
 
 

REQUEST FOR CONTINUITY TRANSFER 

 (اإلستمرار في المدرسة الغير تابعة لمنطقة السكنالتحويل )طلب ألجل إستمرارية 

2016-2017 School Year 
 

PLEASE PRINT من فضلك أكتب بخط واضح 
 

Student ID Number (Required) )رقم هوية الطالب )مطلوب      Race الع  رق      Gender الجنس   
      
                       

Student’s Last Name   اسم التلميذ األخير   First   األسم األول  Middle األوسط               Birthdate     تاريخ الميالد  
 
              

New Address of Parent of Legal Guardian – Number and Street (No P.O. Box)   Apartment #  رقم الشقة 

الرقم والشارع وليس عنوان الصندوق البريدي –العنوان الجديد لولُي األمر أو الوصي القانوني   
 

                 
City  المدينة    Zip الكود البريدي                  Home Phone # رقم تليفون البيت    Work Phone # رقم تليفون العمل 
 

              
Old Address of Parent of Legal Guardian – Number and Street (No P.O. Box)   Apartment #  رقم الشقة 

(وليس عنوان الصندوق البريدي)الرقم والشارع  –لولُي األمر أو الوصي القانوني  القديمالعنوان   
 
           
City  المدينة    Zip  الكود البريدي  

 
       Zoned School المدرسة التابعة لمنطقة السكن      
Name of Parent / Legal Guardian اسم ولي األمر / الوصي القانوني 

       Requested School المدرسة المطلوبة      
 
*Pre-K students are not eligible for continuity to kindergarten Grade in   2016-2017 الصف المدرسي في العام     

 روضة (  ال يحق لهم اإلستمرار إلى فصل الK-Preتالميذ صف ما قبل الروضة )                                                                                                                                    
 

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

If yes, what special education service does your child receive? (Life Skills, Resource, CBIP, etc.)      

 .. إلخ( CBIPإجابتك نعم ، فأي خدمة من خدمات التعليم اإلستثنائي يتلقى طفلك )المهارات الحياتية ، المصادر ،  كانت لو    
 

 

ت وفاتورة ار ُموقع أو عقد بيأرفق مع هذه اإلستمارة المعلومات التي تثبت محل السكن الجديد وتاريخ إنتقالك إليه .  الوثائق المطلوبة من الممكن أن  تكون عقد إيج

. إذا لم يتم إرفاق مستندات تثبت محل أسم ولي األمر أو الوصي القانوني  امتضمنة العنوان الجديد )غاز ، كهرباء ، أو مياه ( وتكون الفاتورة أو العقد متضمن

 . السكن الجديد مع هذه اإلستمارة فإنه سوف يتم إرجاع هذه اإلستمارة إليك مرة أخرى
 

ألة إنه فقط يدل على أن هذه المسإن توقيع مدير المدرسة مطلوب قبل أن تتقدم بهذه اإلستمارة . وهذا التوقيع ال يعني أن الطلب بالتحويل قد تم الموافقة عليه . 

 . قد تم مناقشتها مع مدير المدرسة
Principal of Requested School:    لمدرسة المطلوبةامدير  
 

Comments   تعليقات :                                                                                
 

                
 

              
Principal Signature  توقيع مدير المدرسة       Date التاريخ    

 

أكون  سوفو، مجهود جيد وسلوك جيد .  مقبولةإذا تم الموافقة على طلب التحويل . فإني أدرك أن التجديد للتحويل للسنين المقبلة يعتمد على نسبة حضور 

 مسؤوالً عن المواصالت من وإلى المدرسة المطلوبة .
 

 .  طلبي سيرفضفإن  مكملة بشكل صحيح ،أنا أدرك أنه لو لم تكن المعلومات المكتوبة في هذه اإلستمارة 
 

  أنا أشهد أن كل المعلومات المعطاة حقيقية وصحيحة على حد علمي وإعتقادي .
 

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

 

 

 يجب إرفاق وثيقة تثبت محل السكن مع هذه اإلستمارة 

 (http://www.mnps.org/pages/mnps/About_Us/MNPS_Schools/Enrollment)من فضلك قم بارجاع هذه اإلستمارة إلى أي مركز لتسجيل الطالب 

 
قبل الميعاد الذي تحتاجون فيه الترجمة (. لألسئلة  ساعة 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 ، MNPS. إن مدراس متروبوليتان ناشفيل العامة ) 4636-259-615على الرقم  العامة اشفيللمدارس مترو ن بمركز خدمات األسرة واإلستفسارات يمكنك اإلتصال 

 ، بلد المنشأ ، الدين أو اإلعاقة في ممارسات التوظيف أو الخدمات أو األنشطة التوجه الجنسي ، اللون 

Arabic من فضلك قم بملئ اإلستمارة باللغة اإلنجليزية 


