
 إقلب الصفحة 
 

 FACT CHARTER SCHOOLمدرسة 
1023 Callowhill Street, Philadelphia PA 19123 

 215-569-3985الفاكس:  215-569-2600رقم الهاتف:  
 

 

 الرغبة في التسجيل  
 2202-3202لطالب الجدد فقط العام الدراسي 

  2024February ,2من يرغب في التسجيل عليه تعبئة البيانات وتسليمها أقصى حد في 

 
 بيانات الطالب 

 
  تاريخ الميالد    االسم 

 الشهر               اليوم           العام  
  العنوان 

 

   الرمز البريدي    الوالية    المدينة  
 

  )الهاتف الخلوي(    )العمل(   الهاتف )المنزل(: 
 

  الصف الدراسي الحالي   المدرسة الحالية  
 

   2202الدراسي، سبتمبر  دخول الصف 
 

  يجب على كل طالب/طالبة ملء نموذج في حالة الرغبة في التسجيل  معلومات حول األخوة   
 معلومات عن الوالد / الوصي القانوني 

 

  اسم األم  

  العنوان 

  

  رقم هاتف المنزل  

  رقم هاتف العمل  

  الهاتف الخلوي  

  البريد اإللكتروني 

 

  اسم األب  

  العنوان 

  

  رقم هاتف المنزل  

  رقم هاتف العمل  

  الهاتف الخلوي  

 البريد اإللكتروني 

 األولويةمعلومات األخوة ذات 

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

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                           __ 

    

_________________________________________                       _______________________________________ 
 
 

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

 

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

 

 معلومات ذات أولوية للموظفين/أعضاء المجلس  

 الحاليين لديهم األولوية في قرعتنا.  FACTSأطفال الموظفين/أعضاء مجلس إدارة مدرسة 

)في حالة اإلجابة   □ال يوجد □نعم  ؟ FACTSمدرسة  حاليا على كادر الموظفين/المجلس فيهل الطفل المذكور أعاله لديه والدين 

 أدناه( بنعم، أذكرهم 

)المنصب(         )االسم(    

 



 

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

 أخرى(. 

 

. هذا البرنامج للطالب الحاصلين على درجة من  8و 7 6برنامًجا جديًدا للمبتدئين في تعلم اللغة اإلنجليزية بالصفوف  FACTSتبدأ مدرسة 

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

 

  تاريخ الميالد    اسم الطالب 

 

 ويبدأ حاليًا في تعلم اإلنجليزية.  7أو  6  5بالصف حاليًا ابني طالب   □

( هي____________ تاريخ WIDA ACCESSدرجة الختبار إتقان اللغة اإلنجليزية لطفلي )على سبيل المثال درجة  أحدث   □

 االختبار________ 

 ( WIDA ACCESSال أعرف درجة إتقان طفلي للغة اإلنجليزية )على سبيل المثال    □

 للمتحدثين بلغات أخرى(  )اإلنجليزية  ESOLلم يتم اختبار طفلي لتحديد مستوى   □

 

 
    

 

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

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

 

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

 أخرى(. 

 

__________________________________ 
 توقيع الوالد/الوصي 

 

__________________________________ 
 اسم الوالد/الوصي )بوضوح(

 

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

 Newcomer with parent one pager-Arabic 

 

 
 


