
 

  

ي د پوهاوي اړوند د  وون تنليک Kinder Kampد    غو

  2022، 30– 7د جون  12:00-8:00جمعه  –دوشنبه 

  * وخت کېدای شي د خوړو د اخېستو له امله تعديل شي (که چيرې د پلي کېدو وړ وي) *
  د نوم ليکنې وړتيا

  د (بايد ماشومTwin Rivers ي په ناحيه کې په وړکتون وون ون لپاره ثبت شي.) د متحده    کې د 

 .ې ي کې نوم ليکنه نه وي ترسره ک وون ي چې مخکې يې په  يتوب هغو ماشومانو ته ورکول کي   لوم

  ي. بايدوالدين/سرپرست ون وک   د والدينو د پوهاوي په ناسته کې 

ې اختيارونه  ې لپاره کوم اختيارونه په الس کې ولرو  –د زده ک و چې د کووٻ له امله به د زده ک اکئ. په دې مرحله کې موږ نه پوهي ئ يو يې و   مهرباني وک

ې  زه   و سره لېوالتيا لرم يوا   له غير حضوری زده ک

ې زه   و سره لېوالتيا لرم يوا   له حضوري زده ک

و کې لېوالتيا لرمحضوري او غير حضوري  دواړوزه په      زده ک

 ر ته اړتيا لري؟   نه    هو    ايا ستاسو ماشوم کوچني کمپيو

  د ماشوم معلومات

ی نوم:   لوم
 

نی نوم:   من
  

  وروستی نوم:
  

ه: ٻدو نې   د زٻ
  

  پته:
 

  ار:
  

  ساحوي کوډ:
  

  د والدين (سرپرست) نوم:
  

  د کور د تليفون شمېره:
  

ای د تليفون  د کار
    شمېره:

نده تليفون  ر د 
    شمېره:

ي کې د  وون   لپاره ثبت شوی دی؟ 2023-2022يا وړکتون  TKستاسو ماشوم په کوم 
  

ي مخکې  وون آيا ستاسو ماشوم له 
ي ته تللی دی؟ ومره وخت لپاره؟    هو    ول واب مو هو وي، نو د  خه کم 6له     نه؛ که    مياشتې يا له هغې زيات 6  مياشتو 

    ستاسو ماشوم په کومه ژبه(ژبو) خبرې کوي؟

ې خدمات ترالسه کوي؟ ې زده ک ان   نه    هو    ايا ستاسو ماشوم د 

ئ زما ماشوم الندې شخص ته په واک کې  نی حالت ولري او له ما سره اړيکه نه شي نيول کېدلی، مهرباني وک ئ:که زما ماشوم ناروغه وي يا بې   ورک

  تليفون:  نوم:
  

  له ماشوم سره اړيکه:
 

  تليفون:  نوم:
  

  له ماشوم سره اړيکه:
 

  د منع کولو حکم (که د پلي کېدو وړ وي) پر وړاندې د:  ***
  

  روغتيايي معلومات

ر نوم:   د ډاک
  

  د روغتون غوره توب:  تليفون:
 

  پته:
  

تونو پو له لوري د:   د روغتيايي ل
  

ې شمېره:   د پېژندپا
 

ئ:    هو    ايا ستاسو ماشوم اوسمهال درمل کاروي؟ ئ واضح يې ک واب مو هو وي، مهرباني وک   نه؛ که 
 

ئ:    هو    ايا ستاسو ماشوم له کومو خوړو سره حساسيت لري؟ ئ واضح يې ک واب مو هو وي، مهرباني وک   نه؛ که 
 

  

ي): ه ک خه يو په ن   د طبي درملنې اجازه (والدين بايد له الندې 

  
ي کارکوونکو ته اجازه ورکوم چې زما د ماشوم لپاره د طبي/روغتيا وون ني حالت کې، کله چې والدين يا سرپرست شتون نه لري، زه د  دپه بي د  يي پاملرنې په شمول د اړين لې رالې

ر نوم ته اجازه ورکوم چې د ماشوم په  ي لکه خدماتو د ترالسه کولو لپاره ترتيبات ونيسي. د دوی د غوره قضاوت سره سم، زه پورته ذکر شوي ډاک هغه شان پاملرنه او درملنه وک
ر شتون نه لري، زه اجازه ورکوم چې دا ډول  ي. په داسې حالت کې چې ډاک ل کي ه چې اړينه  ر يا جراح له لوري ترسره شي: زه رن پاملرنې او درملنه دې د جواز لرونکي ډاک

م. تونه تاديه ک ول ل خه د تېرٻدو په پايله کې    موافق يم چې له دې رضايت 

نې د ترسره کېدو سره موافق يم: نه زه له پورته بيانيې سره موافقه    ن حالت په صورت کې د تعقيبي ک   کوم او د بي

  

  د والدينو/سرپرست السليک:
  

ه:   نې
  

تنليک  ئ دغه غو ئ EnrollPreK@twinriversusd.org* د بېرته سپارلو لپاره مهرباني وک   ته ولې
  

 


