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LOCAL SCHOOL 
USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

اسم الطالب
(Student Name)         االسم األول(First Name)   اسم األب(Middle Name)  اسم الجد (Last Name)  اللقب(Suffix)

االسم المفضل داخل المدرسة أنث   ذكر النوع        الصف 
(Grade)     (Gender ) (Male ) (Female ) (Preferred Name at School)

 /   /    تاري    خ الميالد 
(Birth Date)  شهر(MM)   يوم (DD)     سنة(YYYY)

ي ُولد فيها الطالب
ي ُولد فيها الطالب المقاطعة  الوالية الت 

 الت 
(Student’s Birth State)    (Student’s Birth Country) 

فما هو تاري    خ دخول الطالب إىل مدرسة أمريكية ألول مرة؟  ، في حال كانت والدة الطالب خارج الواليات المتحدة األمريكية 
(If the student was born outside of the USA, what date did the student first enter a U.S. school?) 

 /   /    (2017/ 05/ 01)مثال: 

هذا السؤال المكون من جزأين.  جزأي ُيرجى اإلجابة عل 

وط الفيدراليةو هذه المعلومات مطلوبة بموجب اللوائح الفيدرالية.  ا للشر
ً
ت عدم إكمال هذا القسم ،طبق يتم تكليف  ،بالكامل إذا اختر

ي للطالب من خالل عملية تحديد هوية المراقب. / المدرسة بتحديد العرق و 
أو األصل للعرقر

ي 
ا أهل الطالب من أصل إسبان 

ً
؟ )حدد خياًرا واحد ي

فقط(م التيت 
(Is the student Hispanic or Latino?) 

  ي  ،ال
ي  / ليس من أصل إسبان 

(No, not Hispanic/Latino)التيث 

 ي  ،نعم
ي / من أصل إسبان 

(Yes, Hispanic/Latino)التيث 

ا أو أكث  
ً
ي )األصول العرقية( للطالب من القائمة أدناه. )حدد خياًرا واحد

 
ي تنطبق(من   يرجى تحديد األصل العرف

الخيارات الت 
(Please select the student’s race(s) from the list below.) 

  أو سكان أالسكا األصليي    ي   الهنود األمريكي من(American Indian or Alaskan Native)

  هاواي أو جزر المحيط الهادئ من سكان(Hawaiian or Pacific Islander)

  آسيوي(Asian) 

  أبيض(White) 

 ي
(Black or African American)أمريكي أسود أو أفريقر

ل  رقم الشقة عنوان المت  
(Home Address ) (Apt)# . 

يدي المدينة الرمز التى
(City)  (Zip Code) 

يدي   ل)العنوان التى ا عن عنوان المت  
ً
ي حال كان مختلف

(ق 
 (Mailing Address) 

يدي  المدينة  الرمز الثى
(City )  (Zip Code)

( Student Information) معلومات الطالب

ي هذا النموذج 
 
ُيرجى كتابة جميع المعلومات ق
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LOCAL SCHOOL 
USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

)(Language Background الخلفية اللغوية 

ية.   ي للغة اإلنجلت  
ستخدم إجاباتك عل األسئلة التالية لتحديد ما إذا كان يجب فحص طفلك ويمكنه االستفادة من دعم إضاق 

ُ
إذا كان لديك أي  و ت

 يرجى االتصال بالمدرسة.  ،أسئلة

ي يفهمها طفلك ويتحدثها بشكل  ما هي اللغة .1
؟أفضلالثر

 (Which language does your child best understand and speak?) 

ي يتحدث بها طفلك  .2
ل؟  بشكل متكررما هي اللغة الثر ي المت  

ق 
  (Which language does your child most frequently speak at home?) 

ي يستخدمها األشخاص البالغون  .3
لك  بشكل متكرر ما هي اللغة الثر ي مت  

 عند التحدث مع طفلك؟ ق 
 (Which language do adults in your home most frequently use when speaking with your child?) 

ي معلومات عن هذا الطالب؟.4
بأي لغة تفضل تلقر

 (In which language do you prefer to receive information about this student?) 

_____________________________________________  : االتصاللغة 
(Correspondence Language) 
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LOCAL SCHOOL 
USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

) Parent/Guardian Information)Enrollingتسجيل معلومات وىلي األمر/ الوصي  

عي / تسجيل ولي األمر 
الوصي الشر

(Enrolling Parent/Legal Guardian)

عي إضاقي / ولي أمر 
وصي شر

(Additional Parent/Legal Guardian)

اسم الجد 
(Last Name)

اسم الجد 
(Last Name)

االسم األول 
(First Name)

االسم األول 
(First Name)

الحرف األول من اسم األب 
(Middle Initial)

الحرف األول من اسم األب 
(Middle Initial)

)صلته بالطالب( 
(Relationship to Student)

)صلته بالطالب( 
(Relationship to Student)

العنوان
(Address)

العنوان
(Address)

يدي  المدينة  الرمز التى
(City ) (Zip Code)

يدي  المدينة  الرمز التى
(City) (Zip Code)

ل  رقم هاتف المت  
(Home Phone Number)

ل  رقم هاتف المت  
(Home Phone Number)

رقم الهاتف الخلوي 
(Cell Phone Number)

رقم الهاتف الخلوي 
(Cell Phone Number)

رقم هاتف العمل 
(Work Phone Number)

رقم هاتف العمل 
(Work Phone Number)

ي 
ون  يد اإللكتر عنوان التى

(E-mail Address)

ي 
ون  يد اإللكتر عنوان التى

(E-mail Address)

ي الويات المتحدة 
نعم  ال  أدى الخدمة العسكرية الفعلية ق 

(yes) (no)      (Active Duty U.S. Armed Forces)

ي 
/حرس وطث  نعم  ال  احتياطي

(yes)     (no)     (Reserves/National Guard)

نعم  ال   محارب قديم قي القوات المسلحة األمريكية 
(yes)     (no)    (U.S. Armed Forces Veteran)

ي الويات المتحدة
نعم  ال     أدى الخدمة العسكرية الفعلية ق 

(yes) (no)    (Active Duty U.S. Armed Forces)

ي 
/حرس وطث  نعم  ال   احتياطي

(yes)    (no)    (Reserves/National Guard)

نعم  ال  محارب قديم قي القوات المسلحة األمريكية 
(yes)    (no)             (U.S. Armed Forces Veteran) 

ي تنطبق عل صلة ولي  
ي جميع المربعات الثر

يرجى وضع عالمة ق 
 الوصي بالطالب المذكورة أعاله: / األمر 

(Please check all boxes that apply for the above Parent/Guardian and Student relationship)

جهة االتصال المسموح بها  
(Contact Allowed) 

الحقوق التعليمية 
 (Educational Rights) 

تسجيل ولي األمر 
(Enrolling Parent) 

اإلفراج إل
(Release To) 

ي تنطبق عل صلة ولي  
ي جميع المربعات الثر

يرجى وضع عالمة ق 
 الوصي بالطالب المذكورة أعاله: / األمر 

(Please check all boxes that apply for the above Parent/Guardian and Student relationship)

جهة االتصال المسموح بها  
(Contact Allowed) 

الحقوق التعليمية 
 (Educational Rights) 

تسجيل ولي األمر  
(Enrolling Parent) 

اإلفراج إل
(Release To) 
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LOCAL SCHOOL 
USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

ي عائلتك  األخرون الحكوميةقم بإدراج طالب مدارس غوينيت   
 
   Public School students in your household)(List other Gwinnett County    ق

(School attending) المدرسةإىل حضور ال(Relationship) الصلة(Name)  االسم

ي الحاوية األصلية المخصصة للطفل، ويجب عل ولي األمر/   مالحظة طبية: 
 
عي مسؤول عن نقل جميع األدوية من المدرسة وإليها ق

ولي األمر/ الوصي الشر
عي تقديم نموذج طلب إعطاء األدوية المكتمل إل المدرسة قبل إعطاء أي دواء. 

 ستسمح للمدرسة بإعطاء األدويةُيرجى توضيح ما إذا كنت  الوصي الشر
 التالية لهذا الطالب: 

 (Please indicate if you will allow the school to administer the following to this student)

نعم    ال    ايبوبروفي   )أدفيل(:   نعم   ال     اسيتامينوفي   )تايلينول(: 
Acetaminophen )Tylenol(           (no)       (yes)   Ibuprofen     )no(     )Advil(     (yes) 

سنوات   3من الميالد إل 
 (Birth to 3 years old) 

 ل ، المقاطعة المدينة، الوالية  المث  
 (Home) (City, State )  (County) 

المقاطعة المدينة، الوالية  اسم مقدم الخدمة ،
 (Name of Provider) (City, State )  (County)

سنوات( 3األطفال بعمر مرحلة ما قبل المدرسة )برنامج 
(Preschool) 

 ل ، المقاطعة المدينة، الوالية  المث  
(Home) (City, State ) (County) 

المقاطعة المدينة، الوالية  اسم مقدم الخدمة ،
(Name of Provider ) (City, State ) (County) 

سنوات( 4مرحلة ما قبل الروضة )برنامج األطفال بعمر 
   (Pre-K)

 ل ، المقاطعة المدينة، الوالية  المث  
(Home) (City, State )  (County) 

المقاطعة المدينة، الوالية  اسم مقدم الخدمة ،
(Name of Provider ) (City, State ) (County)

وح رقم الضمان االجتماعي للطالب  OCGA 20-2-150) - )القانون الرسمي لجورجيا المشر
(Student Social Security Number) 

 _______ ) ________ - _________ -)رقم الضمان االجتماعي
(SSN)  

  . ي
/ابنثر ي

أرفض تقديم رقم الضمان االجتماعي البث 
 (I decline to provide my student’s social security number)

)إن وجد(  تاري    خ االلتحاق بالصف التاسع
(Date Entered 9th Grade- if applicable) 

 /   /
( YYYY)سنة            ( DD)يوم             ( MM)شهر  

ة التعلم المبكر   (Early Learning History/Experience) تاري    خ/ختى

ي 
تنطبق( )ُيستكمل من قبل أولياء األمور/ األوصياء للمرحلة االبتدائية فقط: ضع عالمة قي المربعات الثر
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LOCAL SCHOOL 
USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

مواعيد الحضور:    الوالية/ المدينة/ اسم المدرسة
)Dates of Attendance(       )Name of School/City/State( 

 /  _/  إل:   /   /  من:  
(from ) (to) 

 /  _/  إل:   /   /  من:  
(from ) (to) 

 /  _/  إل:   /   /  من:  
(from ) (to) 

 /  _/  إل:   /   /  من:  
(from ) (to) 

نعم  ال  أو أكث  عن الدراسة منذ دخوله الصف األول؟ لمدة عامي   هل تخلف هذا الطالب  
grade?) stHas this student missed two or more years of school since entering 1(    (no)        (yes)

ي أي صف؟ ،كانت اإلجابة نعم إذا  
)ال يلزم أن تكون السنوات متتالية(  فق 

(If yes, which grades?) 

ية للمتحدثي   بلغات أخرى  نعم الاإلنجلث  
(English to Speakers of Other Languages) (no)  (yes) 

نعم الموهوبون 
(Gifted)    (no) (yes)

نعم التحدث 
         (Speech) (no) (yes)

نعم التعليم خاص 
            (Special Education) (no) (yes)

ين إىل المساعدة بسبب    عمن   ال   وصول المعاقي    إىل يحتاجأو  الحركةإعاقة في  هل يحتاج الطالب أو أي فرد من أفراد أرسته المبارسر
      (no)        (yes) 

Does the student or any immediate family member need assistance due to mobility impairment or require handicapped access? 

يرجى تحديد الحاجة:  ، إذا كانت اإلجابة بنعم
 (If yes, please specify need)

ا بمدرسة أخرى داخل مدارس مقاطعة غوينيت الحكومية؟ 
ً
نعم الهل التحق هذا الطالب سابق

(Has this student previously attended another school within Gwinnett County Public Schools?)(no) (yes) 

ا بمدرسة أخرى خارج مدارس مقاطعة غوينيت الحكومية؟ 
ً
نعم الهل التحق هذا الطالب سابق

 (Has this student previously attended another school outside Gwinnett County Public Schools?)(no)(yes)

ا واذكر التواري    خ  ، إذا كانت اإلجابة بنعم
ً
ي تم االلتحاق بها سابق

(: 2010/ 05/ 01)مثال:  فقم بإدراج جميع المدارس الثر
(If yes, list all previously attended schools and list dates)

(Student Enrollment History)سجل تسجيل الطالب   

هل تلقر هذا الطالب أًيا من هذه الخدمات؟ 
(Has this student received any of these services?) 

((Impaired/handicapped access)وصول الضعاف/ المعاقي   
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LOCAL SCHOOL 
USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 

(Suspension or expulsion status) طردال تعليق أو الحالة  

ة تعليق أو طرد من مدرسة أخرى حالًيا؟  ي هذا الطالب فتر
نعم   ال  هل يقض 

(Is this student currently serving a term of suspension or expulsion from another school?)              (no)        (yes) 

ي أي مدرسة ومنطقة تعليمية؟  ، إذا كانت اإلجابة بنعم
فق 

(If yes, at what school and school district?) 

الطرد: سبب التعليق أو 
(Reason for suspension or expulsion) 

 /   /  تاري    خ انتهاء التعليق أو الطرد: 
(Date suspension or expulsion ended) 

ا في جريمة جنائية
ً
نعم             ال    هل تمت إدانة هذا الطالب أو الحكم عليه باعتباره جانح

ي قانون 
 
(yes)         (no)               ( من الفئة أ أو الفئة ب المحددة 63- 11- 15القسم   . O.C.G.Aجورجيا )عىل النحو المنصوص عليه ف

جناية عىل النحو المبي   أدناه؟  
(Has this student been convicted or adjudicated as a delinquent of a criminal offense as defined by Georgia law O.C.G.A. Section 15-11-63) of a Class A or 

Class B designated felony as listed below?) 

ا أو أكت  من الجرائم الجنائية التالية:  ،إذا ارتكبه شخص بالغ  ، عاًما أو أكت  والذي  13أي فعل جانح يرتكبه طفل يبلغ من العمر 
ً
سيكون واحد

(Any delinquent act committed by a child 13 years of age or older which, if committed by an adult, would be one or more of the following felony offenses) 

(; O.C.G.A § .16 -5-21اعتداء جسيم ) (1)

ي المدرسة ) (2)
ه من موظق  ب معلم أو غت  (؛ O.C.G.A  § .16 -5-23.1القيام بض 

ب عنيف ) (3) (؛ O.C.G.A §.16-5 -24ض 
(; O.C.G.A. § 16-8-40سطو )  ( 4)

(؛ O.C.G.A § .16 -8 -41سطو مسلح ) (5)

(؛ O.C.G.A § .16-7 -2واستيالء عن طريق السطو )   تدمت   (6)

(؛ O.C.G.A § .16 -7-60حرق عمد من الدرجة األول ) (7)

(؛ O.C.G.A § .16 -7-61حرق عمد من الدرجة الثانية ) (8)

( O.C.G.A. § 16 -4-1و  O.C.G.A. § 16-5-1قتل عمد ) (9)
؛)O.C.G.A.  §16-10-52(a)(3))هروب  (10)
((؛ 1)ب()O.C.G.A § .16-5 -44.1اختطاف سيارة من الدرجة األول )  (11)

ل من الدرجة األول ) (12) )ب((؛ O.C.G.A § .16-7 -5هجوم عل مت  

ل من الدرجة الثانية ) (13) )ج((؛ O.C.G.A § .16-7 -5هجوم عل مت  

؛(O.C.G.A. § 16-5-40خطف ) (14)
( O.C.G.A. § 16 -4-1و  O.C.G.A § .16 -5 -40خطف عمد ) (15)

ي نشاط عصابات إجرامية ) (16)
(؛ O.C.G.A § .16 -15 -4مشاركة ق 

از ) (17) (؛ O.C.G.A § .16-14-4ابتر 

(؛ 31.1- 31- 16أو   O.C.G.A §§ .16-13-31اتجار ببعض المواد الخاضعة للرقابة ) (18)

ية أو صنعها أو نقلها أو توزيعها أو امتالكها بقصد توزيعها أو  (19) (؛ O.C.G.A § .16-7 -82عرضها للتوزي    ع )حيازة أداة تدمت 

ية أو متفجرة أو غاز سام أو مفجر عل أشخاص تقل أعمارهم عن   (20) (؛ O.C.G.A § .16-7 -84عاًما ) 21توزي    ع أجهزة تدمت 

  ,O.C.G.A § .16-8 -2إذا كان الطفل قد سبق الحكم عليه بأنه جانح بسبب جريمة شقة ناتجة عن معاملة أو حادثة مختلفة ) ،شقة  (21)

O.C.G.A. § 16-8 -3 ,O.C.G.A. § 16-8 -4 ,O.C.G.A. § 16 -8-5 ,O.C.G.A. § 16-8 -5.2 ,O.C.G.A. § 16-8 -6 ,O.C.G.A. § 
16 -8-7 ,O.C.G.A. § 16-8 -8  ,O.C.G.A. § 16-8 -9 ؛)

ي اكتشاف أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو توزي    ع أو استخدام جهاز خدعة أو نسخة طبق األصل من جهاز مدمر أو مفجر أو  (22)
عرقلة إنفاذ القانون ق 

ازة جهاز، إذا كان الطفل قد سبق الحكم عل الطفل بأنه جانح الرتكاب جريمة سابقة ألي من هذه الجرائم  نزع سالح أو تدمت  مواد مدمرة
   (؛O.C.G.A. § 16-7 -87 و  O.C.G.A  § .16 -7-85ناتجة عن معاملة أوحادثة مختلفة )
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(؛ O.C.G.A § .16-11-132إذا سبق الحكم عل الطفل بأنه جانح لحيازة مسدس ناتج عن معاملة أو حادثة مختلفة )  ، حيازة مسدس (23)

ي منطقة أمان بالمدرسة ) (24)
 
(؛ O.C.G.A § .16 -11-  127.1حيازة سالح ناري أو سالح خطت  أو مدفع رشاش ق

ي منطقة أمان بالمدرسة أثناء ارتكاب اعتداء ) (25)
 
 ؛ ( O.C.G.A § .16-11-  127.1حيازة سالح ق

ي منطقة أمان بالمدرسة ناتج عن معاملة  (26)
 
ا بأنه جانح لحيازة سالح ق

ً
ي منطقة أمان بالمدرسة، إذا تم الحكم عل الطفل مسبق

 
أو حيازة سالح ق

 (؛ O.C.G.A § .16 -11 -127.1حادثة مختلفة )

ة عن معامالت أو وقائع مختلفة. أي جناية إذا كان الطفل قد سبق الحكم عليه بأنه جانح عن ثالث جنايات ناشئ (27)

__ __ __ / ____ / _____ الطالب مذنب بارتكاب المخالفة المذكورة أعاله الذي ثبت فيه أن التاري    خ 

 (         )Date student found guilty of the above offense

العقوبة المفروضة 
(Sentence Imposed) 

ي حدثت فيها اإلدانة
الحكم/ الجهة القضائية الثر

(The jurisdiction in which the conviction/adjudication occurred) 

(Transportation) النقل 

نعم    ال  هل سيستقل الطالب حافلة خاصة بمدرسة غوينيت؟ 
(Will the student ride a Gwinnett school bus?)   (no ) (yes) 

ا عن عنوان االستقبال صباًحا: 
ً
العنوان الذي ستوصل إليه الحافلة الطفل بعد الظهر إذا كان مختلف

(Address of afternoon bus drop-off if different than morning pick- up address) 

(Branch Out) االنتشار  برنامج  

ي برنامج 
اك ق  اكة بي   مدارس مقاطعة غوينيت الحكومية ومكتبة مقاطعة غوينيت  ، BRANCH OUTسيتمكن الطالب الذين يختارون االشتر من  ،وهو شر

 الوصول الكامل إل الموارد المطبوعة والرقمية لنظام مكتبة المقاطعة. 

نعم    ال    الحكومية إل مكتبة مقاطعة غوينيتأفوض مدارس مقاطعة غوينيت الحكومية بنقل المعلومات ذات الصلة  
، وبمجرد نقله  (yes)     (no)   تصبح هذه البيانات ؛لغرض إصدار بطاقة مكتبة كاملة الخدمات لطفلي

(...I authorize GCPS to transfer pertinent information to the Gwinnett County Public Library) مملوكة لمدارس مقاطعة غوينيت الحكومية

(Signature) التوقيع 

. أشهد بموجب هذا   ي ولي األمر/ الوصي المسجل أن جميع المعلومات المقدمة كاملة وصحيحة عل حد علمي
بصفثر

ي هذه الوالية لرفضه تقديم رقم الضمان االجتماعي للوحدة المحلية لإلدارة )
ي أي مدرسة حكومية ق 

( أو لرفضه  LUAال يجوز حرمان أي طالب من التسجيل ق 
التقدم بطلب للحصول عل هذا الرقم. 

O.C.G.A.  د(  150-2- 20القسم(

ي / توقيع وىلي األمر 
 التاري    خ  الوصي القانون 

(Parent/Legal Guardian Signature ) (Date) 

LOCAL SCHOOL 
USE ONLY 

SCHOOL TO MAINTAIN A COPY IN THE PERMANENT RECORD FILE 

School 

Student ID # GTID # 


