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 تقد�م طلب التغ�ي 
K-12  ي /الشخ�ي

ا�ض  تعل�مات  االف�ت
 2021 فصل ال��يع

 
یرجى إكمال ھذا النموذج فقط إذا كنت ترغب في تغییر موضع تعلیم الطالب (شخصًیا أو 

 2021افتراضًیا) لفصل الربیع 
.   
 

تغییرات بحلول الساعة نوفمبر. یجب إكمال أي  6أكتوبر إلى  26نافذة االختیار من 
نوفمبر. یجب إرسال ھذا النموذج بالبرید اإللكتروني أو تسلیمھ إلى مكتب  6في  3:30

المدرسة بحلول الموعد النھائي إذا كان الوالد غیر قادر على إكمال االختیار عبر 
 اإلنترنت.

 
            اسم الطالب
 
    المستوى الدرا�ي         المدرسة 
 
     رقم ه��ة الطالب         تار�ــــخ الم�ال د 
 

 2 الوالد\  الو�ي  1 الوالد\  الو�ي 

 االسم ال�امل االسم ال�امل

 عنوان السكن عنوان السكن

 رقم الهاتف رقم الهاتف

e-mail e-mail 

 
 :حدد اخت�ارك ادناە 

 :التغییر إلى التوجیھ الشخصي في مدرستك المخصصة. 1
 

 .2021ینایر  5التعلیم الشخصي بدًءا من أرید أن ینتقل طفلي إلى 
 سیعود طفلي إلى المدرسة مع جمیع األجھزة والكتب المدرسیة والمواد ..   

 
 

 التغییر إلى التعلیم االفتراضي:. 2

 
 

 .2021ینایر  5أرید أن ینتقل طفلي إلى التعلیم االفتراضي بدًءا من 
 

علیك المشاركة في توجیھ الوالدین  إذا كنت تنقل طفلك إلى التعلیم االفتراضي ، فیجب
. سیتم توفیر معلومات إضافیة ومتطلبات K-8االفتراضي المطلوب للطالب في الصفوف 

األھلیة في التوجیھ. إذا كان لدیك عدة أطفال في ریاض األطفال وحتى الصف الثاني عشر 
استمارات التسجیل والذین سیحضرون المدرسة بتعلیمات افتراضیة ، فیرجى ملء 

المنفصلة لكل طفل. إذا كانت لدیك أسئلة ، فیرجى االتصال بنا من االثنین إلى الجمعة 
 ).865( 594-8410على 
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ي 
ا�ض  للطالب الذين سينتقلون ا� التعل�م االف�ت

 
 :معلومات تكنولوجیة

 اإلنترنت لمنزلك.یرجى التحقق من البیان المناسب فیما یتعلق بمعلومات الوصول إلى 
 

 لدي بالفعل اإلنترنت في المنزل.__ 
 

 .2021ینایر  5سأشتري خدمات اإلنترنت المنزلیة قبل __ 
 

 أحتاج إلى مساعدة من المنطقة لتأمین خدمات اإلنترنت.__ 
 

 :التعھدات
 یرجى قراءة البیانات الواردة أدناه والتاشیر بجانب كل منھا لإلقرار بھذه الشروط.

 
 

الو�ي \ الوالد   Initials التعهد 
أفھم أن طفلي سوف یشارك في التعلیم االفتراضي. أي تغییرات في  

التسجیل بین التعلیم االفتراضي والتعلیمي الشخصي ستحدث فقط في 
 نھایة الفصل الدراسي

. 
أفھم أنھ من مسؤولیتي تأمین خدمات اإلنترنت المناسبة قبل بدء  

یمكن القیام بذلك إما من خالل المنطقة أو العام الدراسي. 
 بمفردي.

 
أفھم أن الحضور سیؤخذ یومًیا ، ویجب على الطالب تسجیل الدخول إلى  

المنصة االفتراضیة وإكمال العمل كل یوم ، من االثنین إلى الجمعة. 
 سیتم فرض سیاسات المنطقة على الحضور.

 
أنھ سیتم تصنیف عمل طفلي عبر اإلنترنت وتخصیص درجة رسمیة  أفھم 

 لجمیع األعمال المنجزة.
 

صادر عن  WiFiفي حالة استخدام جھاز كمبیوتر و / أو جھاز  
 المنطقة التعلیمیة ، فسألتزم باتفاقیة االستخدام المناسبة.

 
األطفال وحتى سوف أسجل وأحضر توجیھ الوالدین اإللزامي من ریاض  

 الصف الثامن في المدرسة األساسیة لطفلي.
 

سأحضر طفلي إلى مدرستھ األساسیة إلجراء أي اختبار أو فحص تتطلبھ  
 الوالیة على مدار العام.

 
 

االفتراضي  التعلیملقد قرأت وأوافق على الشروط واألحكام المدرجة في        
 ودلیل الوالدین.

 
نوفمبر  6موعد الستالم نموذج طلب التغییر ھو یوم الجمعة المصادف نرجو مالحظة ان اخر 

 ظھرا. 3:30الساعة 
یمكن ملء النموذج وارسالھ عبر البرید االلكتروني او اكمال نسخة مطبوعة في 

 المدرسة.
 
 
 
              
 التار�ــــخ      التوقيع
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