تعويض وتسريع الوحدات الدراسية الدراسة للصفوف من
 9إلى 12
في مدرسة أكاديمية الصيف العليا
دورة شهر يونيو∙ االثنين-الجمعة 28-3 ،يونيو  8:30 ∙2019صبا ً
حا– 12:30مساء.
آخر موعد لاللتحاق بدورة يونيو هو  1مايو 2019
دورة شهر يوليو∙ االثنين-الجمعة 26-1 ،يونيو  8:30 ∙2019صبا ً
حا– 12:30مساء.
آخر موعد لاللتحاق بدورة يوليو هو  31مايو 2019

ال يوجد دوام مدرسي في  4أو  5يوليو
على الطالب من الصف  9إلى الصف  12الذين يلتحقون ببرنامج المدرسة الثانوية والذين لم يلتحقوا حاليًا بمدارس ميلووكي العامة إحضار نسخة من أحدث كشف عالمات
حالي وهذا النموذج إلى العنوان التاليMPS Extended Learning Opportunities office, 5225 W. Vliet St., Room 150, Milwaukee, WI 53208 :
للتسجيل .وعلى الطالب الذين يدفعون الرسوم المدرسية (غير المقيمين في مدينة ميلووكي) إرسال الرسوم الدراسية في وقت التسجيل.

بيانات الطالب – كتابة بخط اليد ،من فضلك
االسم األوسط

اسم العائلة

االسم األول

رقم بطاقة تعريف الطالب الملتحق في إحدى مدارس ميلووكي العامة

نوع الجنس □ ذكر □ أنثى

عنوان السكن

المدينة

هاتف البيت
األصل العرقي (sاختر كل ما ينطبق) □ :أمريكي هندي أو من سكان أالسكا
األصليين □ آسيوي □ أسود أو أمريكي من أصل إفريقي □ أمريكي من أصل
إسباني
□ من سكان هاواي األصليين أو من جزر المحيط الهادئ □ أبيض
المدرسة الحالية

تاريخ الميالد (شهر/يوم/سنة) _____ ______ / ______ /

الرمز البريدي

البرنامج الحالي □ :ثنائي اللغة
□ آخر:
□ تعليم خاص
□ مستوى الوحدة اإلدارية المحلية______ :

□ اإلنجليزية كلغة ثانية

المرحلة الدراسية في مايو 12 □ 11 □ 10 □ 9 □ :2019

هل ستكون مؤهالً للتخرج في أغسطس مع االنتهاء من هذه الوحدات الدراسية؟ □ نعم □ ال
البيانات الطبية
اسم/هاتف العيادة

طبيب الطالب
هل لديك أي حساسية؟ □ نعم □ ال

هل تهدد حياتك؟ □ نعم □ ال

صف:
ِ

عوامل صحية أخرى
هل تتناول أدوية في المدرسة؟ □ نعم □ ال
إذا كان الطالب بحاجة إلى دواء ،فأنا أفهم أنني ملزم بضمان تقديم الدواء وأن نموذج تفويض الدواء محفوظ في مكتب المدرسة( .إذا تم طلب ذلك من قبل طبيب الطالب ،يجب تزويد قلم إيبنفرين كل يوم ).يمكنك الحصول
على النموذج على موقع مدراس ميلووكي العامة أو من مدرسة طفلك.

تصريح منح الموافقة واإلبراء
ي القانوني على الطفل المذكور أعاله ،أن هناك أوقات تطلب فيها وسائل اإلعالم المحلية ووسائط اإلعالم الوطنية و/أو المنظمات
ي األمر/الوص ّ
منح الموافقة :أفهم ،بصفتي ول ّ
غير الربحية التي تقيم شراكة مع مدارس ميلووكي العامة الفرصة لتصوير أشرطة الفيديو والتقاط صور و/أو مقابلة األطفال داخل مدارس ميلووكي العامة .من خالل التوقيع على
هذا ،أفهم ذلك وأمنح موافقتي لمدارس ميلووكي العامة للسماح بذلك فيما يتعلق بطفلي.
اإلبراء :أفهم أيضًا أنه من خالل ال توقيع على اإلبراء هذا ،أمنح موافقتي لمدارس ميلووكي العامة لعمل أو استخدام صور أو شرائح أو صور رقمية أو نسخ أخرى عني ،أو طفلي
الصغير ،أو مواد مملوكة لي أو لطفلي ،أو وضع الصور النهائية أو الشرائح أو الصور الستخدامها بدون تعويض في إنتاجات البث أو المطبوعات أو على الويب أو غيرها من
المواد المطبوعة أو اإللكترونية المتعلقة بدور ووظيفة مدارس ميلووكي العامة.
أبرئ ذمة مدارس ميلووكي العامة ومديريها وإدارييها وموظفيها ووكالئها من أي مطالبات مستقبلية ومن
أفهم أنه من خالل التوقيع على هذا ،فإنني ،نيابةً عن نفسي وطفلي ،أقوم ِ ّ
أي مسؤولية تنشأ عن استخدام أي صورة أو صور أخرى.
ي القانوني إلغاؤه كتابة في أي وقت.
الوص
/
األمر
ي
لول
يسري هذا النموذج على البرنامج الصيفي بأكمله ويجوز
ّ
ّ
□ ال أمنح هذه الموافقة لمدارس ميلووكي .
□ نعم ،أمنح هذه الموافقة لمدارس ميلووكي العامة.
ي القانوني _________________________________________________________________
ي األمر/الوص ّ
توقيع ول ّ

ي القانوني بخط اليد
ي األمر/الوص ّ
اسم ول ّ
ي القانوني للطالب □ .نعم □ ال
ي األمر أو الوص ّ
أنا ول ّ

التاريخ

تكملة الطلب على الجانب االخر من الصفحة.
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 Summer Academy Highتعويض وتسريع الوحدات الدراسية الدراسة للصفوف من  9إلى 12
دورة شهر يونيو∙ االثنين-الجمعة 28-3 ،يونيو  8:30 ∙2019صباحًا– 12:30مساء .آخر موعد لاللتحاق هو  1مايو 2019
دورة شهر يوليو∙ االثنين-الجمعة 26-1 ،يوليو 8:30 ∙2019صباحًا– 12:30مساء .آخر موعد لاللتحاق هو  31مايو 2019
ال يوجد دوام مدرسي في  4أو  5يوليو

بيانات الطالب – كتابة بخط اليد ،من فضلك
اسم العائلة

رقم بطاقة تعريف الطالب الملتحق في
إحدى مدارس ميلووكي العامة

االسم األول

□ Hamilton High School
W. Warnimont Ave., Milwaukee, WI 53220 6215
موقع دورة يونيو □ Milwaukee High School of the Arts
□ تعويض وحدة دراسية ( 10:30–8:30صبا ًحا)
W. Highland Ave., Milwaukee, WI 53233 2300
(اختر واحدًا)
□ تعويض وحدة دراسية ( 12:30–10:30مساء)
□ Rufus King High School
W. Olive St., Milwaukee, WI 53209 1801
مالحظة :يمكن للطالب اختيار عدم إجراء أكثر من دورتين لتعويض الوحدات الدراسية وج ًها لوجه أو دورة تعويض دراسية واحدة عبر االنترنت في كل مرة .يجب إكمال دورة
التعويض الدراسية عبر االنترنت قبل بدء دورة أخرى عبر اإلنترنت.
إذا كنت بدورة دراسية صفية واحدة فقط لتعويض الوحدات الدراسية
وجهًا لوجه ،اختر واحدًا:

تعويض وحدة دراسية وجهًا لوجه
 .1اسم المقرر الدراسي

تعويض الوحدات الدراسية/اإلبداع على االنترنت
 .1اسم المقرر الدراسي

_______________________________________

_______________________________________

رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D

رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D

□

راسب/غير راسب

راسب/غير راسب

 .2اسم المقرر الدراسي

 .2اسم المقرر الدراسي

_______________________________________

_______________________________________

رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D
راسب/غير راسب

رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D
راسب/غير راسب

□

□

□

تسريع تعويض الوحدات الدراسية وجهًا لوجه  -يتوجب عليك الحضور أربع ساعات
كاملة
 .1اسم المقرر

تسريع تعويض الوحدات الدراسية من خالل اإلبداع على االنترنت  -يتوجب عليك
الحضور أربع ساعات كاملة
 .1اسم المقرر

الدراسي ______________________________________

الدراسي ______________________________________

رمز المقرر الدراسي
_______________________________________

رمز المقرر الدراسي
_______________________________________

موقع دورة يوليو
(اختر واحدًا)

□ Hamilton High School
W. Warnimont Ave., Milwaukee, WI 53220 6215
□ Milwaukee High School of the Arts
W. Highland Ave., Milwaukee, WI 53233 2300
□ Rufus King High School
W. Olive St., Milwaukee, WI 53209 1801

إذا كنت بدورة دراسية صفية واحدة فقط لتعويض الوحدات
الدراسية وجهًا لوجه ،اختر واحدًا:
□ تعويض وحدة دراسية ( 10:30–8:30صبا ًحا)
□ تعويض وحدة دراسية ( 12:30–10:30مساء)

مالحظة :يمكن للطالب اختيار عدم إجراء أكثر من دورتين لتعويض الوحدات الدراسية وج ًها لوجه أو دورة تعويض دراسية واحدة عبر االنترنت في كل مرة.
يجب إكمال دورة التعويض الدراسية عبر االنترنت قبل بدء دورة أخرى عبر اإلنترنت.
تعويض وحدة دراسية وج ًها لوجه
تعويض الوحدات الدراسية/اإلبداع على االنترنت
 .1اسم المقرر الدراسي
 .1اسم المقرر الدراسي
_______________________________________
رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D

_______________________________________
□

رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D

راسب/غير راسب

راسب/غير راسب

 .2اسم المقرر الدراسي

 .2اسم المقرر الدراسي

_______________________________________

_______________________________________

رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D
راسب/غير راسب

□

رمز المقرر الدراسي _________________________ □ D
راسب/غير راسب

□

□

سع فقط □ الطالب الملتحق في دورة تعليمية ______ (الحروف األولى) □ الدورات المدخلة ______ (الحروف األولى)
الستخدام قسم فرص التعليم المو ّ
ELO Summer High School Registration Form V2.jh proofed.jh proofed again_Arabic

تسريع تعويض الوحدات الدراسية وجهًا لوجه  -يتوجب عليك الحضور أربع ساعات
كاملة
 .1اسم المقرر

تسريع تعويض الوحدات الدراسية من خالل اإلبداع على االنترنت  -يتوجب عليك
الحضور أربع ساعات كاملة
 .1اسم المقرر

الدراسي ______________________________________

الدراسي ______________________________________

رمز المقرر الدراسي
_______________________________________

رمز المقرر الدراسي
_______________________________________

يُحرم الطالب الذي يتغيب ليومين أو أكثر عن  Summer Academyمن دورته (دوراته الدراسية)؛ وبالتالي لن يحصل على درجات تعويض للدورة (الدورات).
يجب إرفاق كشف العالمات وقائمة التحقق الكاملة لتعويض الوحدات الدراسية مع هذا الطلب.
اسم المرشد التربوي بخط اليد
توقيع المرشد التربوي بخط اليد

التاريخ

سع فقط □ الطالب الملتحق في دورة تعليمية ______ (الحروف األولى) □ الدورات المدخلة ______ (الحروف األولى)
الستخدام قسم فرص التعليم المو ّ
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