
مستوى الصف الدرايس للتجسيلرمق هوية الطالب
(عند االنضامم إىل مدارس شياكغو العامة لملرة األوىل)

االمس األوسط القانويناالمس األول القانوينامس العائلة القانوين

اجليل
(جونيور، وما إىل ذلك)

 تارخي امليالد
(يوم/هشر/سنة)

اجلنس القانوين
(أنىث/ذكر/ثنايئ اجلنس/متحول جنسًيا)

اجلنس املؤكد*
(أنىث/ذكر/متحول جنسًيا)

أمساء أشقاء الطالب إذا اكنوا ملتحقني حالًيا مبدارس شياكغو العامة:*االمس األول املؤكد

*االمس األوسط املؤكد

*امس العائلة املؤكد

لالستخدام املدريس فقط: حيظر تكرار جسالت الطالب. فاحبث يف نظام
معلومات الطالب عن رمق هوية الطالب املوجود بالفعل قبل إنشاء آخر جديد.

نموذج التحاق بالمدرسة

امس املدرسة

*اختياري. للحصول عىل املزيد من املعلومات
حول اجلنس املؤكد واالمس املؤكد، ُيرىج زيارة: 

مجموعة أدوات دمع التنوع اجلنيس

نوع إثبات امليالدهشادة امليالد توجد يف امللف               نعم              ال

مدينة امليالدوالية امليالدبلد امليالد*

*استمكل هذا اجلزء ما مل يكن الطالب قد ولِد يف الواليات املتحدة أو أحد أقالميها:

تارخي االلتحاق ألول مرة
بأي من مدارس الواليات املتحدة :

 األعوام الاكملة اليت استمكلها
الطالب يف املدرسة األمريكية:

املدينة والوالية*(املدرسة احملوَّل مهنا (إذا مل تكن إحدى مدارس شياكغو العامة أو املدارس املستقلة العامة

*هل الطالب يف مركز جيد؟                نعم             ال

آخر مدارس شياكغو العامة أو املدارس املستقلة العامة اليت التحق هبا الطالب

ال هل يتلىق الطالب أي نوع من أنواع خدمات التعلمي اخلاص؟            نعم

مت تجسيل الطالب بواسطة (اذكر االمس والصلة)

)تعلميات لملدرسة: بالنسبة إىل طالب املدارس العامة أو مدارس خاصة خارج الوالية، جيب تليق هشادة »املركز اجليد« من ويل 
األمر/الويص. راجع سياسة مدارس شياكغو العامة PO1-0728-21 لالطالع عىل املزيد من املعلومات.(

(تعلميات لملدرسة: إذا اكنت اإلجابة بنعم، ُيرىج إخطار مدير احلالة.)

رقم الفصل/القسمالصفكود حالة االلتحاق )أدخل رقًما إىل اليسار)  لالستخدام

المدرسي 

فقط: 

معلومات الطالبُيرىج الكتابة خبط واحض: 

املعلومات الخشصية

املعلومات املتضمنة

التجسيل

لالستخدام املدريس فقط: ُيرىج مالحظة أن «تارخي االلتحاق ألول مرة بأي من مدارس 
الواليات املتحدة» يصبح حقًال مطلوبًا يف نظام معلومات الطالب إذا مل يكن «بلد امليالد»

الواليات املتحدة أو أحد أقالميها.

الفائت اإلثنية والعرقية الفيدرالية: (أدخل املعلومات يف نظام معلومات الطالب من منوذج استبيان العرق واخللفية اإلثنية)

استبيان اللغة األصلية: (أدخل املعلومات يف نظام معلومات الطالب من منوذج استبيان اللغة األصلية)

التواصل مع ويل األمر/الويص: (أدخل املعلومات يف نظام معلومات الطالب من منوذج طلب معلومات التأهب للطوارئ واحلاالت الصحية)

معلومات الطوارئ/الصحة: (أدخل املعلومات يف نظام معلومات الطالب من منوذج طلب معلومات التأهب للطوارئ واحلاالت الصحية)

املدينة الوالية الرمز الربيدي رمق هاتف املزنلعنوان املزنل (اذكر رمق الوحدة إن وجد)

الرمز الربيدي الوالية  املدينة  عنوان املراسلة (اذكر رمق الوحدة إن وجد) (إذا اكن خمتلًفا عن عنوان املزنل) 

عنوان/رمق هاتف الطالب

يجب استخدام توقيع أصلي؛ غير مسموح باستخدام التوقيعات اإللكترونية

أكواد حالة االلتحاق:

01 – لم يسبق االلتحاق بمدرسة

 02 –  إحدى مدارس شيكاغو العامة
)بما في ذلك المدارس المستقلة العامة)

03 – إحدى مدارس شيكاغو الخاصة

تاريخ االلتحاق توقيع ولي األمر/الوصي
04 –  إحدى مدارس إلينوي العامة، 

ليست في شيكاغو

05 –  إحدى مدارس إلينوي الخاصة، 
ليست في شيكاغو

نموذج التحاق بالمدرسة
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