
 

  

كانون األول/ديسمبر من العام الدراسي   سنوات بحلول    برياض األطفال ولكن سيبلغ عمرهسنوات قبل األول من سبتمبر من العام الدراسي الذي يلتحق فيه  لن يبلغ طفلي عمر 
 .____________________________

في   فليلمحاولة تسجيل ط( DPSCDيُعتبر هذا المستند بمثابة إبالغ خطي أقّدمه إلى المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة )
رياض األطفال للعام  ل  _____________________________________________________________________________________________

. الدراسي ____________________________

 األطفال  ضيا رمن إعفاء 

للسنة الدراسية  ______________________________طلب 

خمس سنوات في تاريخ ال    عمرال  سيبلغ منأيلول/سبتمبر، ولكنه    1إذا لم يكن الطفل المقيم في مدينة ديترويت يبلغ من العمر خمس سنوات في  (،  MCL 380.1147غان )وفقًا لقانون ميشي

ذا قام الوالد أو الوصي القانوني بإعالم المنطقة التعليمية خطياً بأنه كانون األول/ديسمبر، يجوز للوالد أو الوصي القانوني عليه تسجيله في رياض األطفال للعام الدراسي الحالي إ  1يتجاوز  

 ينوي تسجيل الطفل في رياض األطفال. 

المعلومات المطلوبة

توصية المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة 

ة، الحالة الزوجية أو العائلية، الوضع العسكري، النسب،  على أساس العرق، اللون، األصل القومي، الجنس، الميل الجنسي، هوية المتحولين جنسياً، اإلعاقة، العمر، الدين، الطول، الوزن، المواطن( DPSCDالمجتمعية العامة )ال تميز المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت 
   dpscd.compliance@detroitk12.org( أو الرابط: )--رامجها وأنشطتها التعليمية، بما في ذلك التوظيف والقبول. هل لديك أسئلة؟ أو مخاوف؟  إتصل بمنسق الحقوق المدنية على الرقم المعلومات الجينية أو أي فئة أخرى محمية قانونيًا، في ب 

. أو العنوان التالي:

أن توصي ولي األمر أو الوصي القانوني بما إذا كان الطفل غير مستعد للتسجيل في رياض األطفال بسبب سنه أو عوامل ة التي تتلقى هذا اإلبالغ الخطي للمنطقة التعليمية للمدرس يمكن
خمس  ه عمر سيبلغرياض األطفال أم ال إذا  التعليمية، يتمتّع ولي األمر أو الوصي القانوني بحرية التصرف لتحديد ما إذا كان سيتم تسجيل الطفل فيأخرى. بغض النظر عن توصية المنطقة 

كانون األول/ديسمبر من العام الدراسي الذي سيتم تسجيله فيه في رياض األطفال.  سنوات في تاريخ ال يتجاوز 

تاريخ الميالد:                 /                /اسم الطالب: 

 الدليل على االستعداد للمدرسة )مقدم من ولي األمر(: 

 )

 _____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 )

 _____________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 )

 ____________________________________________________________________________________ _________________

 ___________________________________________________________________

التحقق من العمر:   
 شهادة الميالد 

 سجل المحكمة 

 السجل الحكومي 

مستند الجنسية 

 سجل المستشفى 

)اختر خياراً واحداً(  غيره _____________________________________ 

( التحديد)الرجاء 

التاريخ:              /                     / اسم ولي األمر/الوصي مطبوعاً: األمر/الوصي:توقيع ولي 

أوافق على التوصية المقدمة إلى أحد الوالدين بالتسجيل في رياض األطفال. 

 أوصي ببدء روضة األطفال في شهر أيلول/سبتمبر من العام القادم لألسباب التالية:

 )

 ____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 )

___________________________________________________________________________________ _________________

 ____________________________________________________________________

 )

 ____________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ _

التاريخ: اسم المدير مطبوعاً 

             /                     /

توقيع المدير

)أكتب اسم المدرسة مطبوعاً( 


