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 منطقة مدارس بلدة مورالند السفلى
 شارع موراي، وادي هنتنغتون، والٌة بنسلفانٌا 1550

 
 

 …آفاق واسعة نموذج التحقق من اإلقامة للطالب الجدد            

 تمٌز خاص         
 

 

______________    __________________    _______________________________________________ _______    __ 
 الدخول بالصف         السن                تارٌخ المٌالد                      الدخول بمدرسة            اسم الطالب

 

 الوصً القانونً      ولً األمر           ___________________________________   _________________              الوالد/الوالدة 
 القرابة     اسم األب )ولً األمر(

 الوصً القانونً       ولً األمر         ___________________________________   _________________              الوالد/الوالدة  
 القرابة     اسم األم )ولً األمر(

 

    ************************************************************************************************************************** 
 ____________________________________فً بلدة مورالند السفلى:  ______________________________________ عنوان اإلقامة

 الشارع           
_________________________        _______________________________________________________ 

 الوالٌة              الرمز البرٌدي     المدٌنة/مكتب البرٌد      رقم الهاتف
 

ا بالعنوان المكتوب أعاله فً بلدة مورالند السفلى؟          نعم        ال )*(     _______________ ًٌ  _____________________________________هل تقٌم حال
 

مة والتملك قبل نهاٌة العام الدراسً الحالً )*( إذا كانت اإلجابة "ال"، فٌجب على الوالدٌن أو ولً األمر للطالب المسجل )الطالب المسجلٌن( تقدٌم اتفاق بٌع كتابً ٌنص على اإلقا
 تارٌخ القبول مقدًما.فً الوقت الذي ٌنبغً فٌه دفع الرسوم الدراسٌة السنوٌة المقررة من 

 

 ______________________________________تارٌخ اإلقامة )التملك( المتوقع؟    ______________________________________________
 
 

**************************************************************************************************************** 
 أٌام(؟ 7من أصل  1العنوان أعاله هو حٌثما آكل وأنام أثناء اللٌل معظم الوقت )   خطأ          صحٌح     

 العنوان أعاله هو حٌثما ٌأكل طفلً )أطفالً( وٌنام معظم الوقت.   خطأ  صحٌح             

 ال ٌوجد أي عنوان آخر حٌثما ٌنام طفلً )أطفالً( أثناء اللٌل بصفة دائمة؟   خطأ           صحٌح     

 أنا ال أملك بًٌتا خارج منطقة مدارس بلدة مورالند السفلى؟   خطأ صحٌح            

 بلدة مورالند السفلى.أنا أؤجر/أستأجر منزالً أو شقة خارج منطقة مدارس    خطأ               صحٌح     

 من صدٌق أو قرٌب أو وكالة حكومٌة. أنا لدي مساحة معٌشة خارج منطقة مدارس بلدة مورالند السفلى   خطأ  صحٌح       

ٌُرجى التوضٌح. ____________________________  _____________________________إذا حددت "خطأ" على أي من العبارات الواردة أعاله، ف

__________________________________________________________________________________________________ 

**************************************************************************************************************************************** 
 _____________________________________________فً بلدة مورالند السفلى:   __________________________ قبل اإلقامةنوان الع

 الشارع      
_________________________    ___________________________________________________ 

 الرمز البرٌدي              الوالٌة     المدٌنة/مكتب البرٌد      رقم الهاتف
 

 إثبات اإلقامة المطلوب قبل أن ٌتمكن الطالب من التسجٌل فً مدارسنا:
 

  )بطاقة هوٌة بصورة للوالد/ولً األمر الذي ٌقوم بالتسجٌل للطالب )الطالب–  
 )رخصة القٌادة الحالٌة أو بطاقة هوٌة بصورة صادرة عن جهة حكومٌة أو جواز السفر.(

 أو بٌان حدٌث بالضرٌبة على الملكٌة أو عقد إٌجار سكنً موثق سند الملكٌة 
 

 باإلضافة إلى اثنٌن من البنود اإلضافٌة التً ٌمكن أن تشمل ما ٌلً:  
 

 بٌان اإلٌرادات الداخلٌة  بطاقة تسجٌل الناخب 

 بٌان التأمٌن  وثٌقة تسجٌل المركبة 

 )خطاب من صاحب العمل )إذا لم تكن تعمل لحسابك الخاص  اقة الرعاٌةبط 

 ًكشف حساب بنك  بٌان تفعٌل خدمات أو بٌان بالفواتٌر 

 بٌان بالفواتٌر  

 

_______________________________________________ _______________________________________________ 
 التارٌخ   لً األمرتوقٌع الوالد )الوالدٌن( أو و  التارٌخ                    توقٌع عضو هٌئة التسجٌل

 

 ____________________________________________________________________________        توصٌات/تعلٌقات مدٌر المدرسة: 

___________________________________________________________________________________________________ 


