
 
 

REQUEST FOR EMERGENCY HARDSHIP TRANSFER  

 ةـــــارئــط شدائدب بـــل بســقـــب نــــطل

2017-18 School Year 

Please Print من فضلك اكتب بخط واضح 
Student Identification Number (required)        Grade in 2017-18     

8201-2017الصف المدرسي في العام                 رقم هوية الطالب  )مطلوب(             
 

                                              _________________   
Student’s Last Name First Name              االسم األخير للطالب   تاريخ الميالد Birth date            األوسط Middle            االسم األول للطالب

                
Legal Address of Parent or Legal Guardian – Number and Street (No P.O. Box  رقم الشقة # Apartment  الوصي القانوني )ال تكتب /العنوان القانوني لولّي األمر
 
                                       
City/State المدينة / الوالية      Zip الكود البريدي   Home Phone #   تليفون البيت   Daytime Phone #    التليفون النهاري

 
                
Mailing Address of Parent or Legal Guardian – Number and Street – if different from above  العنوان البريدي إذا كان مختلفاً عن العنوان باألعلى Apartment #   رقم الشقة 
                             _____________________________________________ 
City/State  المدينة / الوالية       Zip الكود البريدي                                                 E-mail Address   البريد اإللكتروني 
        

Is your child currently enrolled in Metro Schools?  هل ابنك ُمسجل حالياً في مدارس مترو                          Yes نعم           No ال  

Is your child currently receiving special education services?  هل ابنك يتلقى حالياً خدمات التعليم اإلستثنائي   Yes نعم           No ال  

 

 طلبات التحويل في حالة الطوارئ / الشدائدتقديم إرشادات 

معلومات األسرة أو في مركز  www.mnps.orgعلى الموقع اإللكتروني  الطالب الجدد في اإلدارة التعليمية للمقاطعة ، نشجعكم على التقديم على اإلنترنت

 أن ينتقل الطالب من وجبتُ  و التي  ، الحدوثأو غير متوقعة  إستثنائيةظروف حالة طارئة و /أو  ةيأل. إذا كنت تسعى إلى التحويل نتيجة  لمدارس مترو

 . قم بملء هذا النموذجمن فضلك  ،مدرسة إلى أخرى 

 

من  هأن.  615 – 259 – 8729على الرقم من فضلك اتصل بمسؤول التواصل الخاص بالمشردين )الناس الذين بدون مأوى( إذا لم يكن لديك مسكن ، 

ي إن قانون ماكين إلى فقدان السكن . ةف الغير العاديوالظر ههذ أن يقدم إذا أدت ضرورياً  ليس ارئةطلب التحويل بسبب الظروف الطأن  مالحظةالضروري 

  .  سكن سوف يُطبق دون إشتراط تقديم طلب التحويل بسبب الطوارئ لديهمفينتو للذين ليس 
 

 :طارئةبسبب حالة  ى طلب التحويل لمدرسة أخربعين اإلعتبار خذ األبعض المواقف التي يمكن فيها باألسفل  اإلرشادات التوجيهيةتصف 

  ُويوم   2017حزيران يونيو/ 1بين يوم وقد حدث و مفاجئ  غير عاديأو موقف  ظرفسبب بيجب أن يكون  فإنهنظر الطلب للموافقة عليه ، لكي ي

ويتطلب  مفاجئ وظرفأو الموقف المفاجئ وغير العادي يُعرف على أنه حدث أو موقف غير متوقع على اإلطالق  الظرف. 2018مايو/آيار  24

 .  تغييراً كبيراً في الحياة اليومية لألسرة

 الذي تثبت الموقف أو الظرف الفجائي والغير العادي يجب أن يقدم المستندات إن ولي األمر الذي يتقدم بطلب تغيير المدرسة بسبب حالة طارئة . 

  للحصول على تغيير المدرسة بسبب حالة طارئة يمكن أن تتضمن ، ولكنها ليست قاصرة على ،   أن تكون مؤهالً بسببها بعض المواقف التي يمكن

 النقاط التالية : 

o الطالب والذي يتطلب إتخاذ تدابير لضمان السالمة وتشمل التنقل بين المدارس . إن ولي األمر /  الوصي القانوني   لسالمة تهديد حقيقي

 اً تقييدي اً ، أمر court order من المحكمة  اً من هذه المستندات أمرهديد القائم . يمكن أن تتضول عن تقديم مستندات تثبت التؤمس

restraining order من البوليس  اً ، تقريرpolice report  و مستندات من موظفيMNPS  تشير إلى التهديدات أو المواقف التهديدية

 الحادثة أثناء المدرسة .

o  لتفويض قانوني والذي أحدث صعوبات من الممكن إثباتها .الحديث اإلستالم تغيير مفاجئ في الوصاية القانونية أو 

o والتي يتم التحقق منها من قبل الطبيب الذي يعالج الطالب. الطالب وتؤثرعلىبالمستندات  ةحالة طبية مثبت 

o  بالمستندات وهذه الحالة موثقة من قبل مختص الصحة العقلية الذي يعالج الطالب . ةومثبت الطالب على تؤثرهناك حالة نفسية 

o : المستندات المقدمة من الطالب ذات الحالة الطبية أو النفسية يجب أن تجاوب على سؤالين 

 ما هي طبيعة الحالة الطبية / النفسية الخاصة بالطالب ؟ 

  ؟له مساعدة  في تقديمأو لطالب للحالة الطبية أو النفسية ا نعلى تحسيالمدرسة المطلوبة في كيف سيؤثر حضوره 

 أمثلة من الحاالت التي من المحتمل أال تتم الموافقة عليها ما يلي :

  السابقةالحاالت التي وجدت أو حدثت قبل أو أثناء فرص اإلختيار . 

 الت طارئة .االت عدم الشعور بالراحة وليست حاالحاالت التي تتضمن ح 

  أو مستندات أن  روف غير عادية أو مفاجئة كالحاالت المذكورة باألعلىظب ة ًرعاية الطفل ما لم يكن مصحوب حاالت روضة أطفال /حاالت تغيير

 المدرسة الحالية للطفل غير قادرة على توفير رعاية قبل أو بعد المدرسة التي يحتاجها الطفل نتيجة عدم توفر مكان له .

 الجانبين من هذه اإلستمارة . سوف يتم إرجاع  اإلستمارة الغير مكتملة إليكيجب أن تكمل كال 

Arabic من فضلك قم بملئ اإلستمارة باللغة اإلنجليزية 

http://www.mnps.org/


 
Principal Signatures ة توقيع مدير المدرس   
Principal signatures are required before submitting this form. Signature does not mean the transfer request is 
approved. It only signifies that the matter has been discussed with the principal. 

مدير  لمسألة قد تم مناقشتها معإن توقيع مدير المدرسة مطلوب قبل أن تقدم هذه اإلستمارة . هذا التوقيع ال يعني أن طلب التحويل قد قُبل . إنه فقط يدل على أن هذه ا

 المدرسة .
 
Principal of Zoned School: المدرسة التابعة لمنطقتك  مدير   Principal of Requested School: مدير المدرسة المطلوب التحويل إليها 
 
Comments تعليقات:       Comments تعليقات:       
                                                                                       
                
 
Principal Signature توقيع المدير:      Principal Signatureتوقيع المدير :      
Date التاريخ :        Date التاريخ :     
 
                     

Zoned School المدرسة التابعة لمنطقة سكنك        Requested School    المدرسة المطلوب التحويل إليها      

 
 

 تشرح فيه خطابالتي َحلت بك  و أرفق المستندات التي تدعم الحالة الطارئة الحادثة لك . يمكنك أن تشرح حالتك الطارئة هنا أو ترفق  أو الشدة الطارئة الحالةإشرح 

 من فضلك أكتب بخط واضح. في الوجه األمامي من هذه اإلستمارة قبل أن تقوم بطلب هذا التحويل الطارئة  شدة. من فضلك أقرأ اإلرشادات التوجيهية لل ما تعانيه 

 : وباللغة اإلنجليزية

 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 

 

Parent/Legal Guardian Signature توقيع ولي األمر / الوصي القانوني    

ن ععلى نسبة حضور مرضية ، مجهود جيد ، وسلوك جيد . وسوف أكون مسؤوالً  عتمديأنا أدرك أن هذا التصريح هو للسنة الحالية فقط . والتجديد للسنة القادمة 

أشهد أن كل  اقبل السنة الدراسية المقبلة . أن ياأدرك أنه سيتم إخطاري كتابالمواصالت للمدرسة المراد التحويل إليها . إذا لم يجدد التحويل لسنة أخرى ، أنا 

 المعلومات المقدمة صحيحة وحقيقية على حد علمي وإعتقادي . 
 

 
              
Signature of Parent/Legal Guardian توقيع ولي األمر / الوصي القانوني                   Date   التاريخ  

 
  

 : على العنوانطلب إيصال إستالم او U.S. mailقم بإرجاع هذه اإلستمارة والخطاب الملحق مع المستندات بنفسك أو إرسلها عن طريق 

 
Family Information Center 

Metropolitan Nashville Public Schools 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 
 

 

ساعة قبل الميعاد الذي تحتاجون فيه الترجمة (. لألسئلة  48من فضلك  اتصل بمدير المدرسة أو رئيس اإلدارة   . )لطلب مترجمين للصم أو ضعاف السمع عليكم تقديم طلب  –يمكنك طلب مساعدات إضافية

(  ال تميز على أساس السن ، العرق ، الجنس ، MNPSن مدراس متروبوليتان ناشفيل العامة ). إ 4636-259-615واإلستفسارات يمكنك اإلتصال بمكتب خدمة العمالء للمدراس العامة للعاصمة ناشفيل على الرقم 

 بالوظائف . ال تميز بين أحد وآخر في التعيين للوظيفة  أو الممارسات المرتبطة MNPS،التوجه الجنسي ، اللون ، بلد المنشأ ، الدين أو اإلعاقة في ممارسات التوظيف أو الخدمات أو األنشطة . إن مدراس 


