
   

  401منطقة وحدة المجتمع التعليمية رقم  –إلموود بارك 

  2014-2013نموذج بيانات الطالب للعام الدراسي 

  

  (الرجاء الكتابة) معلومات الطالب

  اسم العائلة: 

  اسم الطالب:

  إسم ا)ب:

   60707إلينوي ،إلموود بارك                العنوان:

   ھاتف المنزل:

  الطالب ا2لكتروني: بريد          تاريخ المي0د:

  البلد): ،الو3ية ،مكان الو3دة (المدينة

  الصف:             المدرسة:

  3    نعم   أول مرة في مدرسة أمريكية (ضع دائرة):

  الطالب يسكن مع (ضع ع0مة على كل ما ھو صحيح):

  ا)ب  ا)م  ا)ب وا)م
  رعاية بديلة  زوج ا)م  زوجة ا)ب

    أمين  أخرى
  

  ا2جتماعية ل=ھل (ضع ع0مة على واحدة):الحالة 

  انفصال مع حكم من المحكمة  مطلقون  متزوجون
  أخرى   أرمل  أعزب

  

  في معلومات الطوارئ خلف ھذه الصفحة)(الرجاء ذكر زوج ا)م أو زوج ا)ب  معلومات ولي ا�مر/الوصي

   إسم ا)ب (ا)ول و ا)خير):

  عنوان ا)ب (إذا اختلف عن الطالب):



  البريد ا2لكتروني:      الھاتف المتنقل:        الھاتف الصباحي:

   إسم ا)م (ا)ول و ا)خير):

  عنوان ا)م (إذا اختلف عن الطالب):

  إسم ا)م قبل الزواج:

  البريد ا2لكتروني:       الھاتف المتنقل:        الھاتف الصباحي:

  

  إسم الوصي (إن لم يكن ا)ب أو ا)م):

  البريد ا2لكتروني:       الھاتف المتنقل:        حي:الھاتف الصبا

  

  ):401ا2خوة (الذين يحضرون مدرسة في المنطقة رقم 

  الصف  المدرسة  ا2سم
      
      
      
  

  (يجب أن تختلف عن ما ذكر سابقا): معلومات الطوارئ

  إسم جھة ا2تصال ا)ولى (ا)ول و ا)خير): 

   الع0قة مع الطالب:

   الھاتف المتنقل:        الصباحي: الھاتف

  

  إسم جھة ا2تصال الثانية (ا)ول و ا)خير): 

   الع0قة مع الطالب:

   الھاتف المتنقل:        الھاتف الصباحي:

  

  الرجاء ذكر الظروف الطبية:

  الحالة الطبية  الحساسية  ا)دوية
      
      
      
  



  

  ريح الع0ج الطبي:تص

 طبيب قبل من للقاصر المذكور في ھذا النموذج بالع0ج أسمح أنا ،عليهبصفتي ولي أمر الطالب أو الوصي 
له  أو تسبب للخطر تعرض حياته قد المعالج، الطبيب رأي في والتي، الطبية الطوارئ حالة في ومرخص مؤھل

 معقول جھد بذل بعد إ3 السلطة ھذه منح تتم. و 3عدم راحة غير مبرر إذا تأخر الع0جأو  تشوه أو إعاقة 
لقد تمت تعبئة ھذا التصريح و توقيعه من . المدرسة في ال0زمة ا)ولية ا2سعافات بإعطاء يسمح. لي للوصول

  .غيابي فقط في الطوارئ ظروف ظل في الطبي الع0ج لغرض التصريح الحرة بإرادتي قبلي و

 

  التاريخ:               توقيع ولي ا)مر/الوصي:


