
 
 

  قائمة وثائق الط�ب الجدد – 401رقم  منطقة وحدة المجتمع التعليمية –إلموود بارك 

  )2013 أب 13 منذ إلموود بارك يكونوا من سكان أن الط�ب (على

زورا من سجل  تسجيله تم أنه يثبت طالب أي فصل وسيتم. تزوير مقيم يعتبرعمل الغير الطالب تسجيل
 بأثر الدراسية الرسوم المزور لدفع بالتسجيل الذين قاموا ا4وصياء أو أولياء ا4مور الحضور فورا. وسيخضع

أي  سيكونو. الواحد للفرد التكلفة من٪ 110 يتجاوز الذي ; المقيمين، غير الط�ب على المفروضة رجعي

 من حضور الطالب تمكين إقامة الطالب بغرض ن علم بشأنللمنطقة عمدا أو ع كاذبة شخص قد وفر معلومات
  .القضاء قبل من يحاكم أن ويجب "ج" الدرجة من جنحة ارتكب قد أي مدرسة في المنطقة 

  اسم العائلة للطالب: 

  اسم الطالب:

  المدرسة:

  الرجاء تقديم ھذه الوثائق:

 )خطاب حسن سلوك( إلينوي و;ية التعليم طالب مجلس تحويل نموذج •

 التعليم الخاص), إن وجد. )/ (أوراقIEPبرنامج التعليم الفردي ( •

 الثامن (للمبتدئين فقط)شھادة الصف  •

 التقرير المدرسي للصف الثامن (للمبتدئين فقط) •

) غير رسمية (و عليھا أن تكون مترجمة و موثقة إن كانت من دولة 12- 9شھادة ع�مات (الصفوف  •

 أجنبية)

 موثقة إن كانت من دولة أجنبية)) (و عليھا أن تكون مترجمة و 8-1السج�ت ا4كاديمية (الصفوف  •

 )PPD) و اختبار مرض السل (Tdapفحص طبي جديد مع اثبات تطعيم الكزاز ( •

 مايو 2وآخر موعد لتسليمه ھو ا�ثنين الموافق صفوف الثاني والسادس فقط) فحص أسنان (للروضة وال •

 فحص عيون من أخصائي عيون •

 أن تكون مترجمة و موثقة إن كانت من دولة أجنبية) شھادة مي�د الطفل الرسمية من المقاطعة (و عليھا •

و نموذج الحكم و  الوصاية، على الدليل أو المكتب خطابات/  ا;لتماس/  المحكمة من أمر حضانة، أوراق •
 وجدت إن الطالب، على المسؤولية

 ارجع الى نموذج إثبات اKقامة لLوراق المقبولة) –اثبات اKقامة (ث�ثة بنود  •

 بيانات الطالبنموذج  •

 و;ية إلينوي للتعليم مجلسنموذج معايير بيانات العرق و الثنية لوزارة التعليم ا4مريكية الخاص ب •

 فحص اللغة المنزلية •

 كر, إن وجدأطفال العس نموذج تسجيل •

 نموذج طلب السج�ت/إصدار السج�ت (يزود في موعد التسجيل)  •

 


