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معلومات الطالب

معلومات الويص األسايس

* االسم األول الالحقة* اسم العائلة

* تاريخ الميالد *الحرف األول من االسم األوسط

معلومات مطلوبة*

رقم الحامية االجتامعية

* النوع

 الشهادة (مطلوبة): بتحديد هذا املربع ، أشهد عىل حد علمي واعتقادي بأن املعلومات الواردة يف هذا الطلب كاملة ودقيقة ، وأنا الويص القانوين للطفل املذكور أعاله ، وأدرك أن أي معلومات خاطئة ، قد يؤدي إغفال
 .أو تحريف الحقائق إىل رفض هذا الطلب أو رفض مقدم الطلب يف املستقبل

 .ال متيز هذه املدرسة عىل أساس الجنس أو األصل القومي أو العرق أو الدين أو اإلعاقة أو القدرة األكادميية أو الرياضية

* اسم العائلة* االسم األول

* عنوان شارع السكن الرئيسي * المدينة * الوالية * الرمز البريدي

* رقم هاتف االتصال عنوان البريد اإللكتروني

يرجى إدخال االسم كما هو موضح في شهادة الميالد

* الصف المرغوب في االنضمام إليه

.إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدخال اسم الطالب اآلخر أو الموظف أو عضو مجلس اإلدارة

معلومات اختيارية

العام الدرايس

لدي طفل آخر يدرس في هذه المدرسة المستقلة
النعم

.طفل لموظف أو لعضو مجلس اإلدارة
النعم

رقم تعريف الطالب

 سيتم إنشاء ، SIN أمًرا تطوعيًا ويستخدم ملطابقة املعرف الفريد للطالب من خالل نظام بيانات الطالب يف تكساس. إذا كنت ال ترغب يف تقديم رقم الضامن االجتامعي ، يرجى تقديم رقم الضامن االجتامعي. يف حالة عدم وجود رقم (SSN) يعد توفري رقم الضامن االجتامعي*
 .واحد

أو
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معلومات الطالب
معلومات الوصي الأساسي
*معلومات مطلوبة
لا تميز هذه المدرسة على أساس الجنس أو الأصل القومي أو العرق أو الدين أو الإعاقة أو القدرة الأكاديمية أو الرياضية. 
يرجى إدخال الاسم كما هو موضح في شهادة الميلاد
إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى إدخال اسم الطالب الآخر أو الموظف أو عضو مجلس الإدارة.
معلومات اختيارية
*يعد توفير رقم الضمان الاجتماعي (SSN) أمرًا تطوعيًا ويستخدم لمطابقة المعرف الفريد للطالب من خلال نظام بيانات الطالب في تكساس. إذا كنت لا ترغب في تقديم رقم الضمان الاجتماعي ، يرجى تقديم رقم الضمان الاجتماعي. في حالة عدم وجود رقم SIN ، سيتم إنشاء واحد. 
أو
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