
 !العامة مرحًبا بكم في مدارس بولمان

 

لتسجيل طالبك في المدرسة ، يرجى إكمال هذه الحزمة 

 وإعادتها إلى المدرسة المعينة للطالب.

 

 

 ما المستندات التي أحتاجها لتسجيل الطالب؟

 للتسجيل: شهادة ميالد الطالب أو جواز سفرهمطلوب . 1

مطلوب للتسجيل: شهادة حالة التحصين التي تم . 2

 -التحقق منها طبيًا أو شهادة اإلعفاء من التحصين 

بما في ذلك المتطلبات الجديدة  -معلومات التحصين 

 www.PullmanSchools.org/health: 2020لعام 

تحاق بالمدرسة إذا مالحظة: لن يكون الطالب مؤهلين لالل

 لم يتم توفير سجالت التحصين المناسبة لمدرسة الطالب.

يحتاج طالب رياض األطفال إلى استبيان إضافي يمكن . 3

 استكماله في مدرسة الطالب.

  

ال يخضع الطالب  -مالحظة: العائالت التي تعاني من التشرد 

الذين يعانون من التشرد لتقديم المستندات المطلوبة. 

من موقع مدارس  McKinney-Ventoزيارة صفحة برنامج قم ب

 بولمان العامة للحصول على مزيد من المعلومات.

 

 

مشاركة األسرة مهمة بالنسبة لنا! إذا كنت ترغب في 

ترجمة اتصاالت إضافية إلى لغتك األم ، فيرجى االتصال 

 gsfocht@psd267.orبشانون فوشت ، 
 

Arabic Version of 2020-2021 Pullman Public Schools Registration Packet



 مدارس بولمان العامة
2021-2020قائمة تدقيق التسجيل   

 

 :يرجى إحضار إىل مدرسة الطالب الخاص بك
 

 صورة من شهادة ميالد الطالب 
ي رياض األطفال إال إذا كان عمرهم 

 
ي  5ال يمكن تسجيل األطفال ف

 
. ال يمكن تسجيل 2020أغسطس  31سنوات عىل األقل ف

ي الصف األول ما لم يب
 
ي  6لغوا األطفال ف

 
أو أكملوا بنجاح برنامج رياض األطفال  2020أغسطس  31سنوات عىل األقل ف

امج رياض األطفال  .(WAC 180-16 و RCW 28A.150.220) الذي حقق أو تجاوزت معايير والية واشنطن لير
 

 للطالب 
ً
ن المؤكدة طبيا  سجالت التحصي 

 .مالحظة: لن يكون الطالب مؤهلير  لاللتحاق بالمدرسة إذا لم يتم توفير سجالت التحصير  المناسبة لمدرسة الطالب
 

 :لإلكمال والذهاب إىل مدرسة الطالب
 

 قائمة التحقق من التسجيل 
 

 استمارة تسجيل الطالب 
ي حاالت الطوارئ عن أحد الوالدين أو الوصي 

يرجر قراءة واستكمال النموذج بالكامل. يجب أن تختلف جهات االتصال ف 
ي النموذجالذي تم تض

مينه بالفعل ف  . 
 

 شكل العرق وجمع البيانات العرقية 
ي نموذج جمع البيانات. إلكمال التقارير الفيدرالية وتقارير الوالية ، سيقوم مستشار  

يرجر تحديد عرق (سباقات) طفلك ف 
 .منطقة المدرسة باإلبالغ عن سباق لألطفال إذا لم يختار اآلباء السباق

 

 ىل  
ن  مسح لغوي منن

ية         .يرجر إكمال هذا النموذج ، حتى إذا كنت تتحدث اإلنجلير 
 

 مسح سكن الطالب 
ستخدم هذه المعلومات لتحديد الطالب الذين قد يكونون مؤهلير  للحصول عىل المساعدة من خالل القانون الفيدرالي 

ُ
 ت

McKinney-Vento Homeless Education Assistance Act. 
 

 إذن لالفراج عن السجالت 
 يرجر إكمال هذا النموذج. تسمح هذه المعلومات للمنطقة التعليمية بطلب السجالت من المدرسة (المدارس) السابقة



 نام ج عاىل  السعة)اختياري( استبيان الطالب لنى  
ي 
نامج عالي الكفاءة المتضمن ف  ي متطلبات الير يجب ملء هذه المعلومات عند تسجيل الطالب إذا شعرت أن طفلك يلتر
 .االستبيان

 

 المعلومات الصحية واستمارة اإلفراج الطبى  والتحديث الصح  السنوي 
ي يجب اتخاذها بسبب حالة يرجر إكمال وتوقيع هذا النموذج. يستخدم هذا لتحديد االحتياطات والتكيفات ا

لخاصة التى
 .طبية مشخصة. قد تطلب ممرضة المنطقة متابعة أي مخاوف



 

 الطالب تسجيل نموذج                
 

 

ر االسم ر األخي   
 للطالب القانون 

 
 

ر االسم  
ر األوسط االسم األول القانون   

 الذكر [   ] الصف مستوى كنية القانون 
ر [   ]  أنث 

 :الميالد دولة / المدينة الوالدة تاري    خ
 
لةحا                                                                               :مدينة : 

 :الوالدة مكان 

ر التسجيل تاري    خ هو فما ، المتحدة الواليات هو الميالد بلد يكن لم إذا ر الطالب لهذا األول   
 ؟(المدرسة قبل ما ومرحلة الخاصة المدرسة باستثناء) أمريكية مدرسة ف 

 
 

 الطالب معه يعيش الذي (األشخاص) الشخص (أسماء) اسم :األساسي الوصي معلومات
 

ر عائلة اسم ر األول االسم الوص  يد عنوان بالطالب الفرد يرتبط كيف للوص  ر الير  
ون   اإللكير

 
 

 الخلوي الهاتف عمل هاتف
 
 

ر عائلة اسم  الوص 
 
 

ر األول االسم يد عنوان بالطالب الفرد يرتبط كيف للوص  ر الير  
ون   اإللكير

  الخلوي الهاتف عمل هاتف
 
 

ر أي ؟ تسميته يجب وص 
ً
 أوال

 
 

ر رقم هذا هل                                                                                                                   :البيت هاتف رقم  مدرج؟ غي 
 ال [   ]    نعم  [   ]                                                                                                                                            

يدي الرمز مدينة الشقة رقم :اإلقامة شارع عنوان  الير

يدي العنوان ا كان إذا) الير
ً
يدي الرمز مدينة الشقة رقم  (أعاله المذكور عن مختلف  الير

ر للتواصل المفضلة اللغة  :الكتانر 

 الحاضن غير الوالد :الثانية األسرة معلومات
 

نيةالك  
 
 

  الخلوي الهاتف عمل هاتف بالطالب الفرد يرتبط كيف االول االسم

يد عنوان ر الير  
ون   اإللكير

 
 

 الكنية
 

  الخلوي الهاتف عمل هاتف بالطالب الفرد يرتبط كيف االول االسم

يد عنوان ر الير  
ون   اإللكير

 
 

ل هاتف  المي  

ر كان إذا مما تحقق   مدرج غي 



ا؟ العائلة لهذه التالية العنارص إرسال يجب هل
ً
 أيض

 ال [   ]    نعم [   ]  المراسالت جميع      ال         نعم   تقرير بطاقات

يدي العنوان ل الير  
ر للمي   

 الثان 
 
 

يدي الرمز حالة مدينة  الير

انبولم مدرسة منطقة في المدرسة إلى يذهبون الذين اآلخرين األشقاء جميع سرد يرجى :األشقاء . 
 

 الصف مستوى مدرسة االول االسم الكنية

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 : اليوم تاري    خ



 الطالب رعاية على واتفقا الدراسي اليوم خالل عادة ً متاحين يكونان (غيرك) محليين شخصين ضم :الطوارئ معلومات
الوالدينب االتصال نحاول .إليه الوصول يمكن وال أصيب أو أصيب / أصيب إذا له النقل وسائل وتوفير      .أوال ً 
 الهاتف رقم بالطالب الفرد يرتبط كيف االتصال يمكن الذي الشخص اسم

 
 الخلوي الهاتف

 الهاتف رقم بالطالب الفرد يرتبط كيف االتصال يمكن الذي الشخص اسم
 

 الخلوي الهاتف

 (وجدت إن) القانونية المعلومات
ذاإ   ال [  ]   نعم [  ] صالحة؟ األبوة خطة هناك هل  .للتنفيذ المدرسة لدى مسجلة الخطة تكون أن يجب ، بنعم اإلجابة كانت 
ر المحكمة أمر تسجيل يجب ، نعم الجواب كان إذا    ال [  ]   نعم [  ]  المفعول؟ ساري مقيد ترتيب يوجد هل  

 
 .المدرسة ف

 _______:آخر [   ]    األب [  ]  أم [  ]   :ضد تقييد أمر

 

 النقل معلومات
قليست هل     ال [  ]   نعم [  ]      المدرسة؟ وإل من الحافلة الطالب 

 

  السابقة المدرسة معلومات

 

 الطفل رعاية معلومات
ر هل ر ، بنعم اإلجابة كانت إذا    ال [   ]     نعم [   ]      الطفل؟ رعاية مركز طفلك يحض  ر مما التحقق يرجر  المدرسة وبعد قبل [   ]     المدرسة بعد [   ]     المدرسة قبل [   ]    :يل 
 
 ______________________________________________________________________________:الطفل رعاية مزود

 

 ________________________________(                  )  :الهاتف رقم _________________________________________________________________________:عنوان

 

 :صلة ذات اخرى معلومات
ر حالًيا مسجل طالبك هل  

 
ر برنامج أو أخرى منطقة ف نت؟ عير       ال [  ]      نعم [   ] اإلنير

أهلت هل نامج التحق أو الطالب   ال [  ] سابقا [   ]     حاليا [   ] خاص؟ تعليم بير

 ال [  ] سابقا [   ]     حاليا [   ] ؟504 خطة لديه أو قبل من الطالب تأهل هل

ر الطالب شارك هل  
 
 :ف

ر آخر برنامج    :مدرج غي 
[  ] Title I 
[  ] ELD     

[  ] LAP 
[  ] Highly Capable 

 ال [  ]     نعم [  ] مستوى؟ إي الصف؟ مستوى الطالب كرر هل

 طرده؟ أو طالبك تعليق تم هل
 التوضيح رجاء ،بنعم اإلجابة كانت إذا  

     ال [  ]     نعم [  ]

ر مع رسمية اجتماعات أي الوالدين أحد أو / و الطالب عقد هل ر المدرسة مسؤول   
 
 فيما الماضيي  ر العامي  ر ف

؟ الحضور بقضايا يتعلق  المدرس 
     ال [  ]      نعم [  ]

      ال [  ]     نعم [  ] المدرسة؟ عن التغيب التماس تقديم يتم أو المدرسة إل للذهاب المحكمة من بأمر الطالب هذا هل

 ال [  ]      نعم [  ] بولمان؟ مدرسة منطقة خارج الطالب يقيم هل

ر دروًسا الطالب أخذ هل  
 
ل؟ ف    ال [  ]     نعم [  ] الصف؟ فما ، بنعم اإلجابة كانت إذا المي  

ر حالًيا الطالب هذا يعيش هل  
 
 ال [  ]      نعم [  ]     ؟Foster Care ف

ر للمشاركة الطالب يخطط هل  
 
 ال [  ]   نعم [  ] النوادي؟ أو الرياضة أو الالمنهجية األنشطة ف

ر أو الوالدين أحد يعمل هل ر كعضو حالًيا الوص   
 
                                   األمريكية؟ المسلحة القوات ف

ر [  ]                       ال [  ]  ر [  ]    1 األمر ول   الوالدين كال [  ]    2 الوص 

ر أو الوالدين أحد يعمل هل ر كعضو حالًيا الوص   
 
 األمريكية؟ المسلحة القوات احتياطيات ف

ر [  ]                       ال [  ]  ر [  ]    1 األمر ول   الوالدين كال [  ]    2 الوص 

ر أو الوالدين أحد هل ر حالًيا عضو الوص   
 
ر الحرس ف  

ر الوطث   
 
 واشنطن؟ ف

ر [  ]                      ال [  ]  ر [  ]    1 األمر ول   الوالدين كال [  ]       2 الوص 

 

 اإلقامة من التحقق
ر المقدمة اإلقامة معلومات  

 الطالب تسجيل إللغاء سبًبا يكون أن يجب التكليف أو التسجيل لتحقيق أخرى احتيالية وسيلة أي استخدام أو عنوان تزييف أن أفهم .التاري    خ هذا من اعتباًرا ودقيقة صحيحة النموذج هذا ف 
ر والتعيي  ر  

ر المدرسة ف   
ر الحضور منطقة تخدم الثر ل 

 .المي  

 
ر توقيع ر / األمر ول   ________________________:تاري    خ ____________________________________________________:الوص 

  السابقة المدرسة عنوان درجة السابقة المدرسة منطقة السابقة المدرسة

 ال          نعم          بولمان؟ مدرسة إل ذهب أن لطفلك سبق هل
ر المدرسة  

البالط إليها ذهب الثر  الدراسية المراحل                                                                                                               :

ر ر المدارس جميع عنوان تقديم يرجر  
ر طفلك بها التحق الثر  

 :الماضية الخمس السنوات ف 



Arabic 
 ( OSPIمكتب المشرف على التعليم العام )

 استطالع خاص باللغة الرئيسية 

 الطالب المسّجلين في مدارس واشنطن. لجميعاالستطالع الخاص باللغة الرئيسية متاح                    

 
 أسئلة أخرى حول هذا النموذج، أو حول الخدمات كان ثمة نشكرك على توفير المعلومات الالزمة حول استطالع اللغة الرئيسية. في حال               

 المتاحة في المدرسة التي يذهب إليها طفلك، اتصل بمنطقة المدارس لديك.
Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that 
includes a language other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to 
questions #1 or #4 of a language other than English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly 

understood.  ”Formal education” in #7 does not include refugee camps or other unaccredited educational programs for children. 
Forms and Translated Material from the Bilingual Education Office of the Office of Superintendent of Public Instructionare licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License 

 التاريخ: الصف: سم الطالب:إ

 
 ___________________  الوصي  /ولي األمرتوقيع               ________________________   ولي األمر/الوصي  سم إ

 
 الحق في الترجمة التحريرية والشفهية

نتمكن من توفير مترجم، أو وثائق وض ح اللغة المفضلة لديك؛ حتى 
 ، عندما تكون في حاجة إلى ذلك.مترجمة، مجانا  

 
جميع أولياء األمور الحق في الحصول على معلومات حول تعليم ل

 باللغة التي يفهمونها.أبنائهم 
 
 بأي لغة تفضل عائلتك التواصل مع المدرسة؟ -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 األهلية لدعم تطوير اللغة

تساعدنا المعلومات الخاصة بلغة الطالب في تحديد الطالب المستحقين 
الالزمة لنجاحهم في المدرسة. وقد للدعم، لتطوير المهارات اللغوية 

 حاجة إلى الدعم اللغوي. ثمة يكون االختبار ضروريا لتحديد ما إذا كان

 
 ما اللغة التي تعلمها طفلك أوال؟ -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ما اللغة التي يستخدمها طفلك غالبا في المنزل؟ -3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ما اللغة التي تستخدم بصفة أساسية في المنزل، بغض النظر  -4

 عن اللغة التي يتحدثها طفلك؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
دعما لتطوير اللغة اإلنجليزية في أي هل سبق أن تلقى طفلك  -5

 مدرسة سابقة؟     نعم___    ال____      ال أعلم ____
 التعليم السابق

 أجوبتك على محل ميالد طفلك، والتعليم السابق:
بمعلومات عن المعارف والمهارات التي يجلبها طفلك إلى زودنا ت -

 المدرسة.
تمويل فدرالي إضافي قد تمك ن مدرسة المقاطعة من الحصول على  -

 لتوفير الدعم لطفلك.
 ال يستخدم هذا النموذج للتعرف على وضع الهجرة للطالب.

 
في أي دولة ُوِلد طفلك؟  -6

_____________________ 

 
هل تلقى طفلك تعليما رسميا خارج الواليات المتحدة من قبل؟  -7

الصف الثاني عشر(.   نعم___          –)من الروضة 
 ال____

 
 ت اإلجابة "نعم": عدد الشهور: ____________إن كان

 لغة التعليم: _____________
 

متى كانت أول مرة التحق طفلك بمدرسة في الواليات  -8
 الصف الثاني عشر( –المتحدة؟ )الروضة 

__________________________ 
 شهر           يوم           سنة              

http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/TranslatedMaterial.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 العرقية البيانات وجمع العرق شكل
ى  السؤالي  ى كال عىل اإلجابة يرج 

    

 ______________________________________________________________ :أسمىالطالب   

        
؟1السؤالى ي

ىأوىالتين  ي
 
.ىهلىطفلكىمنىأصلىاسبان   

 

ي   
ي / التين 

    ليس من أصل إسبان 
    
نطبق(أوى)حددىكلىماىي     
ي         المكسيكي / المكسيكي األمريكي / تشيكانو       الكون 
 أمريكا الوسىط           الدومينيكان  
ي   

ي    اإلسبان   أمريكي جنون 
ي   بورتوريكو 

 أمريكي التين 
  
 

ي 
ي / التين 

ها من اصل اسبان      غير
 
 

هاىطفلك؟ى)تحققىمنىى2السؤالى ىتعتب  ي
كلىماىينطبق.(.ىماىالعرقى)األجناس(ىالن   

        
ي / أسود  

 مواطن من أالسكا   أمريكي من أصل أفريق 
     Chehalis            
ي )ألغراض   

ق أوسىطي / شمال أفريق  ي / شر أبيض / أورون 
إعداد التقارير الفيدرالية ، يشمل اختيار العرق "أبيض" 
ق أوسطية أو شمال  ا من أصول أوروبية أو شر

ً
أفراد

 .)أفريقية

  Colville            
    Cowlitz          
  Hoh   
  Jamestown    
   Kalispel  هندي آسيوي 
       Lower Elwha       الكمبودية  
      Lummi             صين    
         Makah               الفلبينية  
    Muckleshoot              الهمونغ  
             Nisqually       اإلندونيسية  
                 Nooksack         اليابانية  
    Port Gamble Klallam                 الكورية  
          Puyallup            الالوسي   
ي          Quileute           مالير 
ي   

 Quinalt            باكستان 
              Samish       سنغافوري  
ي  

   Sauk-Suiattle           تايوان 
         Shoalwater                التايالندية  
           Skokomish          الفيتنامية  
      Snoqualmie   آسيوي آخر  
      Spokane            
     Squaxin Island         مواطن هاواي  
فيجيةال      Stillaguamish      
ي أو تشامورو  

          Suquamish   غوامان 
          Swinomish   من جزر ماريانا  
ي             Tulalip         الميالنير 
ي                Yakama            ميكرونير 
 واشنطن الهندية األخرى   ساموا  
ي أالسكا              التونغية  

 األمريكيون األصليون اآلخرون / مواطن 
   جزر المحيط الهادئ األخرى  
     
      
    

 __________________ :تاري    خ      _______________________________ :توقيعىاألهل
 



 بولمان لمدارس الطالب سكن أسئلة
ى  طالب لكل واحد نموذج استكمال يرج 

 

 _______________________________________________________________________ :الطالب اسم

             _____________ :عمر               _____________   :الوالدة تاري    خ                 __________  :درجة 
 

ى التالية األسئلة عىل اإلجابات تساعد أن يمكن  
 
ى الطالب هذا كان إذا ما تحديد ف

ا
ى مؤهل  

 McKinney-Vento Homeless قانون بموجب الخدمات لتلق 

Education Assistance Act. ى للعام األساسية الليلية اإلقامات عىل التأهل يعتمد ى الدراس   .الحال 
 

رسةاأل أو / و الطالب هذا هل  .1 ي مقيم   
 
 التالية؟ الحاالتي من أي ف

ى البقاء   
 
ى مسكن أو مأوى ف    .للطوارئ مسكن / مأوى أو انتقال 

 .شابه ما أو االقتصادية الصعوبات أو المساكن فقدان بسبب اآلخرين منازل تقاسم 

ى العيش   
 
 .مماثل سبب أو االقتصادية الصعوبات أو السكن فقدان بسبب فندق ف

ى العيش   
 
ى ونقص الصحة لقانون وانتهاكات جارية ومياه كهرباء بدون :المستوى دون سكن ف  

 
ى عىل القدرة ف  .ذلك إل وما الطه 

ى النوم   
 
 .العامة األماكن أو الحديقة أو المخيم أو السيارة ف

ى تعيش   
 
ى أعله المذكورة المواقف أحد ف  

 
ى العام خلل وقت أي ف ى الدراس   .الحال 

ء ال   
  .باألعىل مما س 

 

ء ال" حددت إذا  
ي إكمال إىل تحتاج فلن ، "سبق مما ش   

 
 .أدناه والتاري    خ التوقيع سوى عليك ما ، النموذج هذا باف

 

ى توقيع ى / األمر ول                         :تاري    خ                         :الوص 
  

ي ، آخر مرب  ع أي بتحديد قمت إذا ي ما إكمال يرج   .النموذج هذا من تبق 
 

ي الطالب هذا هل   .2  
 
ي أو الوالدين ألحد الفعلية الحضانة ف ؟ الوص   

 
    ال _____   نعم _____    القانون

ؤالءه من أي تسبب هل  .3 ي   
 
يد ف  األرسة؟ أو / و الطالب هذا تش 

ء عىل الحجز   
ى ، الغابات حرائق ، الفيضانات) الطبيعية الكوارث   المرهون الش   ، الزالزل ، األعاصي 

  __________________________________(.إلخ
ى ، بنعم اإلجابة كانت إذا (ذلك إل وما ، المنازل حريق) أخرى كارثة   

 
 والدولة؟ مدينة أي ف

____________________________________________ 

 
                                             _                                                                _____________________________ :السابقة والمدينة المدرسة
 

ى األشقاء     ___________________________________________ :الحالية المدرسة اسم  
 
 نعم     ال      المدرسة؟ منطقة ف

 

ى بما) األشقاء (مستويات) ومستوى (أسماء) اسم  
 
 ___________________________________ :(المدرسة قبل ما ومرحلة الصغار واألطفال الرضع ذلك ف

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 _ :الحالية الليلية اإلقامة ومدينة عنوان
 

 :آخر هاتف  ___________________________________________ :االتصال جهة أو الهاتف رقم
___________________________________

 
 المتاح والدعم الخدمات
ي ي قد طفلك كان إذا أدناه اإلشارة يرج  ي التالية الخدمات من أي تلق   

 
 :(السابقة مدارسهم) مدرستهم ف

 Title I  الخاص التعليم (IEP)   504 Plan   Highly Capable 
 ELD/ ى  

 ____________________________ آخر   Learning Assistance Program  اللغة ثنائ 
 

ي طفلك كان إذا
ا
ي ، McKinney-Vento خدمات عىل للحصول مؤهال ج  ي الخدمات توضيح فير  

   :مساعدة إىل تحتاج الت 

ا مؤهلة) المدرسية الوجبات      مدرسية رسوم      األكاديمية المساعدة / التدريس  (المجانية للوجبات تلقائيا

 _________________________________آخ  أسنان طب / طب     المدرسة قبل ما لمرحلة Head Start        المدرسية اللوازم 
 

ى / للوالد المطبوع االسم ى الشباب / األمر ول   _ _  :(األول الدائرة) المصحوبي  ى غي 
  

ى / الوالدين توقيع ى الشباب / األمر ول   ________________ :تاري    خ                  :المصحوبي  ى غي 

 
For School Personnel Only:  Meets eligibility?    Yes        No 

Building Title X Liaison (signature): _____________________________________________  Date: ___________________ 

District Title X Liaison (signature): _____________________________________________  Date: ___________________ 
 
 

The Pullman School District complies with all federal and state rules and regulations and does not discriminate on the basis of race, creed, religion, color, national 
origin, age, veterans or military status, sex, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and 



provides equal access to designated youth groups.  Questions regarding this housing questionnaire may be directed to the District Homeless Liaison, Paula Bates, at 
240 SE Dexter Street, Pullman, WA 99163, 509-332-3144.   
 
Revised:  July 2018 

 
 

McKinney-Vento Act 42 U.S.C. 11435 

 

ى العنوان هذا ألغراض  :الفرع 

ى الكاملة والمشاركة الدراسية الفصول حضور "تسجيل" و "تسجيل" المصطلحان يشمل .1  
 
 .المدرسية األنشطة ف

 

 :"مأوى بل وشباب أطفال" مصطلح .2

ى .أ  
ى) وكافية ومنتظمة ثابتة ليلية إقامة إل يفتقرون الذين األفراد يعن  ى المقصود بالمعن   

 
 و ؛ ((1) (أ) 103 المادة ف

 :وهم والشباب األطفال يشمل .ب

تصاديةاالق الصعوبات أو السكن فقدان بسبب اآلخرين األشخاص سكن تقاسم .أنا  ؛ مماثل لسبب أو 

ى العيش .ثانيا  
 
 ؛ انتقالية ملج  ى / مساكن أو طارئة ملج  ى أو ملج  ى ف

ى يعيشون الذين .ثالثا  
 
 ؛ بديلة ملئمة إقامة أماكن وجود عدم بسبب التخييم مناطق أو المقطورات حدائق أو الفنادق أو الموتيلت ف

ا ى يعيشون الذين .رابعا  
 
امةالع الحدائق أو السيارات ف ى أو العامة األماكن أو   

 و ؛ مماثلة أماكن أو القطار محطات أو الحافلت أو المتدنية المساكن أو المهجورة المبائ 

v. ى أولية ليلية إقامة لديهم الذين والشباب األطفال  
 
ى خاص أو عام مكان ف ى المنتظم للنوم كمكان عادة يستخدم أو مصمم غي   ؛ للبش 

ى تم .السادس ى عنها التخىل   
 
 و ؛ المستشفيات ف

ى المصطلح هذا تعريف تم كما) المهاجرون األطفال .سابعا  
 
ى التعليم قانون من 1309 القسم ف  

ون الذين (1965 لعام والثانوي االبتدائ  دين يعتي   هذا ألغراض مش 

ى العنوان ى يعيشون األطفال ألن الفرع   
 
 .أعله موصوفة ظروف ف

 

ى الشباب" مصطلح يشمل .3 ى "المصحوبي  ى غي 
ا
ا أو طفل ى ليس شابا  

 
ى أو الوالدين أحد حضانة ف  .الوص 

 التعاريف - 725 .ثانية من مأخوذة

 إضافية مصادر

ى ما عىل الوالدين وموارد معلومات عىل العثور يمكن  :يىل 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php 

http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications 

http://www.schoolhouseconnection.org/   

 

 

 

http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://naehcy.org/educational-resources/naehcy-publications
http://www.schoolhouseconnection.org/


Pullman School District Form                                                    2190F 
 
INSTRUCTION 
 

 عشر الثاني الصف إلى الروضة من الصفوف :العالية القدرات ذوي الطالب استبيان
 

 ال          نعم                     الكفاءة؟ عالية (موهوبة) خدمات على الحصول لطفلك سبق هل
 

 .أدناه المعلومات استكمال يرجى ، بنعم اإلجابة كانت إذا
 

 _____ :الحالي الصف مستوى   __________________________________ :الطالب اسم
 

 ________ :عام ,(دائرة)  ربيع / شتاء / الخريف   :في الموهوبة للخدمات مؤهل
 

 ____________________________________________________ :مدرسة؟ أي
 

 ________________________________ :(موهوبة) الكفاءة عالية خدمات فيها تلقوا التي المدرسة
 

ية؟انتقال مرحلة في عسكرية أسرة من طفل الطالب هل  ال   نعم  
 

سجيلالت حزمة في تضمينه يرجى ، السابقة مدرستهم من (موهوب) موهوب برنامج على للحصول األهلية وثائق لديك كان إذا  أو هذه 

 .طفلك مدرسة في المدرسة نفساني طبيب إلى تقديمه
    

يةالعال القدرة ذات االختيار لجنة قبل من السابقة مدرسته من طفلك أهلية برنامج معلومات مراجعة ستتم ام لتحديد   متطلبات تلبي كانت إذا 

 .اللجنة بقرار خطيا إبالغك سيتم .بولمان مدرسة أهلية
 

 عاليا؟ تأهيال مؤهلة خدمات بتلقي له تسمح فهل ، األهلية شروط يستوفي طفلك كان إذا

 الوقت هذا في متأكدا لست  ال   نعم  
 

 _________________________ :تاريخ _________________________________:الوصي / األمر ولي توقيع
 

 Pullman School District Highly Capable برنامج أو العملية هذه حول المعلومات من مزيد على الحصول في ترغب كنت إذا

Program ، انينفس بطبيب اتصل  .طفلك مدرسة في المدرسة 
 

For Staff Use Only 
 

Office: 

 Copy of form given to school psychologist on _____ . 

 Copy of form sent to district Highly Capable Program coordinator on _____ . 

File original in student cumulative folder. 

 

School Psychologist: 

 Program eligibility documentation sent to district Highly Capable Program coordinator on _____ . 

 

District Program Coordinator: 

 Program eligibility information provided to Highly Capable Selection Committee for review on _____ . 

 Written notification of committee decision sent to parent/guardian on _____ . 

 

Revised 4.25.17 



▲Required for School  
● Required Child Care/Preschool 

Date 
MM/DD/YY 

Date 
MM/DD/YY 

Date 
MM/DD/YY 

Date 
MM/DD/YY 

Date 
MM/DD/YY 

Date 
MM/DD/YY 

Required Vaccines for School or Child Care Entry  

●▲  DTaP (Diphtheria, Tetanus, Pertussis)       

  ▲ Tdap (Tetanus, Diphtheria, Pertussis) (grade 7+)       

●▲ DT or Td (Tetanus, Diphtheria)       

●▲ Hepatitis B       

●     Hib (Haemophilus influenzae type b)       

●▲ IPV (Polio)    (any combination of IPV/OPV)       

●▲ OPV (Polio)       

●▲ MMR (Measles, Mumps, Rubella)       

●     PCV/PPSV (Pneumococcal)       

●▲ Varicella (Chickenpox) 
      History of disease verified by IIS 

      

Recommended Vaccines (Not Required for School or Child Care Entry)  

    Flu (Influenza)       

    Hepatitis A       

    HPV (Human Papillomavirus)       

    MCV/MPSV (Meningococcal Disease types A, C, W, Y)       

    MenB (Meningococcal Disease type B)       

    Rotavirus       

Certificate of Immunization Status (CIS) 
Reviewed by:             Date: 

Signed COE on File?  Yes  No 

Please print. See back for instructions on how to fill out this form or get it printed from the Washington State Immunization Information System. 

Child’s Last Name:                                                      First Name:                                                                  Middle Initial:                             Birthdate (MM/DD/YYYY): 

 

I give permission to my child’s school/child care to add immunization information into the 
Immunization Information System to help the school maintain my child’s record. 

Conditional Status Only: I acknowledge that my child is entering school/child care in 
conditional status. For my child to remain in school, I must provide required documentation 
of immunization by established deadlines. See back for guidance on conditional status. 

Parent/Guardian Signature                                                                                 Date Parent/Guardian Signature Required if Starting in Conditional Status          Date 

Documentation of Disease Immunity 
(Health care provider use only)  

If the child named in this CIS has a history of 
varicella (chickenpox) disease or can show 
immunity by blood test (titer), it must be veri-
fied by a health care provider. 
 
I certify that the child named on this CIS has: 
 A verified history of varicella (chickenpox) 
disease. 
 Laboratory evidence of immunity (titer) to 
disease(s) marked below. 

 Diphtheria  Hepatitis A  Hepatitis B 

 Hib  Measles  Mumps 

 Rubella  Tetanus  Varicella 

Polio (all 3 serotypes must show immunity) 

 
► 

  

Licensed Health Care Provider Signature  Date 

 
► 

  

Printed Name  

I certify that the information provided 
on this form is correct and verifiable. 

Health Care Provider or School Official Name: ______________________________  Signature: ______________________ Date:___________ 
If verified by school or child care staff the medical immunization records must be attached to this document. 

X X 



 

Reference guide for vaccine trade names in alphabetical order        For  updated list, visit https://www.cdc.gov/vaccines/terms/usvaccines.html 

Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine Trade Name Vaccine 

ActHIB Hib Fluarix Flu Havrix Hep A Menveo Meningococcal Rotarix Rotavirus (RV1) 

Adacel Tdap Flucelvax Flu Hiberix Hib Pediarix DTaP + Hep B + IPV RotaTeq Rotavirus (PV5) 

Afluria Flu FluLaval Flu HibTITER Hib PedvaxHIB Hib Tenivac Td 

Bexsero MenB FluMist Flu Ipol IPV Pentacel DTaP + Hib +IPV Trumenba MenB 

Boostrix Tdap Fluvirin Flu Infanrix DTaP Pneumovax PPSV Twinrix Hep A + Hep B 

Cervarix 2vHPV Fluzone Flu Kinrix DTaP + IPV Prevnar PCV Vaqta Hep A 

Daptacel DTaP Gardasil 4vHPV Menactra MCV or MCV4 ProQuad MMR + Varicella Varivax Varicella 

Engerix-B Hep B Gardasil 9 9vHPV Menomune MPSV4 Recombivax HB Hep B   

If you have a disability and need this document in another format, please call 1-800-525-0127 (TDD/TTY call 711).                                                             DOH 348-013 November 2019 

 

Instructions for completing the Certificate of Immunization Status (CIS): Print the from the Immunization Information System (IIS) or fill it in by hand. 

To print with the immunization information filled in:  
Ask if your health care provider’s office enters immunizations into the WA Immunization Information System (Washington’s statewide registry). If they do, ask them to print the CIS from the IIS and your 
child’s immunization information will fill in automatically. You can also print a CIS at home by signing up and logging into MyIR at https://wa.myir.net. If your provider doesn’t use the IIS, email or call the 
Department of Health to get a copy of your child’s CIS: waiisrecords@doh.wa.gov or 1-866-397-0337. 
 
To fill out the form by hand: 
1. Print your child’s name and birthdate, and sign your name where indicated on page one. 
2. Write the date of each vaccine dose received in the date columns (as MM/DD/YY). If your child receives a combination vaccine (one shot that protects against several diseases), use the Reference Guides 
below to record each vaccine correctly. For example, record Pediatix under Diphtheria, Tetanus, Pertussis as DTaP, Hepatitis B as Hep B, and Polio as IPV.  
3. If your child had chickenpox (varicella) disease and not the vaccine, a health care provider must verify chickenpox disease to meet school requirements. 
        If your health care provider can verify that your child had chickenpox, ask your provider to check the box in the Documentation of Disease Immunity section and sign the form. 
        If school staff access the IIS and see verification that your child had chickenpox, they will check the box under Varicella in the vaccines section. 
4. If your child can show positive immunity by blood test (titer), have your health care provider check the boxes for the appropriate disease in the Documentation of Disease Immunity section, and sign and 
date the form. You must provide lab reports with this CIS. 
5. Provide proof of medically verified records, following the guidelines below. 
 
Acceptable Medical Records 
All vaccination records must be medically verified. Examples include: 

 A Certificate of Immunization Status (CIS) form printed with the vaccination dates from the Washington State Immunization Information System (IIS), MyIR, or another state’s IIS. 

 A completed hardcopy CIS with a health care provider validation signature. 

 A completed hardcopy CIS with attached vaccination records printed from a health care provider’s electronic health record with a health care provider signature or stamp. The school administrator, 
nurse, or designee must verify the dates on the CIS have been accurately transcribed and provide a signature on the form. 

 
Conditional Status 
Children can enter and stay in school or child care in conditional status if they are catching up on required vaccines for school or child care entry. (Vaccine series doses are spread out among minimum 
intervals, so some children may have to wait a period of time before finishing their vaccinations. This means they may enter school while waiting for their next required vaccine dose). To enter school or 
child care in conditional status, a child must have all the vaccine doses they are eligible to receive before starting school or child care. 
 
Students in conditional status may remain in school while waiting for the minimum valid date of the next vaccine dose plus another 30 days time to turn in documentation of vaccination. If a student is 
catching up on multiple vaccines, conditional status continues in a similar manner until all of the required vaccines are complete. 
 
If the 30-day conditional period expires and documentation has not been given to the school or child care, then the student must be excluded from further attendance, per RCW 28A.210.120. Valid 
documentation includes evidence of immunity to the disease in question, medical records showing vaccination, or a completed certificate of exemption (COE) form. 



 الطالب صحة تاري    خ

  ______________ :مدرسة ____ :الصف مستوى _________ :الوالدة تاري    خ ________________________________ :الطالب أسم

  _______________ :# هاتف _________________________________ :الوالدين اسم

ح ي طفلك كان إذا :مالحظة :التالية األمور من بأي مرخص صحية رعاية مقدم قبل من الطالب تشخيص تم إذا ما اشر  
 
 فإن ، الحياة تهدد حالة من يعان

ي من العالج أوامر أو / و األدوية يتطلب الوالية قانون  
 
 إىل الذهاب من للطفل يمكن قبل الطوارئ خطة تكون أن ويجب مرخص صحة أخصان

  .المدرسة

ح ال نعم الصحية الحالة  ."نعم" تحديد تم إذا اشر

اسيةحس   ______________________________________:طعام     الطعام 
 الحياة تهدد □   معتدل □   قوية ليست □   :المعدل فعل رد
  ال □ نعم □   ؟EpiPen إىل طفلك يحتاج هل
  ال □ نعم □ للطعام؟ حساس هذا هل
 _________________________________________:األعراض صف

ات لسعات حساسية   ________________________________________ :األعراض صف     الحشر
؟ مضادات    ال □ نعم □    ؟EpiPen إىل طفلك يحتاج هل ن  ال □ نعم □ الهيستامي 

 :الفعل لرد وصفا اكتب     الدواء من حساسية

 :الفعل لرد وصفا اكتب     (أخرى) الحساسية

 الحياة تهدد □   معتدل □   قوية ليست □   :المعدل فعل رد     الربو
  ______________________________________ :هذا الربو دواء الطالب يأخذ
 _____________________________ :طفلك لدى الربو أعراض صف
 __________________________________:ربو نوبة آخر تاري    خ

ن  عىل يعتمد) 1 النوع □     السكري داء  2 النوع □ (األنسولي 

 _______________________:أدوية     ____________________:النوبات نوع     االستيالء اضطراب

 :محددة معلومات قدم     القلب حالة

 :محددة معلومات قدم     رسطان

   اضطراب
 :محددة معلومات قدم     الدم فن

ADD/ADHD     أدوية: ___________________________ □   
ل فن ن    □     المنن

 المدرسة فن

  :محددة معلومات قدم     سلوكية / نفسية مشاكل
   □ ___________________________ :أدوية

ل فن ن    □     المنن
 المدرسة فن

 :محددة معلومات قدم     العظام حالة

 الالصقة العدسات □     ليقرأ □    للمسافة □     نظارات يرتدي

 للسمع مساعدات □         اليشى األذن □       اليمنن  االذن □     السمع فقدان

   صداع / صداع
ددةمح معلومات قدم     نصفن : 

 :محددة معلومات قدم     آخر

ا الوالية قانون يتطلب - اليومية األدوية
ً
ي من كتابًيا إذن  

ي أخصان  ي (طبية وصفة بدون أو طبية وصفة) أدوية أي إعطاء قبل ووالد مرخص صح   
 
 ف

 .المدرسة

   الالزمة األدوية       نعم □      ال □ 
  ______________________________________________ :المدرسة فن

 
   مع مشاركتها سيتم .رسية المعلومات هذه

ن  المدرسة موظفن    طفلك تسجيل أثناء الحاجة حسب للطوارئ والمستجيبي 
ن
 .بولمان مدرسة منطقة ف

 

  _______________________ :تاري    خ _____________________________________ :الوص   / األمر وىل   توقيع

 __________________ :(Date) تاري    خ ________________________________ :School Nurse Signature المدرسة ممرضة توقيع



ي أو الوالدين أحد بصفتك :الغرض  يمنحك .أخرى وكاالتي أو أشخاص مع طفلك سجالت إلصدار اإلذن منح عدم أو اإلذن منح لك يحق ، الطالب أو الوص 
ي القواعد بموجب االستثناءات أحد بموجب بالسجالت السماح يتم لم ما الطلب هذا عىل الموافقة عدم أو للموافقة الفرصة التطبيق هذا  

 قانون تفرض الت 
 .( أخرى إىل مدرسية منطقة من السجالت نقل ، المثال سبيل عىل) ، FERPA ، األرسة وتعليم الخصوصية

 

ية النسخة إكمال عليك يجب .إليها للرجوع العربية باللغة مقدمة الوثيقة هذه ز  .اإلنجلي 
 السجالت إلصدار إذن

 
  :تاري    خ  :الطالب أسم

    
 ميالد تاري    خ
 :الطالب

ي    :المدرسة ح 

    
 ال [    ]    نعم [    ]  :السجالت عن اإلفراج عىل هذا بموجب أوافق
 ارسل  :عند من

 :إىل
 

  (السابقة المدرسة اسم)
   

   الشارع عنوان
  Pullman, WA 99163 

   المدينة والية رمز
   

 
اعنه الكشف المراد السجالت وصف : 

 :هو المدرسية السجالت إرسال سبب
 

ي المعلومات هذه أن أدرك  
ا التعليمية المنطقة قبل من برسية معها التعامل سيتم عليها الحصول تم الت 

ً
 قانون ألحكام وفق

 الهوية تحديد معلومات عن الكشف FERPA يحظر .(FERPA) بالخصوصية الخاصة التعليم وحقوق الخصوصية
ي إال موافقة دون الشخصية  

 
ي .محدودة ظروف ف  ، طبية أو صحية معلومات عىل للحصول الطلب كان إذا أنه مالحظة يرح 

ي الطبية المعلومات فإن  
ي محمية المنطقة تتلقاها الت   بموجب وليس المدرسة منطقة قبل من FERPA الخصوصية بمعايي 

ي التأمي  ي نقل قانون  .(HIPAA) والمساءلة الصح 
 
ي   ______/____/____     من صالح التفويض هذا   ._______/_____/____ حت 
دارإلصي :مالحظة ي بعد التفويض يكون أن يمكن ال ، الطبية السجالت   .التفويض هذا توقيع من يوًما 90 من أكي 

 
ي أن أفهم  

ي طوعية السجالت عن اإلفراج عىل موافقت   
ي سحب ويمكنت   

ي موافقت   
 
ي وقت أي ف

ً
ي بسحب قمت إذا .كتابة  

 ، موافقت 
ي المعلومات عىل تنطبق ال فإنها  

فقةالموا بموجب بالفعل تقديمها تم الت     .عنها لإلفراج المسبقة 
 
   

ي توقيع  تاري    خ  االمر وىل 
   
     
 

Pullman School District No. 267 
240 SE Dexter Street 
Pullman  WA  99163 

(509) 332-3581 



PURPOSE: As a parent, guardian or student, you have the right to give permission or not give permission for the release of your 
child’s records with other persons or agencies. This request provides you with the opportunity to approve or not approve such a 
request unless release of records is allowed under one of the exceptions under the rules implementing the Family Education 
Rights and Privacy Act, FERPA, (for example, transfer of records from one school district to another).   

 

AUTHORIZATION FOR RELEASE OF RECORDS  
 

Student name:  Date:  

    
Student DOB:  School District:  

    
I hereby authorize the release of records:  [    ] Yes    [    ] No 
From:  To:  

(Name of Previous School)  
   

Street Address   
  Pullman, WA 99163 

City, State, Zip   
   

 
Describe the records to be disclosed: 

The reason for disclosing the record(s) is: 
 

I understand that this information obtained will be treated in a confidential manner by the 
school district under the provisions of the Family Education Rights and Privacy Act (FERPA). 
FERPA prohibits disclosure of personally identifiable information without consent except in 
limited circumstances. Please note that if the request is for health or medical information, the 
medical information received by the district is protected under FERPA privacy standards by a 
school district and not the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). 
 
This authorization is valid from ____/____/______   to ____/_____/_______.  
Note: For release of medical records, the authorization can be no longer than 90 days after this authorization is 
signed. 

 
I understand that my consent for the release of records is voluntary and I can withdraw my 
consent at anytime in writing.  Should I withdraw my consent, it does not apply to information 
that has already been provided under the prior consent for release.    
 
   

Parent/Guardian or Student Signature  Date 
   
     
 

Pullman School District No. 267 
240 SE Dexter Street 
Pullman  WA  99163 

(509) 332-3581 
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