
 

 استمارة طوارئ الطالب

 
 

 *الرجاء الطباعة أدناه*
 رقم ھویة الطالب:     تاریخ المیالد:                         الصف: اسم الطالب:

 ورقم الشقة والرمز البریدي):العنوان األساسي (بما في ذلك الشارع 

  :2الوصي   :1الوصي 

  رقم ھاتف المنزل #:  رقم ھاتف المنزل #:
رقم الھاتف الخلوي 

:# 
رقم الھاتف الخلوي  

:# 
 

  رقم ھاتف العمل #:  رقم ھاتف العمل #:
  البرید اإللكتروني:  البرید اإللكتروني:

  العالقة:  العالقة:
 الوالد (الوالدین) / الوصي (األوصیاء) مختلفًا عن عنوان الطالب، فیرجى اإلشارة أدناه ** إذا كان عنوان 

 العنوان الثانوي (بما في ذلك الشارع ورقم الشقة والرمز البریدي):

  :2الوصي   :1الوصي 
  رقم ھاتف المنزل #:  رقم ھاتف المنزل #:
رقم الھاتف الخلوي 

:# 
رقم الھاتف الخلوي  

:# 
 

  رقم ھاتف العمل #:  رقم ھاتف العمل #:
  البرید اإللكتروني:  البرید اإللكتروني:

  العالقة:  العالقة:
  ضع قائمة بجمیع األشقاء الملتحقین حالیًا بمدرسة بروفیدنس العامة

 __________________________المدرسة: ______________________العالقة:____________االسم:__________________________________الصف:______
 

   المدرسة:   العالقة:  الصف:  االسم:
 

   المدرسة:   العالقة:  الصف:  االسم:
 ال نعم - *(الدائرة األولى)* بأي شخص (أشخاص) فیما یتعلق بطفلك؟ أمر بعدم االتصالھل لدیك 

   "، یرجى ذكر اسم (أسماء) الشخص (األشخاص):    نعمإذا حددت "
 

                                                                                              ________________________________________________________ 
 حكمة في المكتب الرئیسي لمدرسة طفلك. ** یجب تقدیم نسخة من "أمر عدم االتصال" ساري المفعول من الم

 * یُسمح للشخص (األشخاص) المذكورین أدناه بأخذ طفلك. یجب أن یكون لدیھ بطاقة ھویة شخصیة ساریة المفعول. *
 * لن یُسمح ألي جھات اتصال سابقة غیر مدرجة في ھذه االستمارة بأخذ طفلك *

  رقم الھاتف:  العالقة:  .1
  رقم الھاتف:  العالقة:  .2
  رقم الھاتف:  العالقة:  .3
  رقم الھاتف:  العالقة:  .4
  رقم الھاتف:  العالقة:  .5

تسجیل ھذه المعلومات بشكل صحیح، لومات في ھذه االستمارة. لضمان مالحظة: إذا كان لطفلك أكثر من ثالثة أشقاء، أو إذا كنت ترغب في منح اإلذن ألكثر من خمسة أشخاص الصطحاب طفلك، یرجى إرفاق ھذه المع
 یرجى التأكد من أن أي مرفقات تتضمن اسم طفلك ورقم "ھویة الطالب".

 

   التاریخ:   توقیع ولي األمر / مقدم الرعایة:

 إلى ولي األمر (أولیاء األمور)/ الوصي/ األوصیاء،
-2022الدراسي العك على كل من المواقف التعلیمیة والطوارئ خالل العام تعد االتصاالت بینك وبین مدرسة طفلك أمًرا بالغ األھمیة لنجاح الطالب وسالمتھم. سیتم استخدام معلومات االتصال التي تقدمھا ھنا إلط

 . یرجى أخذ الوقت الكافي لمراجعة و / أو ملء جمیع الحقول بالكامل.2022
 ص بك، قد یتم فرض رسوم مقابل ھذه الرسائل.أیًضا، یرجى اإلشارة ھنا إذا كنت ال ترید منا التواصل معك عبر الرسائل النصیة. یرجى العلم أنھ وفقًا لخطة خدمة الھاتف الخلوي الخا

  بطفلك ومدرستھ / مدرستھا: أن تقوم مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة بإرسال رسائل نصیة تتعلق ال ترید  قق ھنا إذا كنتیرجى التح
 
 
  


	*الرجاء الطباعة أدناه*

