
                 

 Pre-K Application Stepsخطوات التقديم لبرنامج ما قبل رياض األطفال 

 

احصل على رقم الطالب عن طريق إكمال استمارة التقديم المرفقة أثناء زيارتك مركز التسجيل لمدارس مترو ناشفيل العامة ،   .1الخطوة      

 أحد مراكز التعليم المبكر ، أو مركز معلومات األسرة .

Pre-K Identification Number 190____________________________________________ 

 
على الموقع   1قدم لبرنامج ما قبل رياض األطفال على اإلنترنت ، باستخدام رقم الطالب الذي حصلت عليه من الخطوة  .2الخطوة      

www.mnps.org  
 التسجيل أو مدرسة ابتدائية لطلب المساعدة .إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في إكمال اإلستمارة أو استخدام الكمبيوتر ، يمكنك زيارة أحد مراكز 

 أبريل/نيسان . 16آخر موعد للتقديم لبرنامج ما قبل رياض األطفال للدخول في عملية اإلختيار يوم  عصراً( : 3:30مارس/آذار ) 29
 

 

 www.mnps.orgيمكنك التحقق من حالة القبول على اإلنترنت  .3الخطوة      

 إرسال رسائل القبول و قوائم اإلنتظار إلى المنازل بالبريد  -يوم اإلختيار  أبريل/نيسان : 16

  انقر علىSchools  في أعلى الصفحة 

  ثم انقر علىSchool Options 

  ثم انقر علىAccept Your Seat 

  األخير ، رقم الطالب ، تاريخ الميالد(ادخل معلومات طفلك )االسم 
 الموعد النهائي إلرجاع رسائل القبول إلى المدرسة التي تم قبول الطفل فيها مايو/أيار : 4

 )يجب على األسر إرجاع رسالة القبول مع المستندات األخرى المطلوبة للتسجيل )الفحص الطبي و التطعيمات ، إثبات الدخل 

 ( إثبات الدخلW2 Form ، Income Tax Return  )رسالة من أحد برامج المساعدات الحكومية مثل فود ستامبس ، 
 في حال تم قبول الطفل ، يجب تقديم المستندات المطلوبة لغرض إكمال عملية التسجيل .                     

 

 مواعيد مهمة أخرى

 رسائل القبول و قوائم اإلنتظار يتم إرسالها بالبريد إلى المنازل -إجراء سحبة أخرى لملء المقاعد الشاغرة  : مايو/أيار 14
 . تستطيع األسر أن تتحقق من حالة القبول على اإلنترنت باتباع نفس التعليمات المبينة أعاله 

 مايو/أيار إلى المدرسة 14من سحبة يوم  Pre-Kالموعد النهائي إلرجاع رسائل القبول في برنامج  : مايو/أيار 25
 السحبة الثانية لملء المقاعد الشاغرة المتبقية  : يونيو/حزيران 1

 من السحبة األولى و الثانية إلى المدرسة Pre-Kالموعد النهائي إلرجاع رسائل القبول في برنامج  : يونيو/حزيران 8

 

 

 

Arabic 

http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/


OPTIONAL إختياري 

Metropolitan Nashville Public Schools  

Pre-K Identification Number Packet Step 1 
 

 Child Birth Certificate or Verification  شهادة ميالد الطفل ، جواز السفر ، فيزا 

 Parent or Guardian Photo ID  بطاقة هوية ولي األمر أو الوصي القانوني 

 Proof of Residence )إثبات محل السكن )فاتورة كهرباء او ماء جديدة ، عقد اإليجار ، وثيقة القرض العقاري ، إلخ  

 

Applicant Name Last ___________________________ First _______________________ Middle _______________   
 اسم الطالب األخير     األول           األوسط                               

Child’s age as of August 15th, 20__      _____ years old   Date of Birth ____/____/______    Gender (circle one)    Male or Female              

 2018أغسطس،  15كم عام يبلغ عمر الطفل يوم              تاريخ الميالد            أعوام    أنثى     أو    ذكر                      الجنس/النوع                        

Social Security#  رقم الضمان اإلجتماعي       ______-____-______   Ethnicity  اإلثنية (circle one)    Hispanic اسباني    or    Non-Hispanic غير اسباني 

Race (circle all that apply)         Black/African American   White   American Indian/Alaskan Native   Asian   Pacific Islander/Native Hawaiian    
 )ضع كل ما ينطبق عليك داخل دائرة( العرقآسيوي    هندي أمريكي/سكان أالسكا األصليين          أبيض     أسود/أمريكي من أصل أفريقي           الهادي المحيط جزر أو األصليين هاواي سكان من

Country of Birth ____________________ State of Birth ______ County of Birth ____________________ City of birth ___________________  
 المقاطعة التي ولد فيها الطفل   الوالية التي ولد فيه الطفل                                  الدولة التي ولد فيها الطفل   المدينة التي ولد فيها الطفل     

Home Primary Language اللغة الرئيسية في البيت_________________ Mother's Maiden Name قبل الزواج اسم األم   ________________________ 

Please list children in the household enrolled in a Metro Nashville Public or Charter School 
 اكتب أسماء جميع األطفال في أسرتك المسجلين في مدارس مترو ناشفيل العامة و مدارس شارتر

1. Name االسم______________________________DOB تاريخ الميالد____/____/_____ MNPS ID number 190 رقم الطالب__________ 

2. Name االسم______________________________DOB تاريخ الميالد____/____/_____ MNPS ID number 190 رقم الطالب__________ 

Applicant and Enrolling Parent or Guardian’s Address عنوان الطالب و ولي األمر الذي يقوم بالتسجيل  

Residential Address ____________________________ Apt # ______ City _______________________ State ____ Zip ________  
 نوان السكن ع                     المدينة               رقم الشقة              الوالية     الرمز البريدي 

Mailing Address  )العنوان البريدي)فقط إن كان يختلف عن عنوان السكن  

Mailing Address _______________________________ Apt # ______ City _______________________ State ____ Zip ________  
 العنوان البريدي                     المدينة               رقم الشقة                          الوالية     الرمز البريدي                  

Parents or Guardians living in the household with child - (please list only 1 person per box) 
 الد واحد في كل مربع()رجاء اكتب معلومات و – الوالدان أو الوصي الشرعي الذين يعيشون مع الطالب

1.) Relationship to child: (circle one) )صلته بالطالب )ضع الجواب داخل دائرة     Mother األم / Father األب / Legal Guardian الوصي الشرعي    

Last Nameاالسم األخير _________________________ First Name االسم األول _______________________ MIالحرف األول من االسم األوسط ____ 

Date of Birth تاريخ الميالد ___/ ___/ ______    Gender الجنس/النوع   (circle one) ضع الجواب داخل دائرة( )    Male ذكر or Female أنثى                          

Cell Phoneرقم الجوال _____________ Home Phone ت رقم هاتف البي  ___________Email Addressالبريد اإللكتروني ___________________ 

This person needs access to: (circle all that will apply)    portal  / attendance  /  behavior  / mailings  /  teacher  /  messages 
 هذا الوالد يحتاج إلى معرفة ما يلي :          (دائرة داخل ينطبق ما كل ضع)البوابة اإللكترونية        سجالت الحضور   سجالت السلوك        البريد               المدرس              الرسائل         

 

Statement of Residence: Where does the applicant stay at night? (يلي مما واحدة على التأشير الرجاء) الليل؟ في الطالب يبيت أين:  السكن بيان ) 

_____Home/Apartment owned or rented by the Applicant's parent/legal guardian الطالب والدي أحد قبل من جرمؤ أو مملوك الشقة/البيت   
_____in a motel ___a campsite_____in an automobile ____With a relative or friend (family does not have a residence) 

 في نزل      في مخيم                   في عربة/سيارة                          (سكن لألسرة  ليس) صديق أو قريب مع

_____Other housing (please explain) ( رجاء   اشرح) آخر سكن    __________________________________________________ 

190 
GRADE (circle one)     

   P3      P4 

MNPS office use only 

 

 
To apply for an ID Number you will need: لغرض الحصول على رقم الطالب ، اجلب المستندات التالية 

Arabic 



____ Search Infinite Campus     ____ Search EIS                         ____Medical Alerts      190 
____ HERO/emailed             ____ Scan Packet to IC and DQI Drive     ____Legal Alert 

2.) Relationship to child: (circle one) )صلته بالطالب )ضع الجواب داخل دائرة     Mother األم / Father األب / Legal Guardian الوصي الشرعي    

Last Nameاالسم األخير _________________________ First Name االسم األول _______________________ MIالحرف األول من االسم األوسط ____ 

Date of Birth تاريخ الميالد ___/ ___/ ______    Gender الجنس/النوع   (circle one) اب داخل دائرة( ضع الجو)    Male ذكر or Female أنثى                          

Cell Phoneرقم الجوال _____________ Home Phone رقم هاتف البيت ___________Email Addressالبريد اإللكتروني ___________________ 

This person needs access to: (circle all that will apply)    portal  / attendance  /  behavior  / mailings  /  teacher  /  messages 
 هذا الوالد يحتاج إلى معرفة ما يلي :         (دائرة داخل ينطبق ما كل ضع)البريد        سجالت السلوك      سجالت الحضور    البوابة اإللكترونية                الرسائل              المدرس           

 

Parent or Guardian living at a different address other than the one listed above 
 الوالد أو الوصي الشرعي الذي يسكن في عنوان آخر يختلف عن العنوان المكتوب أعاله

Relationship to child: (circle one) جواب داخل دائرة(صلته بالطالب )ضع ال      Mother األم / Father األب / Legal Guardian الوصي الشرعي    

Last Nameاالسم األخير _________________________ First Name االسم األول _______________________ MIالحرف األول من االسم األوسط ____ 

Date of Birth تاريخ الميالد ___/ ___/ ______    Gender الجنس/النوع   (circle one) ضع الجواب داخل دائرة( )    Male ذكر or Female أنثى                          

Cell Phoneرقم الجوال _____________ Home Phone رقم هاتف البيت ___________Email Addressالبريد اإللكتروني ___________________ 

This person needs access to: (circle all that will apply)    portal  / attendance  /  behavior  / mailings  /  teacher  /  messages 
 هذا الوالد يحتاج إلى معرفة ما يلي :         (دائرة داخل ينطبق ما كل ضع)البريد        سجالت السلوك      سجالت الحضور    البوابة اإللكترونية                الرسائل              المدرس           

Emergency Contact شخص اإلتصال في حالة الطوارئ 

(If school personnel cannot reach the parent or guardian listed, who do they call and in what order) 
 للوالدين أو الوصي الشرعي المدرجة أسمائهم أعاله، من هم األشخاص الذين يمكن اإلتصال بهم و حسب الترتيب( )في حال لم يستطع موظفو المدرسة من الوصول

1. Contact Nameاسم شخص اإلتصال _______________Genderالجنس (M ذ/ Fأ) Phone# رقم الهاتف_________ Relationshipصلة القربى__________ 

2. Contact Name اإلتصالاسم شخص   _______________Genderالجنس (M ذ/ Fأ) Phone# رقم الهاتف_________ Relationshipصلة القربى__________ 

Legal Notice اإلشعار القانوني 

Is there a court order restricting any person access to the child الطالب  هذا إلى شخص أي وصول يمنع المحكمة من امر يوجد هل ? ___Y N___  نعم   كال

If you answered yes regarding Legal Notice, you must provide a current Magistrate/Judge signed court order. 
 ، يجب تزويدنا بأمر المحكمة الموقع من القاضي ابتك نعم حول اإلشعار القانونيإن كانت إج

Child Health Information معلومات الطالب الصحية  

Does the child have any health problems  كال No ___ نعم Yes ___      ? صحية مشكلة من طفلك يعاني هل 

If yes to the question above, please provide details and documentation: ، الرجاء تقديم التفاصيل و التقاريرنعم إن كان الجواب عن السؤال أعاله   

_____________________________________________________________________________________________________ 

 لن يتم قبول اإلستمارات غير الكاملة و ال يمكننا اإلحتفاظ بها في المدرسة ، مركز التسجيل ، أو مركز معلومات األسرة 
اإلستمارة و أنني قدمت المعلومات الصحيحة لمدارس مترو ناشفيل العامة بموجب قانون الوالية ، و أن أشهد أنني ولي أمر الطفل المكتوب اسمه في هذه 
 . أعيش أنا و طفلي العنوان المبين هنا هو عنوان السكن الرئيسي حيث

 أيام من تاريخ التغيير . 10سوف أقوم بإشعار المدرسة بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل مدة 

Parent’s or Guardian’s Signature ___________________ Print Name __________________ Date Signed __________ 

 اسم ولي األمر )باإلنجليزية(                                 توقيع ولي األمر    التاريخ                       
*FOR MNPS ENROLLMENT CENTER USE ONLY*تمأل من قبل موظفي مركز التسجيل فقط

Completed By ________________________________________________________________________ 

 
First name                                                     Last name 



 Tennessee Migrant Education Program - Occupational Survey  
َحل في والية تينيسي  استبيان المهنة –برنامج تعليم الرٌّ  

 

Your child may qualify to receive free educational services. Please answer the following questions to help 
us determine their eligibility. Once completed, return this form to the school. 

هذا لء هاء من مقد يكون طفلك مؤهال  لتلقي خدمات التعليم المجاني . الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية لمساعدتنا في تحديد أهلية طفلك . بعد اإلنت
 اإلستبيان ، الرجاء إرجاع إلى المدرسة .

 

 

1) In the past three years, has your family moved to another city, state, and/or county? 
 أخرى ؟هل انتقلت أسرتكم في السنوات الثالث الماضية إلى مدينة ، والية ، و/أو مقاطعة 

☐ Yes نعم  ☐ No كال 

 
2) Do you or anyone in your immediate family currently work or have worked (in the past three 

years) in any of the following occupations? 
 الية ؟هل تعمل أنت أو أي شخص في أسرتك أو عملتم سابقا  )في السنوات الثالث الماضية( في أي من المهن الت

☐ Yes نعم  ☐ No كال 

 
a. If yes, please circle all that apply: إن كان الجواب نعم ، رجاء ضع كل ما ينطبق عليك داخل دائرة 

 

Processing & Packing 

(fruit, vegetables, chicken, 
eggs, pork, beef, etc.) 

 /التعبئةصناعة األغذية و التغليف

)الفواكه ، الخضراوات ، الدجاج ، 
 لحم البقر ، الخ( ،البيض ، لحم الخنزير 

Agriculture/Field Work 

(planting, picking, and 
sorting crops; soil 
preparation; irrigation; 
fumigation; etc.) 

)زراعة النباتات ، الجني ،  الزراعة/أعمال الحقل
التعقيم ، الري ،  فرز المحاصيل ، إعداد التربة

 باألبخرة ، إلخ(

Dairy/Cattle Raising 

(feeding, milking, 
rounding up, etc.) 

 إنتاج األلبان/تربية الماشية
تجميع التغذية ، الحلب ، )

 الماشية ، إلخ(

Nursery/Greenhouse 

(planting, potting, pruning, 
watering, etc.) 

 ل)الشت المشاتل/البيوت الزجاجية
 وضع النباتات في األصص/القحوف ، التقليم ،، 

 الخ( السقي ،

Forestry 

(soil preparation, planting, 
growing, cutting trees, etc.) 

)إعداد التربة ، الشتل  زراعة الغابات
 ، الزراعة ، قطع األشجار ، الخ(

Fishing/Fish 
Processing 

(catching, sorting, 
packing, transporting fish, 
etc.) 

)الصيد ، الفرز ،  صيد السمك/صناعة األسماك
 النقل ، الخ(التعبئة ، 

 
If you answered “yes” to the questions above, please continue. Otherwise, your form is complete. 

 .و ال داعي لإلجابة عما تبقى  إال فإن اإلستبيان كاملإذا كانت إجابتك عن السؤالين أعاله نعم ، الرجاء إكمال اإلستبيان ، و 

3) How long have you been in this county in Tennessee?كم من الوقت مضى على وجودك في هذه المقاطعة في والية تينيسي ؟ 
 

 
 

 يمأل هذا الجزء من قبل موظفي المدرسة فقط :       

STUDENT FIRST NAME STUDENT LAST NAME  : األخير الطالب اسم :DATE : األول الطالب اسم   التاريخ

SCHOOL GRADE  : المدرسة   : الصف

PARENT/GUARDIAN NAME    : الوصي / األمر ولي اسم

WEEKS: :MONTHS   أسبوع    شهر

 
YEARS:   سنة

HOME ADDRESS: السكن عنوان  

CITY: المدينة  STATE:    الوالية

 
ZIP: البريدي الرمز  

 

TELEPHONE (WITH AREA CODE): الهاتف رقم  

For school use only:  If questions 1 and 2 are “yes,” please send the survey to your district migrant liaison. 
If you have questions, call (931) 212-9539 to speak with the Tennessee Migrant Education Program. 

School District:  
 

Student State ID:  
 

Enrollment Date:  
 

Arabic 



 


