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 المدارس العامة فى بروكلين
 قائمه ما قبل التسجيل )من الروضه حتى الصف الثانى عشر) 

| www.brookline.k12.ma.us/registration 617-264-6492 |   مكتب شؤون الطلبة  

                      ❏ استكمال طلب التسجيل على االنترنت وتحديد ميعاد www.brookline.k12.ma.us/registration ؛ االلتحاق عن تحديد ميعاد فقط

 ❏جمع الوثائق المطلوبة )المذكورة أدناه( واحضارها إلى موعد التسجيل المسبق المحدد    

ز سفر، بطاقة عسكرية، أخرى ؛ اى اثبات للهوية الرسمية صادرمن جهه حكوميه ويحتوى بطاقه الوالد / الوصى: بطاقة او رخصة  قياده صالحه من ماسشوستس/ ، جوا

 على صوره

 ❏ إفادة او شهاده اإلقامة )حمل واطبع وا كمل المستند

 ❏ نموذج السماح باالطالع على السجالت المدرسية  )حمل واطبع وا كمل المستند

الطالب لكل )الجميع ادناه مطلوب)  
يجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة  كل المستندات

 اإلنجليزية إذا  كان األصل  ليس باللغة اإلنجليزية
   ❏ شهادة الميالد األصلية )مطلوب) 

 سجالت التحصين وتقرير الفحص الجسدي األخير )مطلوب
❏ 

 ❏سجالت المدرسة السابقة  * )مطلوب، انظر أدناه 

  (على مزيد من التفاصيل)للحصول 

اللغة اإلنجليزية / سجالتمتعلمي   ESL (إن وجدت) ❏ 

 ❏ سجالت الحضانة  (إن وجد) 

 ❏ IEP  504الحاليه أوخطة   (إن وجد) 

  ❏(أوامر المحكمة )إن وجد

 اإلشغال )مطلوب اثنين من القائمة ادناه

  

المرافق التي تخدم منزلك: فاتورة مؤرخة في 

يوما أو "بيان توصيل الخدمة"   يظهر  ٤٥خالل 

 عنوان الخدمة وتاريخ توصيلها من القائمة التالية

 ❏ تلفزيون / ستاليت / فاتورة اإلنترنت

  ❏ فاتورة الكهرباء

  ❏ فاتورة الغاز

 ❏ فاتورة هاتف المنزل )الخلوي غير مقبول

   ❏ تأمين المستأجر

 محل اإلقامة )خيار واحد كامل

 

  ❏احدث  فاتوره دفع الرهن العقاري 

الضرائب العقاريهأوفاتوره    

 ❏نسخة من بيان التسوية وسجل الدفع األخير

 

نسخة من عقد اإليجار الحالي موقعه واتفاق المعيشة 

 مع المالك )تنزيل وطباعة الفورمه ويكملها المالك
❏  

 

نسخة من اتفاق الهد ؛اداره االسكان، أو غيرها من  

❏ عقد ايجاراإلسكان العام واتفاق المعيشة  مع  

 ( المالك )تنزيل وطباعة الفورمه ويكملها المالك
* Grades PK-K: not required; Grades 1-8: most recent report card/progress report; Grade 9: 7th and 8th grade transcripts; Grade 10: 8th and 9th grade transcripts; Grade 11: 9th and 10th grade 
transcripts; Grade 12: 9th, 10th, and 11th grade transcripts 

 

 ❏ (يجب ان يكون التحصين متوافق عن طريق ممرضة المدرسة )بعد تقديمه في مرحلة ما قبل التسجيل، قبل االلتحاق بالمدارس

 :(اكمال فحص تعليم اللغة االنجليزية )إن وجدت

غة اإلنجليزية في المنزل، ويطلب من المنطقة ميع المدارس تحديد اللغة )اللغات( المستخدمة في المنزل لكل طالب لتحديد االحتياجات اللغوية الخاصة.إذا كان يتحدث لغة أخرى غير اللويجب على ج

 .مواصلة تقييم كل طفل. وسيتم تحديد موعد الفحص اثناء التسجيل المسبق، عند  تقديم جميع الوثائق

 ❏حضور اجتماع في المدرسة المخصصة مع الطالب ومستشارالمدرسة

http://www.brookline.k12.ma.us/registration

