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  . Crossroads I ,5625 Dillard Drive ,Cary ,NC  27518مكتب نقل الطالب، : وُعد مرًة أخرى إلى, ، ووِقع على النموذج8إلى  1استكمل البنود من 

  . بالكامل 2013 – 2012إذا تمت الموافقة، لن يتم السماح بأي نقٍل الحق خالل هذا العام؛ إنه النقل األخير بالنسبة لطفلك للعام الدراسي 
  

  يقر ولي األمر بمسؤوليته عن نقل الطفل من وإلى المدرسة عبر وسائل النقل الُمعتَمدة: مالحظة
  
نافذة المعلومات الخاصة بتعليم الطالب في / رقم تعريف الطالب    :تاريخ الميالد   : اسم الطالب. 1

North Carolina )NCWISE (#  :  
  
  ) محمول(       )عمل(    ) منزل(    :اتفاله): الوالدين(أسماء الوالد. 2
  
  : عنوان السكن. * 3

    رقم الرمز البريدي  المدينة . الشقة  اسم الشارع   #رقم الشارع
  . مع تاريخ اإلقفال األخيرة، أو عقد الشراء 60أو عقد إيجار ُموَقع خالل األيام ال ،إذا آان هذا عنواًنا جديًدا، فُيرَجى إرفاق فاتورة غاز أو آهرباء أو مياه حديثة *

  
  
  _____ : 2013 – 2012مستوى الصف في   ______________________________  : 2013 – 2012نقل المدرسة    ______   _  ______  2012 - 2011: المدرسة التي حضر فيها الطالب العام الدراسي. 4
  
  )يمكنك وضع حتى ثالث مدارس:  (أطلب نقل طفلي إلى. 5
  

   3االختيار      2االختيار    1االختيار 
  

  أخرى    ) Wake )WCPSSموظف نظام المدارس العامة بمقاطعة    أسباب تتعلق بصحة الطالب     رعاية الطفل     .  6

  أشقاء بالمدرسة نفسها    تغيير العنوان     ضبط التقويم    
  

  
  :WCPSSاذآر آل األشقاء الُمسَجلين في . 7

خدمات التعليم الخاصة ال يتلقون خدمة النقل إذا آان النقل من المزايا الممنوحة للطالب الذي ال يتبع ظروف التعليم الطالب األشقاء الذين يستفيدون من خدمة النقل الخاصة التابعة ل: مالحظة(
  .) الخاصة

  
  : التاريخ  ______________________________________________________________  : 6203توقيع ولي األمر الذي يوضح صحة هذا الطلب واستيعاب سياسة مجلس اإلدارة . 8
  

  . أيام عمل 10 – 7ك خالل ستحصل على إخطاٍر مكتوٍب يتعلق بقبول أو رفض طلب
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تاريخ إخطار المدرسة الرسمي بفتح باب . البد من تقديم الطلبات الخاصة بالنقل إلى مدارس أخرى خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المدرسة الرسمي بفتح باب النقل: آخر موعد للتقديم وااللتماس
  .  البد من تقديم االلتماس على طلبات النقل المرفوضة من ِقبل اإلدارة خالل عشرة أيام عمل من استالم القرار اإلداري. يو من آل عامما 25الحاليين هو  WCPSSالنقل لطالب 

  : بالموافقة على طلب النقل حينما يكون 6203تسمح سياسة اإلدارة : أسباب احتمال الموافقة على طلبات النقل
  .في حالة توفر مكان في المدرسة المطلوب النقل إليها قد يتم قبول طلبات النقل ألي سبٍب .1
  . قد ُيطَلب من أولياء األمور تقديم دليًلا على أنه ليست أمامهم خياراٌت أخرى. قد يطلب ولي األمر تغيير مدرسة الطالب ألسباب مشكالت شدة في التعامل تتعلق برعاية الطفل .2
قد ُيطَلب من أولياء األمور تقديم دليًلا من الطبيب الُمعالج أو غيره من . قد يطَلب ولي األمر تغيير المدرسة التي سجل بها الطالب؛ بسبب شدة في التعامل تتعلق بحالة الطالب البدنية أو الذهنية .3

  . ُمقِدمي خدمات الرعاية الصحية
  . تحق بالمدرسة التي يعمل بها أحد والديهقد يتم قبول النقل البن موظف بالمدرسة؛ ليل  .4
  . قد يتم قبول تحويل التقويم الدراسي البن أحد الموظفين بالمدرسة إلى مدرسٍة أخرى من ضمن قائمة اختيارات تناسب ظروف عمل الموظف  .5
  . لتحق األشقاء بالصف نفسه الذي يدرسون به في المدرسة نفسهاقد يتم قبول النقل إذا آان الطلب لغرض أن يكون التقويم الدراسي مالئًما لدراسة األشقاء أو حتى ي .6
إذا . أن يبقى الطالب في المدرسة الحالية الُمسَجل بها آطالٍب ُمحَوٍل خالل الصف الذي ينهيه في المدرسة) الوالدان(في حالة تغيير السكن أثناء العام الدراسي، يمكن أن يطلب أحد الوالديِن  .7

  . رًًا في حالة وسيلة نقل الطالب، يجوز أن يطلب ولي األمر تحويل الطالب إلى مدرسٍة أخرى من ضمن قائمة المدارس القريبة منهسبب تغيير السكن تغيي

بل مجلس إدارة التعليم والتي تلي مراجعًة ومع هذا البد أن تتم الموافقة على النقل من ِق) دورات دراسة تخصصية: مثل(قد يطلب أولياء األمور النقل لسبٍب آخٍر ليس ُمدرًجا فيما سبق : مالحظة
  . 6203يقدمها مكتب نقل الطالب، وطلًبا ُمقَدًما وفًقا للقسم هـ من سياسة مجلس اإلدارة 

  : أسباب احتمال رفض النقل من ِقبل مكتب نقل الطالب
  . ي الحاالت غير العادية أو األسباب االستثنائيةأيام عمل بعد تاريخ القبول األصلي للنقل إال ف 10تقديم طلبات النقل بعد مدٍة تزيد على  .1
  . أو في مستوى الصف المطلوب إلحاق الطالب به في طلب النقل/يمكن أن ُترَفض الطلبات للنقل إلى مدارس معينٍة في حالة عدم توفر أماآن في المدرسة و  .2
المدرسة المتعلقة بالصفوف، أو الفروض المنزلية، أو القواعد السلوآية، أو القدرة الدراسية، أو فروض الفصل طلبات النقل التي تشهد رفًضا من ِقبل العاملين بالمدرسة نتيجًة لقرارات   .3

  . المدرسي
  . طلبات النقل في حالة فسخ اتفاق تحويٍل سابٍق للمدرسة نفسها  .4
  . طلبات النقل إلى المدرسة في حالة حدوث تزوير سابق في العنوان  .5
  
  

  .أو إرفاق صفحاٍت إضافيًة/الخاصة لطلب النقل هذا في األسفل وُيرَجى تقديم األسباب 

  


