
  

  آمادگی ورود به مکتب Kinder Kampتقاضانامه 

  2022جون  30 –جون  7چاشت  12:00 – 8:00جمعه  –دوشنبه 

  * ممکن است زمان به دليل دريافت غذا تغيير کند (در صورت اطالق)*
  نامشرايط ثبت

  نام کند.ثبت بايدطفل برای رفتن به مهدطفل در ناحيه تحصيلی توئين ريورز يونيفايد  

 اند.اولويت با اطفالی است که به مهدطفل نرفته  

  در جلسه معارفه اوليا اشتراک نمايد. بايدولی/سرپرست  

  دانيم کدام گزينه تعليم در دسترس استلطفا يک مورد را نشانی کنيد. به دليل شيوع کوييد در حال حاضر نمی –های تعليمگزينه

ً من      به تعليم از راه دور عالقمند هستم صرفا

ً من      به تعليم حضوری عالقمند هستم صرفا

  تعليم حضوری عالقمند هستم يامن به تعليم از راه دور   

 خير    بلی    آيا طفل شما به کروم بوک ضرورت دارد؟  

  معلومات طفل

  نام کوچک:
  

  تاريخ تولد:  تخلص:  نام ميانی:
  

  آدرس:
 

  شهر:
  

  کودپستی:
  

    نام ولی (سرپرست):

  نمبر موبايل:    تليفون محل کار:    تليفون خانه:
  

نام ثبت ) يا مهدطفل در کدام مکتبTKمهدطفل انتقالی ( 2022-2023طفل شما برای سال تحصيلی 
    است؟کرده

  ماه يا بيشتر 6  ماه 6کمتر از     نخير؛ اگر بلی، چند مدت؟    بلی    است؟آيا طفل شما به مهدطفل رفته

    کند؟طفل شما به کدام لسان(هايی) صحبت می

  خير    بلی    کند؟آيا طفل شما خدمات تعليم خاص دريافت می

  سپاريد:در صورتی که طفل من مريض شد و يا يک شرايط ايمرجنسی برای او پيش آمد و نتوانستيد با من به تماس شويد، لطفا طفل من را به اين شخص ب

  تليفون:  نام:
  

  نسبت با طفل:
 

  تليفون:  نام:
  

  نسبت با طفل:
 

    دستور منع عليه (در صورت اطالق):  ***
  معلومات صحی

  نام داکتر:
  

  شفاخانه در اولويت:  تليفون:

  آدرس:
  

  پوشش صحی ذريعه:
 

  ):IDدی نمبر (آی
 

   خير؛ اگر بلی، توضيح دهيد:    بلی    کند؟آيا طفلتان در حال حاضر کدام دوايی مصرف می

   خير؛ اگر بلی، توضيح دهيد:    بلی    آيا طفلتان به کدام غذايی حساسيت دارد؟

  

  رضايت برای تداوی طبی (والدين بايد يکی از موارد ذيل را نشانی کنند):

  
دهم دريافت مراقبت صحی/ در شفاخانه از جمله در صورت وقوع شرايط ايمرجنسی، هرگاه ولی يا سرپرست در دسترس نباشد، من به پرسونل مکتب اجازه می

دهم در صورت ضرورت چنين مراقبت و تداوی ای را را برای طفل من تنظيم کنند. طبق صالحديد آنها، من به داکتر نامبرده در فوق اجازه می ترانسپورت ضروری
د: من پرداخت دهم چنين مراقبت و تداوی ای از جانب يک داکتر يا جراح مجاز صورت گيرانجام دهد. در صورتی که داکتر نامبرده در دسترس نباشد، من اجازه می

  پذيرم.تمام مصارف تحميل شده ناشی از موارد فوق را می

  خواهم اقدام ذيل صورت گيرد:و در صورت وقوع شرايط ايمرجنسی میکنم نمیمن اظهارات فوق را انتخاب   

  

  امضای ولی/ سرپرست:
  

  تاريخ:
  

  ارسال نماييد EnrollPreK@twinriversusd.org* برای ارسال اين تقاضانامه لطفا آن را به آدرس 
  

 


