استمارة القبول
العام الدراسي المراد االلتحاق به (اكتب هنا) ------------------------------------------------------------------------------------- :
اسم المدرسة:مدرسة أعداد السيدات الصغيرات للجامعة بمدينة روتشستر  ١٣٣هوفر درايف روتشستر نيويورك .١٤٦١٥
للتواصل مع المدرسة :دكتور /اووين ،جيس لينزي منسقة القبول .
البريد االلكترونى) jlindsay@youngwomenscollegeprep.org ( :
آخر موعد لاللتحاق  :االول من ابريل (االماكن محدودة)
سيتم قبول االستمارات طبقا األماكن المتاحة أو قائمة االنتظار حتى األول من شهر أبريل.
كل االسئلة المؤشر عليها ب ( *) يجب اإلجابة عليها لتصبح االستمارة كاملة.

بيانات الطالب المتقدم
* االسم (االول و االخير)-----------------------------------------------------------------------------------------------------
* تاريخ الميالد (شهر/يوم/سنة) * -----------------------------------------------------النوع (ضع دائرة) :

ذكر  /أنثى

*عنوان المنزل :الشارع  -------------------------------------:المدينة  /الوالية /الرقم البريدى-----------------------------------
* المدرسة الحالية*---------------------------------------------:إدارة المدرسة التابعة لها------------------------------------:
*المرحلة المراد االلتحاق بها (ضع دائرة)

١١ - ١٠ - ٩ - ٨ - ٧

* هل يوجد اخوة تقدموا لاللتحاق بالمدرسة هذا العام؟ إذ هناك ،من فضلك ضع االسم بالكامل:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*هل يوجد اخوة تم ادراجهم بالمدرسة ؟ إذ هناك  ،من فضلك اكتب اسماء االخوة الذين تم ادراجهم :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خاص بالمكتب :التاريخ/وقت االستالم------------------------ :األحرف األولى للموظفين---------------------------- :
تم التقديم :شخصية ❐ البريد ❐ الفاكس ❐ االيميل االلكتروني ❐

معلومات خاصة بولي األمر القانوني
* االسم (االول  ،االخير ) *--------------------------------------:صلة القرابة للطالب -------------------------------------:
* عنوان المنزل :الشارع -------------------------------------------------------------------------------------------:
المدينة،الوالية ،الرقم البريدى -------------------------------------------------------------------------:
* رقم التليفون (:المنزل )( -------------------------------المحمول)----------------------------------------------
( العمل)-----------------------------------------------
* البريد االلكترونى --------------------------------------------------------------------------------:

من فضلك أخبرنا كييف تعرفت على مدرسة أعداد السيدات الصغيرات للجامعة :
❏ طالب بالمدرسة/أسرة  -اسم الطالب ---------------------------------------------------
❏ موقع الكترونى
❏ وسائل التواصل االجتماعي (الفيس بوك ------الخ )
❏ الراديو /التليفزيون
❏ منظمة مجتمعية
❏ وسائل اخرى
*إمضاء ولي األمر القانوني  -------------------------------------------------------------:التاريخ ------------------------:
اسئلة اختيارية  :هذه األسئلة غير مطلوبة الستكمال استمارة االلتحاق بالمدرسة.
من فضلك ضع دائرة حول كل اجابة.
-١هل ابنتك لديها خطة فردية للتعليم.
 -٢هل ابنتك متعلمة للغة االنجليزية.

نعم

او ال

نعم او ال

-٣هل ابنتك مصرح لها بغذاء مجانى او وجبة غذاء مخفضة.

نعم او ال

هذة االستمارة يمكن تسليمها بواحدة من األساليب التالية...
البريد أو التسليم باليد YWCP 133 hoover DR Rochester ,NY 14615:
Email to: Jess Lindsay jlindsay@youngwomenscollegeprep.org
كما يمكن تسليم االستمارة عن طريق جلسة معلومات أو يوم مفتوح للمدرسة.
يجب تسليم االستمارات حتى األول من أبريل لتعتبر سارية وسوف نستمر بقبول االستمارات مادام هناك

هناك أماكن متاحة أو من قائمة االنتظار بعد االول من ابريل.

شكرا لطلب االلتحاق بمدرسة أعداد السيدات الصغيرات للجامعة بمدينة روتشستر.
تأكيدا لعدم التميز :مدارس charterلن تقوم بالتمييز ضد أى طالب أو تحديد القبول على اساس
االنتماء العرقي  ,األصل الوطنى ,العجز  ,القدرات العقلية ,الكفاءة االنجازية  ,القدرات الرياضية ,
الجنس ,العقيدة ,الساللة أو اى اراضى مختلفة.المدرسة لن تطلب اى اجراء من التلميذ واألسرة
(مثل اختبارات التحاق ,مقابلة  ,كتابة مقالة  ,حضور جلسات معلوماتية )
للمتقدم لكى يتم قبول استمارتة لتصريح القبول بالمدرسة

