اسم

 

  اإلنجليزية. تعلم في حاليًا ويبدأ 7 أو 6  بالصف حاليًا طالب ابني 

  على لطفلي اإلنجليزية اللغة إتقان الختبار درجة أحدث( درجة المثال سبيل ACCESS WIDA) ____________تاريخ هي 

 االختبار________

  على اإلنجليزية للغة طفلي إتقان درجة أعرف ال( المثال سبيل ACCESS WIDA) 

  مستوى لتحديد طفلي باراخت يتم لم ESOL أخرى( بلغات للمتحدثين )اإلنجليزية  

 

 
    

 

 معلومات بنظام أو الحالية مدرستها مدرسته/ في طفلي تعليم سجالت إلى للوصول School Charter FACT لمدرسة إذنًا منحت لقد

  أخرى(. بلغات للمتحدثين )اإلنجليزية ESOL في طفلي مستوى من للتحقق الطالب

 

 بلغات للمتحدثين )اإلنجليزية ESOL لتفضيل أهليته حول مضللة معلومات قدمت إذا االنتظار قائمة أسفل في طفلي وضع يتم قد أنه افهم

 أخرى(.

 

__________________________________ 
 الوالد/الوصي توقيع

 

__________________________________ 
 )بوضوح( الوالد/الوصي اسم

 

                          FACTS/ 1023 Callowhill Street/Philadelphia, PA/ 19123:عودة إلى  
 

 Newcomer with parent one pager-Arabic 

 

 
 


