ﻣﺮﺣﺒًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺪارس ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻔل ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣدارس ﺳﯾﻧﺳﯾﻧﺎﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
_____ ﺣزﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻟب
_____ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد أو ﺟواز اﻟﺳﻔر
_____ ﺳﺟل اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟطﻔل
_____ أﺣدث ﺗﻘرﯾر ﻣدرﺳﻲ ﻟﻠطﻔل )ﻏﯾر ﻣطﻠوب ﻟﻣرﺣﻠﺔ رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل(
_____ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔردي/ﺗﻘرﯾر ﻓرﯾﻖ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠطﻔل )إن أﻣﻛن(
ﺣول ﻣﻧﮭﺎ
_____ دﻓﺗر ﻋﻼﻣﺎت اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟ ُﻣ ﱠ
_____ ھوﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﺻورة ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر/اﻟوﺻﻲ
)ﯾﺣﻖ ﻓﻘط ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر أو اﻟوﺻﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻔل ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ(.
_____ إﺛﺑﺎت اﻟوﺻﺎﯾﺔ )ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل(.
_____ إﺛﺑﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر وﺛﯾﻘﺔ إﺛﺑﺎت إﻗﺎﻣﺔ واﺣدة ) (1ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﻣل اﺳم اﻟوﺻﻲ.
ﻣﺛﺎل :ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟرھن اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدوره  30ﯾو ًﻣﺎ ،أو ﻓﺎﺗورة ﻣراﻓﻖ ﺑﺧﻼف اﻟﻛﺑل اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﻲ ،ووﺛﯾﻘﺔ )وﺛﺎﺋﻖ( ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺻﺎدرة ﻋن ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﺛل داﺋرة اﻹﯾرادات اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو إدارة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو وزارة ﺷؤون اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ.
_____ اﻹﻗرار اﻟﺧطﻲ ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر/اﻟﻣﺎﻟك
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ وﻟﻲ اﻷﻣر/اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻧﻔﺳﮫ .وﯾﺟب إﻟﺣﺎق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺣزﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻟب اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
ھذا اﻟﻘﺳم ﻣﺧﺻص ﻻﺳﺗﺧدام ﻓرﯾﻖ ﻣرﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻘط.
اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣدارس  -ﯾُرﺟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺣﺗﻰ ﺧﻣس ) (5ﻣدارس:
____________________________________ .1
____________________________________ .2
____________________________________ .3
____________________________________ .4

Date
CPS Staff
Initials

____________________________________ .5

ﺷﻛرا ﻟﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣدارس ﺳﯾﻧﺳﯾﻧﺎﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ!
ً
ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻤﺪارس ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) 0123-363 (513اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﺼﻲ0124-363 (513) :؛ اﻟﻤﻮﻗﻊBurnet Avenue, Cincinnati, OH 45219 2651 :
ﻣﺪارس ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﺗﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ اﻟﻔﺮص.

To Be Completed By Cincinnati Public Schools Employee
1. Check. Confirm the following statements related to the administration of Ohio's language usage survey:



The district or school presented the language usage survey, to the extent practicable, in a language
and form that the parent or guardian understood.



The district or school informed the parent(s) or guardian(s) of the form's purpose. The language usage survey
is used only to understand students' linguistic experiences and educational background.



The district or school reports information from the language usage survey in the appropriate Educational
Management Information System (EMIS) records.



For students enrolling from other U.S. schools and districts, school officials request previous language
survey data and refer to the information when identifying English learners.



Results of the language usage survey are kept with the student's cumulative records and follow the student
if he/she transfers to another district or school.

2.

Record. Indicate responses from the language background survey (page 2) in table below.

Student's native language
What was this student’s first language?

_____________________________________________

Student's home language
What language does this student
speak most frequently?

Potential English learner



Yes. Assess the student's English proficiency.

A language other than English is listed for
any of the 3 questions in the language
background section.



No. Do not assess the student's English proficiency.

Immigrant student status



Yes, the student is an immigrant child.



No, the child is not an immigrant child.

Immigrant = Student born outside
of U.S. and has attended U.S.
schools for less than 3 years.

3.

_______________________________________________________________

Validate. Complete the information below.
_________________________________
Signature of validating school employee

________________
Date (mm/dd/yyyy)

___________________________

_____________________

Printed name of validating school employee

Name of school or school district

This box - CPS Use Only:
Student ID
Entry Date ______________________
Entry Code______________________
Homeroom______________________
Page

1/

1 الصفحة

Today’s Date/اليوم

تاريخ

___/___/___

مرحبًا بكم في
مدارس سينسيناتي العامة
Welcome to
CINCINNATI PUBLIC SCHOOLS

 يلزم التوقيع في أسفل الصفحة:مه ٌم
School Year / السنة الدراسيةSTUDENT REGISTRATION INFORMATION FORM/نموذج معلومات تسجيل الطالب
School Code/رمز المدرسة
			
School Name/اسم المدرسة
Important: Signature required at bottom of Page

5. / .5

. اذكر األسماء القانونية. يُرجى الطباعةStudent Information/معلومات الطالب
First Name/االسم األول
			
Last Name/االسم األخير

Please print. Provide legal names./

		
Middle/األوسط

☐ أنثى

Female/

Male/ ☐ ذكرGender (Check One(/)خيارا
(اختر
ً
		
Apartment Number/رقم الشقة
			
Zip Code/الرمز البريدي
Yes/ ☐ نعمNo/ ☐ ال:Unlisted/:مدرج
ُ غير

قوقازي/أبيض

☐ نعم

Yes/

النوع

Entering Grade Level/الدخول إلى مستوى الصف
				Home Address/عنوان المنزل
State/الدولة
				
City/المدينة
						
Phone Number/رقم الهاتف

☐ ال

هل الطالب من أصل إسباني أو التيني؟
أمريكي- إفريقي/  ☐ أسودRace / Ethnic Code/العرق/كود الجنس
) ☐ آسيويMust check all that apply.(/).(يجب تحديد كل ما ينطبق
Native Hawaiian/Other Pacific Islander/ من سكان جزر المحيط الهادئ/ ☐ مواطن هاواي
No/

Is student Hispanic or Latino?/

White/Caucasian/
☐ Black/African-American/
American Indian/Alaskan Native/سكان أالسكا األصليين/ ☐ الهندي األمريكيAsian/

☐ آخر

Other/

الدولة
State/الوالية
_ tudent’s Birthplace: City/ المدينة:مكان ميالد الطالب
S
)month/date/year – xx/xx/xxxx(/)xx/xx/xxxx –السنة/اليوم/______ (الشهر/____/____Student’s Birthdate/تاريخ ميالد الطالب
)birth certificate, passport, etc.; provide document( /) وما إلى ذلك؛ قدّم المستند، جواز السفر،_(شهادة الميالد
Nationality/مصدر مستند الميالد
_____________________________________________________________ Nationality/الجنسية
______/____ :Date student was enrolled in U. S. schools/:تاريخ تسجيل الطالب في مدارس الواليات المتحدة
)month/date/year – xx/xx/xxxx(/)xx/xxxx – السنة/(الشهر
Has student ever received English as a Second Language /) أو خدمات ثنائية اللغة؟ESL( هل تلقى الطالب اإلنجليزية كلغة ثانية
Yes/☐ نعم
No/) ☐ الESL) or Bilingual services?
/:I-94  أدخل رقم، إذا كان نعم، ☐ نعمNo/ ☐ الIs student a Foreign Exchange student?/هل الطالب ضمن برنامج التبادل الطالبي األجنبي؟
			
:Yes, enter I-94 number
Country/

Yes If

)يُطلب من مدارس سينسيناتي العامة تحديد الطالب الذين يكون والدهم (أو والديهم) في القوات المسلحة األمريكية (في حالة خدمة فعلية أو احتياطيين
.Cincinnati Public Schools is required to identify students whose parent is (or parents are) in the U.S/.أو في الحرس الوطني
.Armed Forces (Active Duty or Reserve status) or in the National Guard
Yes/ ☐نعمNo/ ☐الParent/Guardian in U.S. Military or National Guard?/ولي األمر في الجيش األمريكي أو الحرس الوطني؟/هل الوالد
☐ Guardian/ ☐ ولي األمرParent/الوالد
Parent’s/Guardian’s Name/ولي األمر/اسم الوالد
Parent’s/Guardian’s Resident School District (if not CPS(/)ولي األمر المقيم (إن لم تكن مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة/منطقة مدرسة الوالد

/: فاختر السبب للتقديم،إذا لم يكن مقي ًما في منطقة مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة

:If not a CPS district resident, select reason for applying
Open Enrollment/☐ التسجيل مفتوح

) خارج أوهايو (التعليم- ☐ التسجيل مفتوح

/

Open Enrollment - Outside Ohio (Tuition(
☐

Out of District - Foster Placement/الحضانة

– خارج المنطقة
☐ خارج المنطقة – تشرد
Out of District - Special Education/ تعليم خاص- ☐ خارج المنطقة
/: رقم هوية الموظف- ☐ موظف مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة
Out of District - Homeless/

________________________ :CPS Employee - Employee ID Number
_____________________________________________ Other/
☐

أخرى

Enrollment Reasons (Check One(/)أسباب التسجيل (حدد واحدًا
From out of state / out of country/خارج الدولة/☐ من خارج الوالية

☐ من المدرسة المنزلية في والية أوهايو
☐ من مدرسة غير عامة في والية
/)☐ من إحدى مناطق والية أوهايو العامة أو مدرسة مستقلة (مجتمعية
From home school in Ohio/

From nonpublic school in Ohio/أوهايو

From an Ohio public district or charter (community) school

/2003 المستقلة منذ عام/☐ ليس في مدارس والية أوهايو العامة

Not in Ohio public/charter schools since 2003

☐ أول مرة في مدرسة أوهايو العامة بسبب العمر

/

First time in Ohio public school due to age
Not newly enrolled in this district/☐ غير مسجل حديثًا في هذه المنطقة

جهات االتصال في حاالت الطوارئ

Emergency Contacts/

.هل هناك جهات اتصال في حاالت الطوارئ إضافية؟ استخدم مؤخرة هذه الصفحة

Additional emergency contacts? Use back of this page./

/عالقته بالطالب
Primary Care Doctor & Phone/طبيب الرعاية األساسية وهاتفه
Relationship to Student

/الهاتف الجوال

Cell Phone

/االسم
Phone/الهاتف
Name

2 الصفحة

تسجيل الطالب في مدرسة سينسيناتي العامة

Page 2

Cincinnati Public Schools Student Registration

_____________________________ Student’s Name/اسم الطالب
_

/اللغة

Language

 سوف تدل هذه المعلومات موظفي المدرسة ما.يلزم تقديم استبيان استخدام اللغة مكتمل لجميع الطالب عند التسجيل في مدارس والية أوهايو
 تضمن اإلجابات عن هذه األسئلة حصول طفلك على الخدمات التعليمية؛ لكي.إذا كانوا بحاجة إلى التحقق من إتقان طفلك اللغة اإلنجليزية أم ال
. ال يتم استخدام المعلومات لتحديد حالة الهجرة.ينجح في المدرسة

A completed language usage survey is required for all students upon enrollment in Ohio schools. This information will tell school staff if they need to check
your child’s proficiency in English. Answers to these questions ensure your child receives the education services to succeed in school. The information is
not used to identify immigration status.
Communication Preferences

/تفضيالت التواصل

 لدى جميع اآلباء.أشر إلى تفضيالت اللغة الخاصة بك حتى نتمكن من توفير مترجم أو مستندات مترجمة بدون أي تكلفة عندما تحتاج إليها
.الحق في الحصول على معلومات حول تعليم أطفالهم بلغة يفهمونها

Indicate your language preference so we can provide an interpreter or translated documents at no cost when you need them. All parents have the right to
information about their child’s education in a language they understand.

______________________________________

بأي لغة (لغات) تفضل عائلتك التواصل مع المدرسة؟

In what language(s) would your family prefer to communicate with the school?

/الخلفية اللغوية

Language Background

تساعدنا المعلومات حول الخلفية اللغوية لطفلك في تحديد الطالب المؤهلين للحصول على الدعم لتطوير المهارات اللغوية الالزمة للنجاح في
. قد يكون االختبار ضروريًا لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى دعم اللغة أم ال.المدرسة

Information about your child’s language background helps us identify students who qualify for support to develop the language skills necessary for success
in school. Testing may be necessary to determine if language supports are needed.

)ما اللغة التي يتحدث بها هذا الطالب غالبًا؟ (اللغة األساسية
______________________________What language does this student speak most frequently? (primary language)
)ما اللغة التي يتحدث بها البالغون في المنزل؟ (اللغة األم
________________________________What language is most often spoken by adults at home? (home language)
)ما اللغة األولى لهذا الطالب؟ (اللغة األولى
____________________________________________What was this student’s first language? (first language)
التعليم السابق

Prior Education/

 وقد تمكن المدرسة من،توفر لنا اإلجابات حول بلد ميالد طفلك وتعليمه السابق معلومات حول المعرفة والمهارات التي يجلبها طفلك للمدرسة
.تلقي تمويل إضافي لدعم طفلك

Responses about your child’s birth country and previous education give us information about the knowledge and skills your child is bringing to school and
may enable the school to receive additional funding for support for your child.

/هل تلقى طفلك تعلي ًما رسميًا خارج الواليات المتحدة؟
Yes/ ☐ نعمNo/☐ ال
__________/_________ If yes, how many years/months?/األشهر؟/ فكم عدد السنوات،إذا كانت اإلجابة نعم
Months/أشهر
Years/سنوات
___________________________ If yes, what was the language of instruction?/ فما هي لغة التعليم؟،إذا كانت اإلجابة نعم
Yes/☐ نعم
No/ ☐ الHas your child attended school in the United States?/هل التحق طفلك بالمدرسة في الواليات المتحدة؟
_________/_________/_________  فمتى ذهب طفلك إلى مدرسة ألول مرة في الواليات المتحدة؟،إذا كانت اإلجابة نعم
If yes, when did your child first attend a school in the United States?
Year/السنة
Day/اليوم
Month /الشهر
Has your child ever received formal education outside the United States?

/معلومات إضافية

Additional Information

/.هل يلزم توفير مساحة إضافية؟ استخدم مؤخرة هذه الصفحة

Additional space needed? Use back of this page.

____________________________________/.شارك المعلومات لمساعدتنا على فهم خبرات طفلك اللغوية وخلفيته التعليمية
__________________________Share information to help us understand your child’s language experiences and educational background.
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3 الصفحة
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_____________________________ Student’s Name/اسم الطالب

التعليم السابق

Prior Education/

/.مساحة إضافية مطلوبة؟ استخدم مؤخرة هذه الصفحة

Additional space needed? Use back of this page.

: بما في ذلك الروضة، بد ًءا بأحدث المدارس،اذكر المدارس السابقة للطالب

List student’s previous schools, beginning with most recent school, including preschool:

_______________________________________________________________________________
) بلد، والية، مدينة،العنوان (شارع
من – إلى
			
الصفوف
			
		
اسم المدرسة
From

– To

Grades

From

– To

Grades

Address (Street, City, State, Country)

School Name

Address (Street, City, State, Country)

School Name

_______________________________________________________________________________
) بلد، والية، مدينة،العنوان (شارع
من – إلى
			
الصفوف
			
		
اسم المدرسة
Kindergarten Experience/تجربة رياض األطفال
/☐ نص يوم
All Day/☐ يوم كامل

Half day

/).تجربة ما قبل المدرسة (ضع عالمة على كل ما ينطبق

Preschool Experience (Check all that apply.)

/Head Start  برنامج/ ☐ في روضة مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة
At a CPS preschool

/ Head Start program

/ مقدم خارج مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامةHead Start ☐ في برنامج
At a non-CPS Head Start program

/☐ في مركز رعاية األطفال لمدة عام كامل بدوام كامل
At a full-day, full-year child care center

/☐ في دار حضانة خاصة بدوام جزئي
At a part-time private preschool

/☐ في دار رعاية األطفال العائلية
At home/☐ في المنزل
Other/☐ أخرى

At a family child-care home

/.مساحة إضافية مطلوبة؟ استخدم مؤخرة هذه الصفحة

Additional space needed? Use back of this page.

_________

/ _______________االسم األولLast Name/االسم األخير
Female/ ☐ أنثىMale/ ☐ ذكر- Gender/النوع
__________ Age/ __________ العمرGrade/ _________________________الصفSchool Attending/الذهاب إلى المدرسة
_______________________________________________________________________________
_________ Middle Name/ ______________االسم األوسطFirst Name/ _______________االسم األولLast Name/االسم األخير
Female/ ☐ أنثىMale/ ☐ ذكر- Gender/النوع
__________ Age/ __________ العمرGrade/ _________________________الصفSchool Attending/الذهاب إلى المدرسة
_______________________________________________________________________________
_________ Middle Name/ ______________االسم األوسطFirst Name/ _______________االسم األولLast Name/االسم األخير
Female/ ☐ أنثىMale/ ☐ ذكر- Gender/النوع
__________ Age/ __________ العمرGrade/ _________________________الصفSchool Attending/الذهاب إلى المدرسة
_______________________________________________________________________________
Middle Name

/______________االسم األوسط

/األشقاء

Siblings

First Name

4 الصفحة
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_____________________________ Student’s Name/اسم الطالب
/.استخدم صفحات إضافية حسب الضرورة
Parent /الوالد
Stepparent/☐ أم بديلة
		Guardian/☐ الوصي
		
Father/☐ الوالد
		 Mother/☐ األم
Other/☐ أخرىSurrogate Parent/☐ والد بديل
Grandparent /☐ الجد
Foster parent*/*☐ الوالد بالتبني
_________________________ Last Name/االسم األول
No/ ☐ الYes/ ☐ نعمDeceased?/متوفى؟
________________________ First Name/االسم األخير
__________________ District of Residence/مقاطعة اإلقامة
/ ☐ غير متزوجMarital/ ☐ متزوجMarital Status/الحالة االجتماعية
_________ District of Primary Residence/مقاطعة اإلقامة األساسية
Divorced
/ ☐ مطلقSeparated/ ☐ منفصلWidowed/ ☐ أرملUnmarried
Yes/☐ نعم
No/☐ ال
Last Name/يقيم مع الطالب؟
Use additional pages as necessary.

. فإننا نطلب الوثائق القانونية الحالية المتعلقة باألطفال،إذا قمت بوضع عالمة على منفصل أو مطلق

If you check Separated or Divorced, we require current legal documentation related to the children.

/الوالد الحاضن؟
Legal Guardian?/وصي قانونيًا؟
/*** الجدة؟/) للجدPOA( توكيل عام
Custodial Parent?

/☐ نعم
/☐ نعم
Yes/☐ نعم
Yes/☐ نعم
Yes/☐ نعم
Yes/☐ نعم

/☐ ال
/☐ ال
No /☐ ال
No /☐ ال
No /☐ ال
No /☐ ال

Yes

No

Yes

No

Grandparent POA?

***

/تخويل مقدم الرعاية؟

Caregiver Authorization?

/عامل مهاجر؟
تلقي بريد من المدرسة (إن لم يكن
/الوالد الحاضن)؟
Migrant Worker?

Receive School Mail

(if not Custodial Parent)?

_______
������������������� Address**/**العنوان
____ State/ ______________________الواليةCity/المدينة
__________________ Zip Code/الرمز البريدي
Yes/ ☐ نعمNo/ ☐ الUnlisted?/مدرج؟
ُ ______غيرPhone/الهاتف
_______
���������������� Cell Phone/الهاتف الجوال
_______
��������� Email Address/عنوان البريد اإللكتروني
_______
����������������� Employer/صاحب العمل
_______
��������������� Work Address/عنوان العمل
_______
����������������� Worh Phone/هاتف العمل

Parent /الوالد
/☐ أم بديلة
		Guardian/☐ الوصي
		
Father/☐ الوالد
		 Mother/☐ األم
Other/☐ أخرىSurrogate Parent/☐ والد بديل
Grandparent /☐ الجد
Foster parent*/*☐ الوالد بالتبني
_________________________ Last Name/االسم األول
No/ ☐ الYes/ ☐ نعمDeceased?/متوفى؟
________________________ First Name/االسم األخير
__________________ District of Residence/مقاطعة اإلقامة
/ ☐ غير متزوجMarital/ ☐ متزوجMarital Status/الحالة االجتماعية
_________ District of Primary Residence/مقاطعة اإلقامة األساسية
Divorced/ ☐ مطلقSeparated/ ☐ منفصلWidowed/ ☐ أرملUnmarried
Yes/☐ نعم
No/☐ ال
Last Name/يقيم مع الطالب؟
Stepparent

. فإننا نطلب الوثائق القانونية الحالية المتعلقة باألطفال،إذا قمت بوضع عالمة على منفصل أو مطلق

If you check Separated or Divorced, we require current legal documentation related to the children.

/ �������������������
______ الوالد الحاضن؟Address**/**العنوان
Legal Guardian?/ ___ وصي قانونيًا؟State/ _____________________الواليةCity/المدينة
___________________Zip Code/الرمز البريدي
/*** الجدة؟/) للجدPOA( توكيل عام
Grandparent POA? ***
Yes/ ☐ نعمNo/ ☐ الUnlisted?/مدرج؟
ُ ______غيرPhone/الهاتف
/�����������������
______ تخويل مقدم الرعاية؟Cell Phone/الهاتف الجوال
Caregiver Authorization?
______
��������� Email Address/عنوان البريد اإللكتروني
Migrant Worker?/عامل مهاجر؟
تلقي بريد من المدرسة (إن لم يكن
/������������������
______ الوالد الحاضن)؟Employer/صاحب العمل
Receive School Mail ______
���������������� Work Address/عنوان العمل
(if not Custodial Parent)? ______
����������������� Worh Phone/هاتف العمل
Custodial Parent?

/☐ نعم
/☐ نعم
Yes/☐ نعم
Yes/☐ نعم
Yes/☐ نعم
Yes/☐ نعم

/☐ ال
/☐ ال
No /☐ ال
No /☐ ال
No /☐ ال
No /☐ ال

Yes

No

Yes

No

/. احتفظ به في ملف تراكمي. فعليك الحصول على نسخة حالية من حكم محكمة يوضح المنطقة المسؤولة،* إذا كنت ولي األمر بالتبني

* If foster parent, obtain a current copy of court order showing district of responsibility. Retain in cumulative file.

/.** إذا كان العنوان مختلفًا عن عنوان الطالب؛ العناوين مطلوبة للوالدين الطبيعيين أو بالتبني

** If address is different from student’s address; addresses required for natural or adoptive parents.

/.) وتخويل مقدم الرعايةPOA(  فقم بتضمين نسخة من التوكيل العام،*** إذا كان الوالد غير حاضن

*** If parent is not custodial, include copy of Grandparent Power of Attorney (POA) and Caregiver Authorization.
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_____________________________ Student’s Name/اسم الطالب

/الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

Students With Special Needs

/.قم بتقديم المستندات عند الحاجة

Provide documents where needed.
Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /) وخالفه، كرسي متحرك،هل يحتاج الطفل إلى مساعدة في التنقل؟ (على سبيل المثال

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /)؟ETR( هل حصل الطفل فيما مضى على تقرير فريق التعليم

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ / هل يوجد نموذج تقييم متوفر؟،إذا كان نعم

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /هل تلقى الطفل التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة في آخر مدرسة؟

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /) حالي؟IEP( هل حصل هذا الطفل على برنامج تربوي فردي

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /؟504 هل يوجد لدى الطفل خطة إقامة

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /)؟ETR(  فهل يتوفر تقرير فريق التعليم،إذا كان نعم

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /هل تلقى الطفل خدمات موهوبين في أحدث مدرسة؟

Yes/نعم

☐

No/ال

☐ /)؟WAP  أوWEP(  خطة تسريع مكتوبة، فهل هناك خطة تعليم كتابية،إذا كانت اإلجابة نعم

Does child require mobility assistance? (i.e. wheelchair, etc.)
Has child ever had an ETR (Education Team Report)?
If Yes, is there an evaluation form available?

Did child receive Special Education and related services in most recent school?
Does this child have a current IEP (Individualized Education Program)?
Does child have a 504 Accommodation Plan?

If Yes, is there an ETR (Education Team Report) available?
Did child receive Gifted services in most recent school?
Did child receive Gifted services in most recent school?

(yes)/()نعم
Temporary Living Arrangements
The following questions address the McKinney-Vento Act

42 U.S.C./.McKinney-Vento

/ترتيبات المعيشة المؤقتة

42 U.S.C تتناول األسئلة التالية قانون

ً
/.مؤهل للحصول عليها
ستساعد اإلجابات عن هذه األسئلة في تحديد الخدمات التي قد يكون الطالب
Yes/نعم

☐
Yes/☐ نعم

No/ال

☐
No/☐ ال

Answers to these questions will help determine what services the student may be eligible to receive.

Is student’s current address a temporary living arrangement?/مؤقت؟

هل العنوان الحالي للطالب عبارة عن ترتيب معيشة
Is this temporary living arrangement due to loss of housing or economic hardship?/هل هذا الترتيب المعيشي المؤقت ناتج عن فقدان سكن أو مصاعب اقتصادية؟
. يحق للطالب التسجيل الفوري،إذا كانت اإلجابة على هذين السؤالين هي نعم

If answer to both of these questions is Yes, the student is entitled to immediate enrollment.
Where is the student living now?/اآلن؟

أين يعيش الطالب
☐ في أوتيل أو
In a homeless shelter/☐ في مأوى للمشردين
/)☐ أخرى (مكان غير مخصص ألماكن النوم العادية

Doubled up with family or friend/األصدقاء

☐ مشاركة مع العائلة أو
Unaccompanied youth/☐ شباب غير مصحوبين بذويهم

In a motel or hotel/فندق

Other (a place not designed for ordinary sleeping accommodations)

To Staff: If Yes to questions above, fax this page and Page 1 to Project Connect: 363-3220.

/؟PowerSchool هل لديك حساب على موقع

PowerSchool

?Do you have a PowerSchool website account

 هل ترغب في التسجيل للحصول على حساب؟ ☐ نعم ☐ ال، حيث يمكن لآلباء مشاهدة إذا كانت اإلجابة ال، موقعًا على اإلنترنتPowerSchool يُعد
No

If No, would you like to sign up for one?

Yes

/.درجات طفلهم وحضورهم ومهامهم وانضباطهم وغير ذلك الكثير

/: فقدم لنا عنوان بريدك اإللكتروني، إذا كانت اإلجابة نعم

PowerSchool is a website where parents can see their child’s grades,

If Yes, give us your email address:

attendance, assignments, discipline and more.

_______________________________________

To Staff: If new PowerSchool account, give copy of this page and Page 1 to PowerSchool Coordinator at your school.
How Did You Hear About CPS?

☐ راديو
)Printed Advertisement( ☐ إعالن مطبوع
)Newspaper Story( ☐ قصة في الجريدة
☐ حدث مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة
)Radio(

)CPS Event(

☐ لوحات إعالنية
☐ رسالة أو بطاقة بريدية

)Billboards(

)Letter or Postcard(

☐ قصة إخبارية تلفزيونية
)Television News Story(
)CPS Staff Member(

☐ صديق أو قريب

/كيف سمعت عن مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة؟
☐ منشور مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة
)CPS Publication(

☐ موقع ويب مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة
)CPS Website(

)Friend or Relative(

☐ صديق أو قريب
2018 /7 راج َع
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_____________________________ Student’s Name/اسم الطالب

To Staff: Please fax this page to CPS’ Communications and Engagement Office: 363-0025.

أتفهم أن أي معلومات غير دقيقة مقدمة عن هذا الطالب في أي صفحة من نموذج معلومات تسجيل الطالب هذا قد تؤدي إلى تغيير مستوى
/.الصف أو تغيير الفصل الدراسي أو التحويل الفوري أو االنسحاب من هذه المدرسة

I understand that any inaccurate information provided about this student on any page of this Student Registration Information Form may result in a change of
grade level, a change of class, or an immediate transfer or withdrawal from this school.

______________ Date/ _________________________التاريخParent’s / Guardian’s Signature/ولي األمر/توقيع الوالد
/طلب تقييد خصوصية المعلومات
 وفقًا." باستثناء "معلومات الدليل،) إصدار معلومات علنية عن طالبناCPS( تحظر القوانين الفيدرالية وأوهايو على مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة
/: تحدد مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة معلومات الدليل على النحو التالي،8330 لسياسة مجلس اإلدارة رقم
Request to Restrict Privacy Information

Federal and Ohio laws prohibit Cincinnati Public Schools (CPS) from publicly releasing information about our students, except for designated “Directory
Information.” Per Board Policy No. 8330, CPS defines Directory Information as the following:

 والمشاركة في، وعنوان البريد اإللكتروني، ورقم الهاتف، وعنوان المنزل،الوصي/ واسم الوالد، ومستوى الصف، والمدرسة،اسم الطالب
/ والجوائز التي تم الحصول عليها،األنشطة والرياضة المعترف بها رسميًا

A student’s name, school, grade level, parent-guardian’s name, home address, telephone number, email address, participation in officially
recognized activities and sports, and awards received

 يتعين على مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة عند الطلب تقديم معلومات الدليل أعاله إلى أي فرد من،بموجب قانون السجالت العامة بوالية أوهايو
. يتمثل غرض مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة األساسي من إصدار معلومات الدليل في إبراز إنجازات الطالب.الجمهور يطلبها

Under Ohio public records law, CPS is required upon request to provide the above Directory Information to any member of the public who requests it. CPS’
primary purpose for releasing Directory Information is to highlight students’ accomplishments.

 عا ًما أو أكثر السماح لمدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة بإصدار معلومات18 قد يرفض اآلباء أو أولياء األمور القانونيون أو الطالب الذين تبلغ أعمارهم
 يرجى توضيح ما إذا كنت ترغب في منع مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة من إصدار معلومات الدليل على الطالب المحدد أدناه عن طريق.الدليل
.وضع عالمة على المربع المناسب وإرجاع هذا النموذج إلى مدرسة طفلك

Parents, legal guardians, or students age 18 or over may refuse to allow CPS to release Directory Information. Please indicate if you wish to restrict CPS
from releasing Directory Information on the student named below by checking the appropriate box and returning this form to your child’s school.
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_____________________________ Student’s Name/اسم الطالب
) وما إلى ذلك، والكليات والجامعات، وأصحاب العمل المحتملين،إصدار الجمهور العام (بما في ذلك وسائل اإلعالم

).General Public Release (including to media, potential employers, colleges and universities, etc

/☐ ال يجوز لمدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة إصدار معلومات دليل حول طفلي

CPS may not release directory information about my child

Military Recruiters /التجنيد العسكري
 يجب على مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة إصدار أسماء وعناوين وأرقام هواتف طالب المدارس الثانوية إلى التجنيد،وفقًا للقانون الفيدرالي
. مستهدفًا على وجه التحديد، عا ًما أو أكثر18  أو الطالب الذي يبلغ من العمر، ما لم يكن أحد الوالدين أو الوصي القانوني،العسكري

Per federal law, CPS must release the names, addresses and telephone numbers of high school students to military recruiters, unless the parent or legal
guardian, or student age 18 or over, specifically objects.

/.☐ ال يجوز لـمدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة إصدار اسم طفلي وعنوانه ورقم هاتفه على التجنيد العسكري

CPS may not release my child’s name, address and phone number to military recruiters.

_________________________________
First Name/االسم األول

__________________________________________
)Please Print) Student’s Last Name/(يُرجى طباعة) اسم الطالب األخير

_______/______/_______
Year/ سنة/ Day/ يوم/ Month/شهر

Student’s Birthdate

/تاريخ ميالد الطالب
		

/:يُرجى تحديد واحد مما يلي
I am the student, and I am 18 years of age or older./.ما أو أكثر
ً  عا18  وعمري،☐ أنا طالب
. عا ًما18  والطالب أصغر من،☐ أنا الوالد أو ولي األمر أو الوصي على الطالب
Please check one:

I am the parent, guardian, or custodian of the student, and the student is under 18 years of age.

__________
Date/التاريخ

______________________________ ___________________________________
				
Signature/التوقيع
		
Name (Please Print(/)االسم (يُرجى الطباعة

 يعتبر. يمكن مشاركة سجالت الطالب بشكل روتيني بين موظفي مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة ذوي مصلحة مشروعة في تعليم الطالب:يُرجى مالحظة
مسؤول مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة هو الشخص الذي تستعين به مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة أو الشخص الذي تحدده مدارس ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ العامة بأن لديه
. يكون للشخص مصلحة تعليمية مشروعة إذا كانت هناك حاجة لمراجعة سجل للوفاء بمسؤوليته المهنية.مصلحة تعليمية مشروعة في سجل
Please Note: Student records may be routinely shared among Cincinnati Public Schools staff with a legitimate interest in a student’s education. A CPS
official is a person employed by CPS or a person CPS determines has a legitimate educational interest in a record. A person has a legitimate educational
interest if there is a need to review a record in order to fulfill his or her professional responsibility.

:) تقديم شكوى لدىFERPA( أو الطالب المؤهلين الذين يعتقدون أنه تم انتهاك حقوقهم بموجب قانون حقوق وخصوصية التعليم الفيدرالي/يمكن للوالدين و

Parents and/or eligible students who believe their rights under the Federal Education Rights and Privacy Act (FERPA) have been violated may file a
complaint with:

Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue SW,
Washington, D.C., 20202- 4605 الموقع اإللكتروني: www.ed.gov/offices/OM/fpco
FERPA@ed.gov :ويمكن إرسال االستفسارات غير الرسمية إلى مكتب امتثال سياسة األسرة على عنوان البريد اإللكتروني التالي

Informal inquiries may be sent to the Family Policy Compliance Office at this email address: FERPA@ed.gov
authorize the release of records pertaining to/المتعلقة

__________________________________ أخول بإصدار السجالتI,/،أنا

)Please Print) Name of Parent / Guardian or Student 18 years old/سنة

18 ولي األمر أو الطالب البالغ/(يُرجى طباعة) اسم الوالد

__________________ ___________________ ____________________________________________
Middle Initial/التوقيع األوسط
First Name/) االسم األولPlease Print) Student’s Last Name/(يُرجى طباعة) اسم الطالب األخير
)month/date/year - XX/XX/XXXX(/)XX/XX/XXXX

- السنة/التاريخ/ _____ (الشهر/ ____ / _____Student’s Birthdate/تاريخ ميالد الطالب

From the following school or institution:/:من المدرسة أو المؤسسة التالية
________________________________________________________________ Most Recent School/أحدث مدرسة
____________________________________________________________________________ Address/العنوان

______________________________________________________ City, State, Zip Code/ الرمز البريدي، الوالية،المدينة
_____________________________ Fax No./____________________________ رقم الفاكسTelephone No./رقم الهاتف
________Grade Level/مستوى الصف
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_____________________________ Student’s Name/اسم الطالب

/نتائج اختبار اإلنجاز والتخرج من أوهايو

The following records* should be released:/:*التالية

Ohio Achievement and Graduation Test Results
Standardized Test Results/موحدة

نتائج اختبار
التقييمات
Health Records/السجالت الصحية

Gifted Assessments/الموهوبة

يجب إصدار السجالت

Transcript of subjects and grades/نسخة من الموضوعات والدرجات
Attendance Record/سجل الحضور

/504 نتائج اختبارات نفسية أو فردية أخرى خطة التكيف

Psychological or Other Individual Test Results 504
Accommodation Plan

تقييم إجادة اللغة اإلنجليزية

English Language Proficiency Assessments

 أو، بما في ذلك البرنامج التربوي الفردي،سجالت التعليم الخاص
 وخطة السلوك، أو تقرير فريق التعليم،التقييم متعدد العوامل

Special Education Records, including IEP, MFE or ETR, and
behavior plan

 وتقارير البرنامج،)IEP(  والبرنامج التربوي الفردي، درجات اختبار الوالية:* السجالت التي ال يمكن حجبها بسبب عدم دفع الرسوم أو االلتزامات
/. وسجالت التحصين،)ETR( ) أو تقرير فريق التعليمMFE(  والتقييم متعدد العوامل،التربوي الفردي المرحلية
* Records that cannot be withheld due to non-payment of fees or obligations: State test scores, Individualized Educational Program (IEP), IEP progress reports,
Multifactored Evaluation (MFE) or Education Team Report (ETR), and immunization records.

Release records to:/:إصدار السجالت إلى
_____________________________________________________________________ New School/مدرسة جديدة
______________________________________________________________________ ______ Address/العنوان
_____________________________________________________ City, State, Zip Code/ الرمز البريدي، الوالية،المدينة
___________________________ Fax No./_____________________________ رقم الفاكسTelephone No./رقم الهاتف
I am authorizing the release of these records because (Check one(:/:)أنا أصرح بإصدار هذه السجالت بسبب (اختر واحدًا مما يلي
I am the subject of these records, and I’m 18 years of age or older./. عا ًما أو أكثر18  وعمري،☐ أنا موضوع هذه السجالت
. عا ًما18  والموضوع أصغر من،☐ أنا الوالد أو ولي األمر أو الوصي عن موضوع هذه السجالت
I am the parent, guardian or custodian of the subject of these records, and the subject is under

18 years.

______________________________Date/_______________________________________التاريخSignature/التوقيع
REQUEST FOR STUDENT RECORDS - STAFF USE ONLY
:To Registrar/:إلى المسجل
/.يرجى إرسال السجالت المحددة أعاله لهذا الطالب في أقرب وقت ممكن
Please send the records identified above for this student as soon as possible.

: فيرجى إعادة طلبنا موض ًحا ما يلي، إذا كانت السجالت غير متوفرة

If records are not available, please return our request indicating the following:

No Records Available. Reason(s(:/: السبب.☐ ال يوجد سجالت متاحة
______________________________________________________________________
)Unable to Send Records. Reason(s(:/:) السبب (ق.☐ غير قادر على إرسال السجالت
______________________________________________________________________

/. شكرا لتعاونكم الفوري.نحن نقدر تلقي معلومات إضافية لتمكيننا من تلبية احتياجات الطالب

We would appreciate receiving additional information to enable us to meet the student’s needs. Thank you for your prompt cooperation.

____/____/____

التاريخ/Date
_____/____/______

		
_____________________________________

					
CPS School Registrar/المسجل

 مدرسةCPS
: لهذه المدرسةCPS تاريخ بدء االلتحاق بـ

CPS enrollment start date for this school:/

