
استمارة  القبول

العام الدراسي المراد االلتحاق بھ (اكتب ھنا) : -------------------------------------------------------------------------------------

.١٤٦١٥نیویوركروتشستردرایفھوفر١٣٣روتشستربمدینةللجامعةالصغیراتالسیداتأعدادالمدرسة:مدرسةاسم

للتواصل مع المدرسة :دكتور/ اووین ،جیس لینزي منسقة القبول  .

)jlindsay@youngwomenscollegeprep.org(االلكترونى:البرید

آخر موعد لاللتحاق : االول من ابریل (االماكن محدودة)

سیتم قبول االستمارات طبقا األماكن المتاحة أو قائمة االنتظار حتى األول من شھر أبریل.

كل االسئلة المؤشر علیھا ب ( *) یجب اإلجابة علیھا  لتصبح االستمارة كاملة.

بیانات الطالب المتقدم

*  االسم (االول و االخیر)-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*  تاریخ المیالد  (شھر/یوم/سنة) ----------------------------------------------------- *النوع (ضع دائرة) :     ذكر  /  أنثى

*عنوان المنزل: الشارع :------------------------------------- المدینة / الوالیة /الرقم البریدى-----------------------------------

* المدرسة الحالیة:---------------------------------------------*إدارة المدرسة التابعة لھا:------------------------------------

١١-١٠-٩-٨-٧دائرة)(ضعبھاااللتحاقالمراد*المرحلة

* ھل یوجد اخوة تقدموا لاللتحاق بالمدرسة ھذا العام؟ إذ ھناك ،من فضلك ضع االسم بالكامل:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ھل  یوجد اخوة تم ادراجھم بالمدرسة ؟ إذ  ھناك ، من فضلك  اكتب اسماء االخوة الذین تم ادراجھم :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- : للموظفیناألولى------------------------األحرفاالستالم:التاریخ/وقتبالمكتب:خاص

❐ االیمیل االلكتروني ❐❐ الفاكسالبرید❐شخصیةتم التقدیم:



معلومات خاصة بولي األمر القانوني

*  االسم (االول ، االخیر ):--------------------------------------* صلة القرابة للطالب :-------------------------------------

* عنوان المنزل :الشارع :-------------------------------------------------------------------------------------------

المدینة،الوالیة ،الرقم البریدى :-------------------------------------------------------------------------

* رقم التلیفون :(المنزل )------------------------------- (المحمول)----------------------------------------------

( العمل)-----------------------------------------------

* البرید االلكترونى :--------------------------------------------------------------------------------

من فضلك أخبرنا كییف تعرفت على مدرسة أعداد  السیدات الصغیرات للجامعة  :
❏  طالب بالمدرسة/أسرة  - اسم الطالب ---------------------------------------------------

❏ موقع الكترونى
❏   وسائل التواصل االجتماعي (الفیس بوك   ------الخ )

❏  الرادیو /التلیفزیون
❏  منظمة مجتمعیة

❏  وسائل اخرى

*إمضاء ولي األمر القانوني :------------------------------------------------------------- التاریخ :------------------------

الستكمال استمارة االلتحاق بالمدرسة.ھذه األسئلة غیر مطلوبةاسئلة اختیاریة :

من فضلك ضع دائرة حول كل اجابة.

الاونعمللتعلیم.فردیةخطةلدیھاابنتك-ھل١

الاونعماالنجلیزیة.للغةمتعلمةابنتكھل-٢

الاونعممخفضة.غذاءوجبةاومجانىبغذاءلھامصرحابنتك-ھل٣

یمكن  تسلیمھا بواحدة من األسالیب التالیة...ھذة االستمارة

YWCP:بالیدالتسلیمأوالبرید 133 hoover DR Rochester ,NY 14615
Email to: Jess Lindsay jlindsay@youngwomenscollegeprep.org

یوم مفتوح للمدرسة.كما یمكن تسلیم االستمارة  عن طریق جلسة معلومات أو

یجب تسلیم االستمارات  حتى األول من أبریل لتعتبر ساریة وسوف نستمر بقبول االستمارات مادام  ھناك               ھناك أماكن  متاحة  أو من قائمة االنتظار بعد االول من ابریل.

شكرا لطلب االلتحاق بمدرسة  أعداد السیدات الصغیرات  للجامعة بمدینة روتشستر.
اساسعلىالقبولتحدیدأوطالبأىضدبالتمییزتقوملنcharterمدارسالتمیز:لعدمتأكیدا

االنتماء العرقي , األصل الوطنى, العجز , القدرات العقلیة,  الكفاءة االنجازیة , القدرات الریاضیة ,
الجنس, العقیدة ,الساللة أو اى اراضى مختلفة.المدرسة لن تطلب اى اجراء من التلمیذ واألسرة

(مثل اختبارات التحاق, مقابلة , كتابة مقالة , حضور جلسات معلوماتیة )
للمتقدم لكى یتم قبول استمارتة  لتصریح القبول بالمدرسة




