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المدارس اإلبتدائیة واإلعدادیة –إذن الوالد(ة) ومعلومات التلمیذ(ة)   
  نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند

"21برامج ما بعد المدرسة "للتعلیم والسالمة" و "برامج القرن   
 

  2120 -2020إبنتي في برنامج نظام مدارس أوكالند ما بعد المدرسة لعام  \إبنيأعطي اإلذن لمشاركة 
 

  __________________المدرسة:إسم 
 

_________________________________ _____________ ___________ 
 تاریخ المیالد       الصف                       إسم التلمیذ(ة) 

 
_________________________________   _____________________ ________  

 التاریخ      توقیع الوالد(ة)              إسم الوالد(ة)                                 
 

__________________________________ _____________       ___________ 
                الرمز البریدي     المدینة                     عنوان المنزل             

 
_________________________      ____________________        __________________ 

 المنزل                                  ھاتف العمل                                الھاتف الجوال ھاتف
 

 حالة الطواريءمعلومات االتصال في 
 طوارئ یرجى اإلتصال ب....الفي حالة 

 
________________________ _______________________ ___________________ 

 الجوال \المنزل \الھاتف: العمل    العالقة بالتلمیذ(ة)    شخص إسم ال
 

________________________ _______________________ ___________________ 
 الجوال \المنزل \الھاتف: العمل    العالقة بالتلمیذ(ة)    شخص إسم ال

 
 ال _____ نعم  _____  ؟تأمین صحيإبنتك  \ھل لدى إبنك

 
_______________________ _______________  _____________________ 

 التأمین صةیصاحب بولإسم    التأمین \ةصیالبول رقم            التأمین الصحي إسم شركة
 
 

________________________    ________________________    
  رقم ھاتف الطبیب(ة)        طبیب(ة) الطفل(ة) إسم 

 
 

إبنتي  \ضروري إلبني اذا كان ذلكالطارئ  تقدیم أو الحصول على العالج الطبيبالبرنامج ما بعد المدرسة  آذن وأفوض موظفي
 المدرسة.برنامج ما بعد خالل 

 
________________________ _________________________            __________ 

 التاریخ     التوقیع                                إسم الوالد(ة)
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 اإلعفاء من المسؤولیة
غیر مسؤول نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند  بأن وأتفھم المدرسة وأن المشاركة فیھ تطوعیةبرنامج ما بعد اتفھم أن طبیعة 

وجب ھذه مب ،برنامج ما بعد المدرسةممتلكات كنتیجة المشاركة في أو ل تحدث للطالبمرض أو إصابة  خسارة أو ضرر أو عن أي
 ضدھم قانوني أي إجراءوالمتطوعین فیھ من  وكالئھو یھوموظف وضباطھاخلي نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند  ھالوثیق

  برنامج ما بعد المدرسة.نتیجة انشطة خسارة أو ضرر أو مرض أو موت أو  إلصابة

_________________________________☑                 _____________________ 

 التاریخ                              والي(ة) األمر \(ة)توقیع الوالد
 

 سیاسات البرنامج
 :وعلیھ إبنتي في البرنامج ما بعد المدرسة بشكل كلي \بأنھ من المتوقع أن یشارك إبنيافھم  ___
  15مساًء أي  6كل یوم دراسي حتى الساعة   تالمیذ المدارس اإلبتدائیةمن المفترض أن یشارك  ً  .ساعة أسبوعیا
  9 على األقل مساًء أي 6حتى الساعة  األسبوعایام  على األقل في  3 الذین یشاركون في البرنامج اإلعدادیةتالمیذ المدارس 

ً  ساعات  .سوف تكون لھم األولویة في التسجیل أسبوعیا
 

ن ى االولیة في التسجیل. اذا لم یكافھم بأن التالمیذ المؤھلین والذین یمكنھم المشاركة بشكل كلي في البرنامج یحصلون عل ___
 في البرنامج. ھمكانفقدانھ  قد یؤدي الىذلك  اإللتزام بشكل كاملإبنتي قادر(ة) على  \إبني

 
 (في المرحلة الثانویة) إبنتي \أو اكبر) تسجیل الدخول في البرنامج یومیاً وعلى إبني 2إبنتي (في الصف  \افھم بأن على إبني ___

 ة) یومیا.(الطفل والي األمر أن یسجل خروج  \أو الوالد
 

 سیاسة توصیل وأخذ الطالب من والى البرنامج
مساًء. لن  6ینتھي بحلول الساعة و فوراً  برنامج ما بعد المدرسة یبدأ بعد نھایة الیوم المدرسيالوالي(ة) األمر افھم بأن  \كالوالد(ة)

 : المذكور ادناه األمر أو شخص (ة)والي \(ة)الخروج من قبل الوالد تسجیلقبل  للذھاب إلى بیوتھمالتالمیذ  یسمح البرنامج

_________________________________☑                 _____________________ 

 التاریخ                              والي(ة) األمر \(ة)توقیع الوالد
 

طفلتي برعایة  \طفلي تركطفلتي من البرنامج فافوض موظفي البرنامج ما بعد المدرسة ب \عاجز(ة) على إلتقاط طفلي اذا كنتُ 
 شخص التالي:ال

_________________________________                        _______________________ 
 الجوال \العمل \ارقام الھاتف: المنزل                                           العالقة بالتلمیذ(ة) \اإلسم    

 
_________________________________                        _______________________ 

 الجوال \العمل \ارقام الھاتف: المنزل                                           العالقة بالتلمیذ(ة) \اإلسم    
 

التلمیذ(ة) بحلول مساًء واذا لم یتم إلقتاط  6إبنتك في الوقت المحدد. ینتھي البرنامج بحلول الساعة  \: یرجى إلتقاط إبنكتذكیر
یرجى المالحظة بأن مساًء فیصبح موظفي البرنامج مجبرین على اإلتصال بخدمات حمایة الطفل أو منفذي القانون.  6الساعة 

   من البرنامج. إلى فصلھ تلقائیا طفلتك سیؤدي \لتقاط طفلكثالث حاالت التأخر في إ
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 )ة( التلمیذ یحرزه الذي التقدم ومتابعة البرامج بتقییم اإلذن
 البرنامج قبل معین من يتقییممستشار  ما بعد المدرسة وأياعطي اإلذن لموظفي البرنامج ، 2021-2020للعام الدراسي 

نتائج اإلمتحانات ودفتر العالمات وتقریر الحضور من ضمن ذلك ولكن غیر محصور في إبنتي الدراسیة ( \لمراجعة بیانات إبني
من أجل توفیر دعم موجھ  بیانات البرنامج إبنتي إلى قاعدة \خال بیانات إبنيواد )بیانات دیموغرافیةو الداءل اخرى ومؤشرات

 يتقییموأي مستشار وایضاً أعطي اإلذن لموظفي البرنامج  ،ما بعد المدرسةوإرشاد أكادیمي باإلضافة إلى تقییم فعالیة البرنامج 
، واتفھم أیضا ان تحدید فعالیة البرنامجل وذلك تقییم تعبئةإبنتي  \من إبني واوأن یتطلب إبنتي \لمتابعة تقدم إبني معین من قبل البرنامج

وتعبئة التقییم لیس اجباریا وأنك تستطیع سحب ھذا االلتزام في اي وقت وذلك بإبالغ القائمین على اإلفصاح عن معلومات الطالب 
 البرنامج خطیا.

_________________________________☑               _____________________   

 التاریخ     األمر  (ة)والي \(ة)توقیع الوالد
 

 السماح بنشر الصور الفتجرافیة والفیدیو
ھذه أن تُستخدم على شریط فیدیو. ویمكن  مسجلقد تشارك/یشارك في نشاط ما بعد المدرسة برنامج لطفلك ل\خالل حضور طفلتك

 .ترویجیةالصور/تسجیالت الفیدیو ألغراض 

 ألغراض ترویجیة طفلتي على شریط فیدیو\تصویر أو تسجیل طفليما بعد المدرسة برنامج لل اسمح___
  .على شریط فیدیو طفلي/طفلتي تصویر/ تسجیلب اسمحال ___

أو تسجیلھ على شریط فیدیو  طفتلي\أفوض نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند أو أي طرف ثالث یوافق علیھ بتصویر طفلي
وتحریر أو استخدام أي صور أو تسجیالت حسب التقدیر المطلق لنظام المدارس العامة  البرنامج ما بعد المدرسةخالل أنشطة 

أي حق قانوني أو مصلحة تترتب عن التسجیل بما في ذلك الفوائد  طفلتي\بمقاطعة أوكالند. أدرك أنھ لن یكون لي اولطفلي
.  أوافق أیضا على تبرئة سراح وإعفاء نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند وأي طرف ثالث قد یوافق علیھ من وضد االقتصادیة

 جمیع المطالبات والمطالب واألضرار وااللتزامات الناجمة عن أو تتعلق باستخدام  التسجیالت.

 _________________________________☑                 _____________________   

 التاریخ     مسؤول على رعایة الطفل \والي(ة) األمر  \توقیع الوالد(ة)

 مالحظة خاصة حول رسوم البرنامج
افھم بأن بعض البرامج ما بعد المدرسة لدى نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند تتطلب برسوم یتم تحدید كمیتھا على حسب دخل 

افھم بأنھ لن یُرفض طلب تسجیل أي طفل(ة) مؤھل(ة)  .من التالمیذ ونوفر اكثر من الخدماتاألسرة وھذا لكي نخدم عدد اكبر 
 للبرنامج على اساس عجز األسرة على دفعة الرسوم.
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 واإلعدادیة اإلبتدائیة تالمیذ –) إختیاري( المبكر الخروج حول اإلعفاء
  ساعة أسبوعیاً. 15مساًء أي  6دراسي حتى الساعة كل یوم   تالمیذ المدارس اإلبتدائیةمن المفترض أن یشارك 
  9 على األقل مساًء أي 6حتى الساعة  ایام  على األقل في األسبوع 3 الذین یشاركون في البرنامج اإلعدادیةتالمیذ المدارس 

ً  ساعات  سوف تكون لھم األولویة في التسجیل. أسبوعیا
 بالبرماح سوف یعطون األولویة للتسجیل.التالمیذ اللذین یستطیعون اإللتزام الكامل 

 
ألي في وقت قبل نھایة البرنامج وفقاً لسیاسات نظام مدارس أوكالند حول الخروج المبكر بإمكان العائالت طلب خروج أبنائھا 

 سبب من األسباب التالیة: 
  مماثلبرنامج  •
 عائليطوارئ  •
 شخصیة  –ظروف عائلیة  •
 موعد طبي  •
 النقل  •
 ع المحلي من في المجتماال •
 حدث مع طفل(ة)  •
 ظروف اخرى إن كانت مناسبة  •

 
 __________________________موقع المدرسة: 

 
 ______________________________إسم البرنامج: 

 
 ______________________________إسم التلمیذ(ة): 

 
 _________المرحلة الدراسیة: 

 
 من البرنامج ما بعد المدرسة في الساعة__________ مساءً  إبنتي \اطلب الخروج المبكر إلبني

 وضع إشارة بجانب السبب) (
 

  وحده بعد غروب الشمس لاذا كان عائد إلى البیت إبنتي  \على سالمة إبني خائف(ة)انا 
 

 إبنتي بعد ھذا الوقت  \انا غیر قادر(ة) على إلتقاط إبني 
 

  :شيء اخر_________________________________ 
 

 وكالئھو وموظفیھ وضباطھنظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند والي(ة) األمر, اخلي  \بموجب ھذه الوثیقة انا, كالوالد(ة) 
 منإبنتي المبكر  \خروج إبنينتیجة خسارة أو ضرر أو مرض أو موت أو  إلصابة ضدھم أي إجراء قانونيوالمتطوعین فیھ من 

 _____________________                 ☑_________________________________البرنامج ما بعد المدرسة.
 التاریخ                              والي(ة) األمر \(ة)توقیع الوالد         
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)إختیاري( راشد مراقبة بدون البرنامج من) ة(التلمیذ خروج حول اإلعفاء  
 أو اكبر  12فقط للتالمیذ في عمر  

 
 __________________________موقع المدرسة: 

 
 __________________________إسم التلمیذ(ة): 

 
 _____________المرحلة الدراسیة: 

 
 _________ تاریخ میالد التلمیذ(ة): 

 
إبنتي في نھایة یوم البرنامج  \إلى البرنامج في وقت متأخر عند وقت الخروج أو اذا كنت غیر قادر(ة) على إلتقاط إبني اذا وصلتُ 

  ما بعد المدرسة:
 

 من البرنامج بدون مراقبة راشد.بالخروج إبنتي  \إبني سماحلموظفي البرنامج ما بعد المدرسة ب أعطي اإلذن    
 
 

 وكالئھوموظفیھ و وضباطھنظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند والي(ة) األمر, اخلي  \بموجب ھذه الوثیقة انا, كالوالد(ة) 
إبنتي  \نتیجة خروج إبنيخسارة أو ضرر أو مرض أو موت أو  إلصابةأي وجمیع اسباب إجراء قانوني والمتطوعین فیھ من 

 .قبة راشدبدون مرا من البرنامج ما بعد المدرسة

_________________________________☑                 _____________________ 

 التاریخ                              والي(ة) األمر \(ة)توقیع الوالد
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 2021-2020برامج ما بعد المدرسة 
 اسم البرناج:________________________________________________

 
 موقع المدرسة:_________________________________________________

 

 نموذج الطالب الصحي
 :معلومات التلمیذ(ة) الشخصیة

 
 _________________ تاریخ المیالد   _____________________________ إسم التلمیذ(ة)

 
 ______________   في البیت اللغة المتحدثة ______________ 2021-2020المرحلة الدراسیة عام 

 
  :الشخصیة والي(ة) األمر\الوالد(ة)معلومات 

 
  _____________________________ والي(ة) األمر (الشخصي, العائلي) \الوالد(ة)إسم 

   
 __________________________________________________ عنوان بیت التلمیذ(ة)

 
 ___________________ الھاتف الثابت (في البیت)

 
 _____________________ ھاتف الوالد(ة) في العمل      _____________________ ھاتف الوالد(ة) الجوال

 
 طوارئ:الحالة 

 :سنتصل بفي حالة الطوارئ 
 ___________________ التلمیذ(ة)ب عالقة الشخص   _____________________________اإلسم  
 
 _____________________ رقم ھاتف الشخص 

 

 :الصحة
تحتاج التي و التالیة الصحیة طفلتك أي حالة من الحاالت \یرجى وضع عالمة على الصندوق المناسب اذا كان لدى طفلك

 :ساعات المدرسةبعد إلى العالج 
 

 ______________حساسیة شدیدة من:__       □ )enEpiP®إبرة الطوارئ الذاتیة (التلمیذ(ة)  مع       □
 الربو       □ في المدرسة جھاز االستنشاقمع التلمیذ(ة)        □
 مرض السكر       □ دواء في المدرسةالمع التلمیذ(ة)        □
 النوبات       □ دواء في المدرسةالمع التلمیذ(ة)        □
 فقر الدم المنجلي       □ دواء في المدرسةالمع التلمیذ(ة)        □
 التلیف الكیسي       □ دواء في المدرسةالمع التلمیذ(ة)        □
 ___________________ حالة اخرى:       □ دواء في المدرسةالمع التلمیذ(ة)        □

 
 ________________________________________________________ :التاریخ المرضي اذا كان ضروریا

 
 _______________________________________________ :ساعات المدرسةبعد خالل واألدویة الضروریة 

 
 __________________________________________________قائمة االشیاء واألدویة التي تسبب الحساسیة:
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 إرشادات خاصة
ما  برنامجالمتوفر لموظفي  طارئمن الربو أو مرض السكر أو الحساسیة الشدیدة دواء  تلمیذ یعانيیجب أن یكون لكل 

باإلضافة إلى خطة  رد الفعل التحسسيأو حالة انخفاض السكر الدموي أو  نوبة ربوستخدام في حدث بعد المدرسة لإل
شكل بطفلتك  \رسة إلى دواء لطفلكطبیب(ة). سیحتاج البرنامج ما بعد المدالإدارة الحالة الصحیة مع توقیعك وتوقیع 

 . بھ المدرسةتزود عن الدواء الذي  مستقل
 

  مركز خدمات الصحة في المدرسة لمعلومات إضافیة. \زر ممرضة المدرسة
 
 

 التفویض لعالج قاصر
البرنامج ما بعد إبنتي الذي یمكن سیكون بحاجة إلیھ خالل  \برنامج ما بعد المدرسة إلعطاء الدواء إلبنيالافوض موظفي 

 المدرسة.
 

آذن موظفي البرنامج ما بعد المدرسة بطلب العالج  ممكناً, والي أمر اخر \في الحالة التي لم یكون اإلتصال بي أو بوالد
الطفل(ة) تحت رعایتي.  \إبنتي \المناسب إلبني  

 
 

      ____________________________ :والي(ة) األمر \توقیع الوالد(ة)     ________________ التاریخ:    
 

      ____________________________________________ :اكتب إسمك بخط یدوي واضح
 
 
 
 
 

 _________________رؤیة؟ إبنتك مشاكل في  \ھل لدى إبنك
 

 _________________إبنتك یجد صعوبة في الرؤیة؟  \ھل تم إبالغك بأن إبنك
 

 _________________الطبیة؟  إبنتك النظارات \إبنكمن المفروض أن یلبس ھل 
 
 
 

 
 یرجى إعادة ھذه اإلستمارة إلى برنامج ما بعد المدرسة على الفور وشكراً لكم!

 


	اتفهم أن طبيعة برنامج ما بعد المدرسة وأن المشاركة فيه تطوعية وأتفهم بأن نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكلاند غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر أو مرض أو إصابة تحدث للطالب أو لممتلكات كنتيجة المشاركة في برنامج ما بعد المدرسة، بموجب هذه الوثيقه اخلي نظام المد...
	سياسة توصيل وأخذ الطلاب من والى البرنامج
	كالوالد(ة)\ والي(ة) الأمر افهم بأن البرنامج ما بعد المدرسة يبدأ بعد نهاية اليوم المدرسي فوراً وينتهي بحلول الساعة 6 مساءً. لن يسمح البرنامج التلاميذ للذهاب إلى بيوتهم قبل تسجيل الخروج من قبل الوالد(ة)\ والي(ة) الأمر أو شخص المذكور ادناه:
	_________________________________☑                 _____________________
	_________________________________☑               _____________________
	_________________________________☑                 _____________________
	_________________________________☑                 _____________________
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