آذار 9102

الى :عائلة أو أولياء أمر
المدرسة
المرحلة الدراسية

الطالب
العنوان

ندعوا طفلكم لحضور مخيم المتميز!! (نو أذر بيرسن اليك يو)
سيتلقى الطلبة تدريسا" إضافيا" في الرياضيات و القراءة وفقا" الدائهم في االمتحانات الموحدة .تتعاون إدارة مدارس روكفورد العامة و إدارة حدائق روكفورد
العامة لتقديم برنامج صيفي ممتع يمنح الطلبة المؤهلين لإلنضمام اليه فرصة" لتطوير مهاراتهم في الرياضيات و القراءة.سيتحدى المعلمين الطلبة بمنهاج
تخصصي ,سيشترك الطلبة بفعاليات عملية ,بدنية و ذهنية أثناء تعرفهم على مختلف أنواع األعمال الفنية الرقمية.
سيكون البرنامج من يوم االثنين الى الجمعة ,يبدأمن يوم  02حزيران (يونيو) 9102,و ينتهي يوم  01تموز( يوليو) .9102 ,أوقات عمل البرنامج من الساعة
 1:11صباحا" الى الساعة  0:11بعد الظهر.سيكون المخيم مغلق يومي  5 , 4تموز (يوليو).سيتم تقديم وجبتي االفطار و الغداء للطلبة و كذلك خدمة النقل
بالباصات للمؤهلين.يرجى تعبئة إستمارة التسجيل و النقل.
أعيدوا االستمارات الى مدرسة طفلكم بموعد أقصاه  99آذار (مارس) .9102في حال عدم ردكم في هذا الموعد ,سيتم منح مقعد طفلكم الى طفل آخر من
المؤهلين .في حال وجود أسئلة  ,يرجى االتصال بمدرسة الطفل .ستصل رسائل التأكيد لكل العوائل بعد تقديم أوراق التسجيل.

د .ترافيس وولف
المدير التنفيذي للتطوير و االبتكار

مخيم المتميز 9102
 02حزيران (يونيو) 01 – 9102,تموز (يوليو)9102,
إستمارة التسجيل  /النقل
ستقوم إدارة مدارس روكفورد العامة بتوفير خدمة النقل للطلبة القاطنين بمسافة اكثر من نصف ميل عن موقع المخيم الذي
يشتركون فيه .يرجى الكتابة بشكل واضح.
إسم الطالب:
المدرسة الحالية:

المرحلة الدراسية:
الجنس:

رقم هوية الطالب:
المدرسة حسب الرقعة الجغرافية:

الطلبة ( مرحلة الروضة الى المرحلة السابعة )7102 – 7102
سيقوم الطالب  1الذهاب مشيا" على االقدام الى البيت
سيقوم الطالب  1سيتم إستالمه من المدرسة من قبل شخص مخول
الشخص (االشخاص) المخولين بإستالم الطالب:
سيقوم الطالب  1بركوب الباص االعتيادي  1صباحا" و بعد الظهر  1صباحا" فقط  1بعد الظهر فقط  1ال حاجة للنقل بالباص
هل يستخدم الطالب باص صن رايز (ذوي االحتياجات الخاصة) أثناء السنة الدراسية االعتيادية؟  1نعم  1كال
إن كان عنوان سكنك مختلفا" عن عنوان السكن المذكور أدناه,سيكون عليك إكمال إستمارة تغيير العنوان.
عنوان الصعود الى الباص:
___________ »Home: ☐«Street_Addr_Line__Apt__Mailing», «CityStateZip__Mailing
Address
Phone
مكان آخر:
العنوان
عنوان النزول من الباص:
___________ »Home: ☐«Street_Addr_Line__Apt__Mailing», «CityStateZip__Mailing
Address
Phone
مكان آخر:
رقم الهاتف
العنوان
رقم الهاتف

يرجى ذكر إن كان الطالب يعاني من أي نوع من الحساسية:
في حال الطوارئ ,يرجى االتصال بالسيد(ة):
البريد االلكتروني:

رقم الهاتف:
العالقة بالطالب:
يرجى إكمال المعلومات التالية الخاصة بمخيم المتميز
التنازل الخاص بإستخدام اعمال و صور الطالب

يشير توقيعي في أدناه الى موافقتي على وضع صورة طفلي في الموقع االلكتروني ,ضمن الصور أو أشرطة الفيديو التي تنتج لصالح إدارة مدارس
روكفورد العامة او هذه االدارة المذكورة بإستخدامها .يمكن إستخدام هذه الصور /افالم الفيديو في إنتاج العروض التلفزيونية الحية ,االفالم,تسجيالت
االشرطة الفيديوية ,الصور الثابتة ,شرائح الصور أثناء العروض التعليمية أو بث النتاجات االعالمية االخرى إلدارة مدارس روكفورد العامة ,915البث
عبر القابلو أو البث عبر االنترنت ألغراض الترويج ,االعالنات الحصرية.أقر بفهمي بقيام إدارة مدارس روكفورد العامة  915بالتخلي عن الحق في
إستخدام هذه النتاجات إالعالمية لكيانات أخرى غير ربحية ألغراض كهذه .كأب  /ولي أمر ,أتنازل و بكل صراحة عن شكاوى االضرار ,النفقات,
االجور أو المكافأة بأي شكل إلستخدام كهذا .أتعهد بعدم التسبب باألذى إلدارة مدارس روكفورد العامة ,915موظفيها ,وكالئها أو أعضاء المجلس نتيجة
أي أذى" ينتج جراء إستخدام أعمال طفلي أو صورته في البث التلفزيوني,البث عبر القابلو أو البث عبر االنترنت.
_________________________________________
إسم الطالب

__________________________________________
إسم االب  /ولي االمر (يرجى الكتابة)

____________________________________
التأريخ
توقيع الطالب

____________________________________
التأريخ
توقيع االب  /ولي االمر

مخيم المتميز 9102
 02حزيران (يونيو) 01 – 9102,تموز (يوليو)9102,
إستمارات التنازل  /االعفاء
إدارة مدارس روكفورد العامة 915و إدارة حدائق روكفورد العامة
معلومات هامة
إن إدارتي حدائق روكفورد العامة و مدارس روكفورد العامة ملتزمتين بتقديم برامجهم و فعالياتهم الترفيهية في بيئة آمنة و يحرصون أشد الحرص على
سالمة المشتركين .إن إدارتي حدائق روكفورد العامة و مدارس روكفورد العامة يسعون بشكل مستمر الى التقليل من المخاطر و يصرون على ضرورة
إتباع جميع المشتركين لقواعد و تعليمات السالمة الخاصة بسالمة المشتركين .مع ذلك  ,على المشتركين ,عوائلهم  /اولياء أمور القاصرين المسجلين في هذا
البرنامج  /الفعالية معرفة أن خطر االصابة قائم عند إختيار المشاركة في فعاليات  /برامج الترفيه.أنتم وحدكم المسؤولون عن تقرير ما إذا كان ولدكم  /إبنتكم
القاصر مؤهل جسديا" أو لديه  /لديها المهارة للنشاطات المتعلقة بهذه االتفاقية .من المستحسن دائما"  ,خصوصا" إن كانت إحدى المشتركات من الحوامل /
ذوي االحتياجات الخاصة أو قد عانت مؤخرا" من مرض ما  ,إصابه أو ضرر جسدي ما  ,أن يستشيروا الطبيب قبل االشتراك في أي نشاط جسدي.
سيتم إتباع قواعد السلوك الطالبي للعام الدراسي  7102 – 7102خالل وقت مخيم المتميز.
التحذير من الخطر
إن الهدف من النشاطات  /البرامج الترفيهية هو تحدي و تفعيل الطاقات البدنية  ,الذهنية و العاطفية لكل مشترك و مشتركة .رغم االنتباه و التحضيرات
المناسبة  ,التعليمات,النصائح الطبية ,تهيئة الظروف و المعدات ,ما زال هناك إحتمال بالتعرض لإلصابة البالغة عند االشتراك في أي برنامج  /نشاط ترفيهي.
من المفهوم بأن ليس كل المخاطر يمكن توقعها .إعتمادا" على نوع النشاط  ,على المشترك أن يفهم بأن مخاطر معينة و إصابات بسبب الطقس السيء,
االنزالق ,السقوط  ,ضعف مستوى المهارات ,عدم االنتباه ,اللعب الخشن ,السلوك الذي ال ينم عن روح رياضية ,عيوب في المباني ,المعدات غير الكافية أو
المعطوبة  ,االشراف الغير كافي  ,التعليمات أو االرشادات و كل الظروف االخرى تعتبر موجودة أثناء تأدية البرامج و النشاطات في الهواء الطلق أو داخل
القاعات المغلقة .في هذا الخصوص  ,يجب أن يكون من المفهوم بأنه من غير الممكن إلدارة حدائق روكفورد العامة أن تضمن السالمة المطلقة.
التنازل و االعفاء من كل الشكاوى و تحمل مسؤولية المخاطر
يرجى قراءة هذه االستمارة بعناية و االنتباه الى أن التوقيع و االشتراك في هذا البرنامج  /النشاط ,أنكم و بكل صراحة تتحملون المسؤولية القانونية و المخاطر
و تتنازلون عن كل الشكاوى الناتجة عن االصابات ,االضرار أو الفقدان التي قد تتعرضون أنتم أو أطفالكم القصر لها نتيجة" للمشاركة في أي من و جميع
النشاطات المتعلقة و ذات الصلة بهذا البرنامج  /النشاط (بضمنها خدمات النقل  /تشغيل المركبات  ,عند توفرها).
أقر و أعترف بوجود مخاطر معينة إلصابات جسدية للمشاركين في هذا البرنامج  /النشاط ,و أوافق طوعا" على تحمل المسؤولية الكاملة ألي و كل
االصابات  ,االضرار و الفقدان  ,بغض النظر عن شدتها  ,التي قد يتعرض لها طفلي القاصر أو أنا نتيجة" للمشاركة المذكورة .كما أوافق على التنازل و
التخلي عن كل الشكاوى التي لدي أو لدى طفلي القاصر ( أو التي تحدث لي أو لطفلي القاصر) نتيجة" للمشاركة في هذا البرنامج  /النشاط ضد إدارة حدائق
روكفورد العامة و إدارة مدارس روكفورد العامة ,كوادرها  ,وكالئها  ,المتطوعين و الموظفين.
بناء" عليه ,أتنازل و أعفي بشكل كامل إدارة حدائق روكفورد العامة ,إدارة مدارس روكفورد العامة ,متحف بيربي للتاريخ الطبيعي و مجلس منطقة
روكفورد للفنون من كل الشكاوى الناتجة عن االصابات و االضرار ,أو الفقدان التي يتعرض لها طفلي القاصر او انا أو التي تحدث لي أو لطفلي القاصر او
التي تنشأ من جراء ذلك ,مرتبطة" مع أو لها عالقة بأي شكل بهذا البرنامج  /النشاط.
بناء" عليه ,أخول برنامج المخيم الصيفي بتقديم الرعاية الطبية لطفلي في حال تعذر االتصال باألب و أو ولي االمر القانوني.
قرأت و فهمت بشكل تام المعلومات أعاله ,التحذير من المخاطر,تحمل مسؤولية المخاطر و التنازل و االعفاء من كل الشكاوى.
إسم الطالب (ة) :
توقيع األب /ولي االمر

رقم الهوية الطالبية:
التأريخ

Arabic

