
 مدرسة مقاطعة فيستال الوسطى

 أسئلة مكررة

 إجراءات التسجيل / التسجيل للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر

:التسجيل لدينامقاطعة فيستال الوسطى. فيما يلي األسئلة الشائعة حول إجراءات  مرحبا بكم في مدرسة  

أين أذهب لتسجيل طفلي؟ -1

الشارع الرئيسي  201للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر، يرجى تسجيل طفلك في مكتب إدارة فستال الواقع في 

في فيستال، نيويورك. للحصول على قائمة مناطق االلتحاق بالمدارس االبتدائية، يرجى الذهاب إلى موقع مدرسة فستال 

607-757-2265ة للبحث عن عنوان الشارع الخاص بك على مكتشف الشارع أو االتصال بكاتب المنطقة في المركزي

 للحصول على معلومات حول مناطق الحضور.

ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل طفلي ؟ -2

  إثبات اإلقامة

 إثبات العمر

 إثبات اإلقامة

اإلقامة ويمكن أن تشمل، على سبيل المثال ال الحصرعند التسجيل، تتطلب المقاطعة وثائق إلقامة  : نسخة من التأجير السكني  

بيان من مالك أو مالك أو مستأجر من طرف ثالث من الوالد أو   أو إثبات ملكية المنزل، مثل بيان الفعل أو الرهن العقاري

متلكات داخل المنطقة، والتي قد تكون شهادة خطية األشخاص في العالقة الوالدية( أو عقود التأجير أو الذين يشاركون معهم الم

 يمكن استخدام أشكال أخرى من الوثائق المقبولة أيضا، مثل

 باي ستب

 نموذج ضريبة الدخل 

 فائدة أو فاتورة أخرى 

 وثيقة العضوية القائمة على اإلقامة 

 وثيقة تسجيل الناخبين 

غير السائقرخصة القيادة الرسمية أو رخصة المتعلم أو هوية    

جتماعيةالوثائق الصادرة عن الوكاالت االتحادية أو الحكومية أو المحلية )مثل من المحلية وكالة الخدمات اال  ) 

 .إثبات حضانة الطفل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أوامر االحتجاز القضائي أو أوراق الوصاية 
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 إثبات العمر

لمقاطعة أيضا تقديم الوثائق التالية إثباتا للسن. وقد تتضمن الوثائق المقبولة شهادة ميالد أو سجال ووفقا لقانون التعليم، تطلب ا

للمعمودية، بما في ذلك شهادة مصدقة لشهادة ميالد أجنبي أو سجل معمودية. وفي حالة عدم توفر هذه المعلومات، يجوز 

يد عمر الطفل. إذا لم تكن الوثائق المذكورة سابقا متاحة، يجوز للمنطقة قبول جواز سفر، بما في ذلك جواز سفر أجنبي، لتحد

للمنطقة النظر في الوثائق التالية أو األدلة المسجلة إذا كان في وجود عامين أو أكثر، باستثناء شهادة من العمر، لتحديد سن 

 الطفل

 

 رخصة القيادة الرسمية

 هوية الدولة أو غيرها من الهوية الصادرة عن المدرسة 

 صورة هوية المدرسة مع تاريخ الميالد

بطاقة هوية القنصلية   

 مستشفى أو السجالت الصحية

 بطاقة الهوية العسكرية المعتمدة

 الوثائق الصادرة عن الوكاالت االتحادية أو الحكومية أو المحلية

نأوامر المحكمة أو غيرها من الوثائق الصادرة عن المحكمة وثيقة قبلية األمريكيين األصليي  

 سجالت من وكاالت المعونة الدولية غير الربحية والوكاالت التطوعية

نوصي بتسجيل طفلك في أقرب وقت ممكن. وفقا للوائح المفوض، سيتم تسجيل الطالب وبدء الحضور في اليوم الدراسي 

لوثائق الخاصة بك التالي أو في أقرب وقت ممكن عمليا. في غضون ثالثة أيام عمل من التسجيل األولي، سيتم مراجعة ا

فينتو. إذا تم تحديد عدم اإلقامة، سيتم إعالمك خطيا. إذا -التخاذ قرار اإلقامة أو تحديد مؤهالتك المحتملة بموجب قانون مكيني

 انتقلت إلى منطقة حضور منطقة مدرسة فستال خالل فصل الصيف، يرجى عدم االنتظار حتى سبتمبر للتسجيل

 

ي أو وضعي الهجرة؟هل سيتم السؤال عن جنسيت -3  

 ليبعد التسج مايالمقاطعة عن حالة الهجرة وقت أو کشرط لاللتحاق، باستثناء االستفسارات المحدودة والمحددة ف بيلن تستج

بموجب الباب األول من إيسا، الباب الثالث من إيسيا،  درالييالف ليالتمو یللحصول عل ةيالضرور اناتيالمتعلقة بجمع الب

)ص(  2-100والقسم  3218، وقانون التعليم في والية نيويورك 2001األطفال لعام  كبصيغته المعدلة بموجب قانون عدم تر

2014ديسمبر  16من النظام األساسي للمفوضية بصيغته المعدلة اعتبارا من  . 



 

 

ى الخدمات من خالل قانون ماكيني فينتو؟ماذا لو كان طفلي يحتاج إل -4  

 

-2122 كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى خدمات بموجب قانون مكيني فينتو، يرجى االتصال باالتصال بالمشردين على الرقمإذا 

757-607  

ماذا لو تم رفض طفلي االلتحاق؟- 5  

بخالف أسباب عدم اإلقامة. يجوز لغير  ديإذا تم رفض الق ةيفي وال ميمن قانون التعل 310طعن بموجب القسم  ميمکنك تقد

المقيمين إكمال طلب غير مقيم وفقا لسياسة ولوائح مجلس التعليم في مقاطعة فستال المدرسية التي تطلب الحضور إلى 

 .المدرسة على أساس الرسوم الدراسية

  

الحصول على التعليمات والنماذج واإلجراءات الخاصة باالستئناف، بما في ذلك النسخ المترجمة من هذه التعليمات  ويمكن

  أو عن طريق البريد الموجه إلى: www.nysed.gov :والنماذج واإلجراءات من مكتب المستشار على العنوان التالي

Office of Counsel 

 New York State Education Department 

 State Education Building  

Albany, NY  12234 

 

 أو عن طريق االتصال بمنسق االستئناف على الرقم

8927-474-518  

 


