
Form A - Arabic

التاريخ:		 	طالب	عائد	 	 	طالب	جديد	

معلومات الطالب – ُيرجى الكتابة بوضوح

يرجى المتابعة على ظهر المستند

ُتسَتخدم المعلومات الواردة أدناه لالمتثال لمتطلبات تمويل الوالية والتمويل الفيدرالي. تظل جميع المعلومات سرية.

	أنثى 	ذكر				 		ال	يوجد	رقم	ضمان	اجتماعي				2.	تاريخ	الميالد	)شهر/يوم/سنة(:																																	3.	النوع:		 1.			رقم	الضمان	االجتماعي	#:																				

5ب.	شقة	رقم		 		 5أ.	العنوان:		

5د.	الرقم	البريدي:		 		 5ج.	المدينة:	

6ب.	الهاتف	المحمول:		 		 6أ.	هاتف	المنزل:	

	 	 7.			البريد	اإللكتروني:	

								4ج.	االسم	األوسط:	 4ب.	االسم	األول:	 		 4أ.	اسم	العائلة:	

8.					الِعرق/الجنس

		إسباني	أو	التيني  
		أبيض  

		أسود/أمريكي	من	أصل	أفريقي	  
		أسيوي  

		من	سكان	جزر	المحيط	الهادي/من	سكان	هاواي	األصليين  
		فلبيني  

		هندي	أمريكي  
		من	سكان	أالسكا	األصليين  

 __________________ 		أخرى:  

9.						بلد	المنشأ

في	أي	بلد	ُولِدت؟ 	

 ______________________  

10.			اللغة	األم

		اإلنجليزية  
		العربية  

		الكمبودية  
		الصينية		)الماندرينية/الكانتونية(  

		الفارسية  
		الهمونجية  
		الكورية  
		لغة	الو  
		البنجابية  
		الروسية  
		اإلسبانية  

		اللغة	التغالغوية  
		الفيتنامية  

 __________________ 		أخرى:  

11.									الموانع	التي	تحول	دون	الحصول	على	التوظيف

		الموانع	الثقافية أ.	 	
		اإلعاقة ب.	 	

ُيرجى	كتابة	نوع	اإلعاقة:	_____________ 	
		ربة	منزل	تحتاج	للعمل	 ج.	 	
		متعلم	للغة	اإلنجليزية د.	 	

		مجرم	سابق هـ.	 	
		عامل	مزرعة	موسمي و.	 	
		عامل	مزرعة	مهاجر ز.	 	

		مقيم	بدور	الرعاية	للشباب ح.	 	
		ُمشرد ط.	 	

		ذو	دخل	منخفض ي.	 	
		ضعيف	في	القراءة	والكتابة/الرياضيات ك.	 	

		الجئ ل.	 	
		أم	عازبة م.	 	

 ______________________ 		أخرى: ن.	 	
		ال	شئ	مما	سبق س.	 	

12.							الحالة/المساعدة	العامة

		عامل	مفصول أ.	 	
			محارب	أمريكي	قديم ب.	 	

/CalWORKs	األطفال	تجاه	والمسؤولية	العمل	لفرص	كاليفورنيا	برنامج			 ج.	 	 
TANF	المحتاجة	لألسر	المؤقتة	المساعدة						 	 	

		ستنتهي	مساعدات	برنامج	كاليفورنيا	لفرص	العمل	والمسؤولية	تجاه	األطفال    
       CalWORKs	في	أقل	من	عامين.

/Cal Fresh	كاليفورنيا	لفقراء	الطعام	لشراء	المالية	المساعدة	برنامج			 د.	 	 
SNAP	التكميلية	الغذائية	المساعدة	الطعام/برنامج	كوبونات							 	 	

)GA(	العامة	المساعدة		 هـ.	 	
		المعونة	النقدية	لالجئين و.	 	

)SSI(	التكميلي	الضمان	دخل		 ز.	 	
		المعونات	العامة	األخرى: ح.	 	

 __________________________   
		ال	شئ	مما	سبق ط.	 	

)يرجى	تحديد	جميع	ما	ينطبق()يرجى	تحديد	جميع	ما	ينطبق(

)يرجى	تحديد	جميع	ما	ينطبق(
)يرجى	تحديد	واحدة(

San Juan Unified School District



15.							مستوى	الدخل

			)الحد	األقصى	لدخل	األسرة	السنوي	بما	في	ذلك	المساعدة	العامة( 	

						األسرة 		.16

	حجم	األسرة:	_____________ أ.	 	

		متزوج	أو	زوجان	 		أعزب		 	ُيرجى	اختيار	واحًدا:		 ب.	 	

	عدد	الطالب	في	المنزل	الذين	يدرسون	من	الروضة	حتى	الصف	 ج.	 	 
		الثاني	عشر:	_____________ 	 	

هل	يذهب	طفلك/أطفالك	إلى	مدرسة	في	المقاطعة؟ 	
		ال 		نعم		  

)يرجى	تحديد	واحدة(

)يرجى	تحديد	واحدة(

السنوي	الدخل
من	0	دوالر	إلى	11,880	دوالر

من	11,881	دوالر	إلى	16,953	دوالر

من	16,954	دوالر	إلى	23,276	دوالر

من	23,277	دوالر	إلى	28,734	دوالر

من	28,735	دوالر	إلى	33,906	دوالر

من	33,907	دوالر	إلى	39,658	دوالر

من	39,659	دوالر	إلى	45,410	دوالر

من	45,411	دوالر	إلى	51,162	دوالر

أكثر	من	51,162	دوالر

االتصال في حاالت الطوارئ  .17  
أ.	االسم	األول:		

ب.	اسم	العائلة:		

ج.	القرابة:	

13.							حالة	األيدي	العاملة

		موظف  
		على	وشك	التسريح	من	العمل  

		باحث	عن	فرصة	عمل:  
عدد	األشهر	______ 	

		لست	موظًفا	وال	أبحث	عن	عمل  

14.							التعليم

المستويات	التي	تم	إتمامها: أ.	 	

		شهادة	المدرسة	الثانوية  
HSE	والبيئة	والسالمة	الصحة/GED®	العام	التعليم	تطوير	شهادة		  

		شهادة	إتمام	أو	حضور	الثانوية	العامة   
		شهادة	فنية	  

		إتمام	بعد	الدورات	بعد	الثانوية	دون	الحصول	على	درجة  
		دبلوم	متوسط	في	الفنون	واآلداب/دبلوم	متوسط	في	العلوم  

		خريج	كلية	4	سنوات/جامعة  
		دراسات	عليا	متقدمة	)بعد	الكلية/الجامعة(  

		ال	شئ  

هل	تم	تحصيل	المستوى	خارج	الواليات	المتحدة؟ 	ب.	
		ال	 		نعم		  

 ______________ إجمالي	عدد	سنوات	التعليم: 	ج.	

هل	كان	معظم	تعليمك	خارج	الواليات	المتحدة؟ د.	 	
		ال	 		نعم		  

هل	تذهب	إلى	أي	مدرسة	حالًيا؟ هـ.	 	
		ال 		نعم		  

 ___________________ اسم	المدرسة:	 	
job corps	برنامج		  

لقد	حصلت	على		  برنامج	التعليم	المنفرد		أو	  504	درجة	في	المدرسة	 و.	 	 
الثانوية 	 	 )يرجى	تحديد	جميع	ما	ينطبق(

استمارة التسجيل )صفحة 2 من 3(

د.	رقم	هاتف	الطوارئ:																			-															)							(



	األهداف 		.18

)عام	البرنامج	هو	من	1	يوليو	إلى	30	يونيو( 	

الهدف	التعليمي:	 أ.	 	

أهدافي	التعليمية	لعام	هذا	البرنامج	هي:	)ُيرجى	تحديد	جميع	ما	ينطبق( 	

		تعلم	اللغة	اإلنجليزية  
		تحسين	مهاراتي	األكاديمية	)قراءة	وكتابة	ورياضيات(  
		الحصول	على	شهادة	المدرسة	الثانوية	أو	ما	يعادلها  

		دخول	الكلية	أو	االلتحاق	ببرنامج	تدريبي  
 ___________________________________________________________________________ 		أخرى:	  

األهداف	األخرى: ب.	 	

هدفي	لعام	البرنامج	هو:	)ُيرجى	تحديد	واحًدا( 	

		الحصول	على	وظيفة  
		االحتفاظ	بوظيفة  

		كسب	مزيد	من	المال  
		الحصول	على	وظيفة	أفضل  

		دخول	الجيش  
		الحصول	على	الجنسية	األمريكية  

		شخصي  
		هدف	أسري  

 ___________________________________________________________________________ 		أخرى:	  

استمارة التسجيل )صفحة 3 من 3(


