
Student Housing Form- ARABIC 
 

 استمارة سكن الطالب 
دين  الوالد )الوالدان( / الوصي )األوصياء( /  لشباب المشر  

(42 U.S.C. 11431 et seq) دين  لمساعدة المشر  McKinney‐ Vento Act  ي هذا النموذج لتحديد
 
ستخدم المعلومات الواردة ف

ُ
األهلية لخدمات ست    

ي 
ون  يد االلكبر يدي( الهاتف  البر ل,المدينة ,الرمز البر  

 اسم  العنوان )رقم المب 
)االوصياء(الوالد)الوالدين(  الوصي  

د  للشاب المشر

        

ل)يرجر استخدام الجهة الخلفية من النموذج لألطفال اإلضافيي   ، إذا لزم األمر(:  ي المب  
 
ي سن المدرسة وغب  المدرسة( الذين يعيشون ف

 
 يرجر ذكر جميع األطفال / )ف

  

طلب تغيب  هل ت  
 تغيب  المدرسة؟ 

 نعم/ال 

 تحقق من 
اذا كانت حالة السكن أدناه 

 تنطبق عىل الطالب 

تها )اذا كان ذلك قابل أخر مدرسة حضر

(للتطبيق   
  اسم الطفل)االطفال( تاري    خ الميالد الصف

            

            

            

            

            

. الرجاء تحديد مرب  ع واحد فقط يرجر تحديد ترتيب المعيشة الحالي للطفل )األطفال(  

 التحقق من  حالة الطالب السكنية 

 مزدوجة :العيش مع شخص آخر أو عائلة بسبب فقدان السكن أو المصاعب االقتصادية 

  

ي ملجأ طارئ أو سكن ا ملجأ : 
انتقالي لعيش ف     

 

ي الفندق أو موتيل : فندق 
    العيش ف 

ي حالة معيشية مؤقتة أخرى: 
شارع ، أو أي مكان بال، أماكن عامة ، مبن  مهجور ، ,حديقة ، سيارة  مخيم مقطورة ، عربة الموقف  ف 

  آخر غب  مالئم للمعيشة
 
 

د : الش ي  اب المشر
د,الجسدية من أحد الوالدين أو الوصي الرعاية الشباب الذين ليسوا ف  ويعانون من التشر    

  

                                                ________________________ _____________________________________________________                                                       
)االوصياء(توقيع  د                                                                                                                     اللشالوالد)الوالدين(الوصي التاري    خ      ب المشر  

 

للطالب المؤهلي   :   McKinney‐ Vento Act  يتضمن قانون  
ي وم) 

ي تعليم عام مجان 
. ناسبأ( تلقر   

ي المدرسة عىل الفور ، حنر لو كانت تفتقر إل المستندات المطلوبة عادة للتسجيل)
 
. ب( التسجيل ف  

ي التحقوا بها عندما كانوا يقيمون بشكل د
ي االلتحاق بالمدرسة األصلية )المدرسة النر

 
ي المدرسة المحلية ، أو االستمرار ف

 
ي التحقوا بها ج( التسجيل ف

ة. آخر مر ائم أو المدرسة النر ) 
د( الحصول عىل وسائل النقل من وإل المدرسة األصلية)  

ي خدمات تعليمية تضاهي تلك المقدمة للطالب اآلخرين ، حسب حاجة كل طالب)
. ـه( تلقر   

614.365.5140 وع االتصال عىليرجر االتصال   لمزيد من المعلومات عن  ,McKinney‐Vento Act   بمشر

 

( . أو بامكانك اعادتها ال مركز التسجيل المركزي الذي يقع عىل مدرسة طفلك )أطفالك ةإل سكرتب   ه االستمارة يرجر إعادة هذ .  
  projectconnect@columbus.k12.oh.us          : ي

ون  يد االلكبر  .Cleveland Avenue, Columbus OH  43215 430 . رقم الفاكس .614.365.6213   البر
  

mailto:projectconnect@columbus.k12.oh.us

