برنامج الترفيع للصف 8
الصف  8فقط .طالب مدارس ميلووكي العامة فقط
دورة شهر يونيو∙ االثنين-الجمعة 28-3 ،يونيو  8:30 ∙2019صبا ًحا– 12:30مساء.
دورة شهر يوليو∙ االثنين-الجمعة 26-1 ،يونيو  8:30 ∙2019صبا ًحا– 12:30مساء.
ال يوجد دوام مدرسي في  4أو  5يوليو
يجب أ يحصل الطالب على توصية من مدير المدرسة وأن يلتزموا بمعايير الكفاءة في  3من المجاالت األكاديمية الخمسة المطلوبة.

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

الرمز البريدي

تاريخ الميالد (شهر/يوم/سنة) _____ ______ / ______ /
هاتف البيت
األصل العرقي (اختر 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
□ مستوى الوحدة
البرنامج الحالي □ :برنامج ثنائي اللغة □ برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية □ برنامج التعليم الخاص □ آخر:
اإلدارية المحلية:
موقع البرنامجMilwaukee High School of the Arts, 2300 W. Highland Avenue, Milwaukee, WI 53233 :
الدورة( :اختر واحدة)





دورة يونيو
(مدارس البدء المبكر)

دورة يوليو

(مدارس البدء المبكر أو العادي)

تصريح منح الموافقة واإلبراء
ي القانوني على الطفل المذكور أعاله ،أن هناك أوقات تطلب فيها وسائل اإلعالم المحلية ووسائط اإلعالم الوطنية و/أو
ي األمر/الوص ّ
منح الموافقة :أفهم ،بصفتي ول ّ
المنظمات 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 التوقيع 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
أفهم أنه من خالل التوقيع على هذا ،فإنني ،نيابةً عن نفسي وطفلي ،أقوم ِّ ّ
مستقبلية ومن أي مسؤولية تنشأ عن استخدام أي صورة أو صور أخرى.
ي القانوني إلغاؤه كتابة في أي وقت.
األمر/الوص
ي
ّ
يسري هذا النموذج على البرنامج الصيفي بأكمله ويجوز لول ّ
□ نعم ،أمنح هذه الموافقة لمدارس ميلووكي العامة.

□ ال أمنح هذه الموافقة لمدارس ميلووكي.

األمر/الوصي القانوني_________________________________________________________________
ولي
ّ
توقيع ّ
يعتمد ترفيع طفلي إلى الصف  9على الحضور المستمر وااللتزام بمدونة السلوك واإلكمال الناجح لجميع المتطلبات األكاديمية لبرنامج الترفيع للصف  .8يُحرم
الطالب الذي يتغيب يومين أو أكثر ،وبالتالي لن يتم ترفيعه إلى الصف .9
األمر/الوصي القانوني_______________________________________________________
ولي
ّ
توقع ّ
التاريخ__________________
يجب إرسال جميع نماذج تسجيل برنامج الترفيع للصف  8من قبل المدرسة إلى العنوان.MPS Extended Learning Opportunities office, Room 150 :
وقبل اإلرسال ،يجب على المدارس التحقق من أهلية الطالب .ويجب إرفاق قائمة التحقق من برنامج الترفيع للصف 8وجميع المرفقات بهذا الطلب.
لقد راجعت حالة الترفيع لهذا الطالب وأؤكد بأنه استوفى معايير التسجيل في برنامج الترفيع للصف .8
توقيع مدير المدرسة__________________________________________________________________
التاريخ__________________

سع فقط □ الطالب الملتحق في دورة تعليمية ______ (الحروف األولى) □ الدورات المدخلة ______ (الحروف
الستخدام قسم فرص التعليم المو ّ
األولى)
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تاريخ إرسال خطاب االستبقاء:
_________________________________________________________________________________

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