
 
 

Completely KIDS  

 "كل ما يتعلّق باألطفال"

 بناء المجتمعات لألطفال والعوائل 

   2202-1202معلومات عن البرنامج والتسجيل، 

2566 St. Mary’s Avenue –Omaha, Nebraska 68105 

 Student Informationإستمارة تسجيل الطلبة  

 

 First Name________________________________________ _________ : األسم األول

 Last Name_____________________________________________________ : اللقب

 Preferred Name/Nickname_________________ ____________: (الُكنيةاألسم المفّضل )

 Preferred Pronouns_____ _______________:  يفّضل إستخدامها قبل األسمقد الضمائر التي 

 Date of Birth  _______  /______/______          : تاريخ الوالدة

 Age _____________  :العمر

 Gender  أنثى □               ذكر □        الجنس: 

 Nationality/Country of Origin _________ الجنسية/ بلد األصل: __________________ 

 Participation   □ أخرى متجددةمشاركة                □   )ألول مرة( جديد     اإلشتراك بالبرنامج :

 School ___________________________ _____ _________________   :المدرسة

 Grade __ ______________________ :الصف

 أرقام  6وهي متكونة من OPS) التعريفية الخاصة بمدارس أوماها العامة )رقم بطاقة الطالب 

 ____________________    OPS 6-Digit Student ID 

 

 □ ال            □هل يتوفّر لطفلك لطفلك جهاز ألكتروني لإلستعمال )كومبيوتر، آي باد ... الخ(: نعم  

 Does your child have access to an electronic device?   



 
 

   ال □        نعم  □                 لإلستعمال: إنترنتهل يتوفّر لطفلك 

Does your child have internet access ? 

 

 Student Emailعنوان البريد األلكتروني للطالب:  ______________________________

 Teacher Name____________________________________أسم المعلّم )المعلّمة(: 

 Teacher Email________________________لمعلّم )المعلّمة(:لعنوان البريد األلكتروني 

  )يرجى ذكر األسم األول واللقب( :  Completely Kidsاألطفال اآلخرون المسّجلون ببرنامج 

 __________________________________________________________________ 

Other children in Completely KIDS program )list first and last names( 

 

 

 School Lunch □   غيرمستحق  □مخفّض     □ مجاني    الغداء المدرسي )إختر أحد اإلختيارات(:

 

عدم التحمل لما يلي، )يرجى إعطاء تعليمات واضحة في حالة حصول حاالت الحاالت الطبية، الحساسيات، 

 حساسيّة  حالة صحية أو نوبة

 للطوارئ:

 األتصال ب)األسم(:_______________________ 

 رقم الهاتف: ___________________________ 

 ________________________________ عالقته بالطالب: 

 لطفلي اإلحتياجات الخاصة التالي: _____________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 □ ال          □طفلي يستخدم األدوية:   نعم 



 
 

)أذكر أسماء األدوية(:  

_____________ _____________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 المعلومات الطبية الخاصة بطفلي: 

 أسم الطبيب ______________________________________ 

 العنوان:_________________________________________ 

 رقم الهاتف: ______________________________________ 

 أسم شركة التأمين الصحي: ____________________________ 

 رقم بوليصة التأمين الصحي: ___________________________ 

 __ أسم طبيب األسنان: ______________________________ 

 العنوان: _______________________________________ 

 رقم الهاتف:_____________________________________ 

 

 □ ( األتصال بالطبيب أو طبيب األسنان في الحاالت اإلضطرارية  Completely Kidsأسمح ل )

دعت  أوإذا ما بإتخاذ اإلجراءات الالزمة في حاالت الطوارئ  Completely Kidsستقوم مالحظة: 

 الضرورة 

 

 Ethnicity: األثنية( أختر واحد من اإلختياراتالعرق )

 العرق الهسباني )الالتين(     □ ليس من                 □(     يالعرق الهسباني )الالتين 

 العرق )أختر العرق األولي(: 

 □ BLأسود/أفريقي أمريكي                  □ ASآسيوي             □  WHأبيض )قوقازي( 

   □ HIالهادي  األصليين  أو جزر المحيط من سكان الهاواي

    □ AM األمريكان الهنود )السكان األصليين(  

 



 
 

إذا كانت اإلجابة نعم هل هناك أي أوامر للحضانة أو التقييدات القانونية تخص الطفل وعلينا معرفتها؟   

 فيرجى شرح ذلك:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

لألشخاص التالية أسمائهم أستالم طفلي:   ال يسمح

 __________________________________________________________________ 

 معلوماتهم أدنا إستالم طفلي من البرنامج:   ص المدرجةلألشخا يسمح

 األسم: __________________________ 

 رقم الهاتف:_______________________ 

 عالقته بالطفل:_____________________ 

(  Completely Kidsالمشي الى البيت، وأني على معرفة كاملة وموافقة بأن ) فليطيسمح ل

 □ال             □غيرمسؤولة عن طفلي )طفلتي( بعد أن يغادر )تغادر( البرنامج:   نعم 

 □ال     □أن طفلي يستقل الحافلة )الباص( للمواصالت:   نعم 

 

 أولياء األمور:  /م واألب األ عن معلومات

 األسم األول ________________________ 

 اللقب:_____________________________ 

 العنوان الكامل:___________________________________ 

 المدينة_______________________ 

 الوالية_________________ الرمز البريدي______________   

 رقم الهاتف الجوال:________________________ 

 رقم هاتف المنزل:_______________________ 

 البريد األلكتروني )األيميل(:______________________ 

 أسم صاحب)مكان( مكان العمل:______________________________ 

 عنوان صاحب )مكان( العمل:________________________________ 



 
 

 رقم هاتف صاحب )مكان( العمل:_____________________________ 

 

 _______________  □ غير ذلك   □ أب    □ عالقة هذا الشخص بالطالب:  أم

 

 أولياء األمور اإلضافيون :  /عن األم واألب معلومات 

 األسم األول ________________________ 

 اللقب:_____________________________ 

 العنوان الكامل:___________________________________ 

 المدينة_______________________ 

 الوالية_________________ الرمز البريدي______________   

 رقم الهاتف الجوال:________________________ 

 رقم هاتف المنزل:_______________________ 

 البريد األلكتروني )األيميل(:______________________ 

 ____________________ أسم صاحب)مكان( مكان العمل:__________

 عنوان صاحب )مكان( العمل:________________________________ 

 رقم هاتف صاحب )مكان( العمل:_____________________________ 

 _______________  □ غير ذلك   □ أب    □ عالقة هذا الشخص بالطالب:  أم

 

 المعلومات التالية هي ألغراض كتابة التقارير فقط: 

 □ 10  □9  □8  □7  □6  □5  □4  □3 □ 2 □1 عدد أفراد العائلة : 

 األسرة :   وطبيعة نوع

 □ واحد من األهل )مفرد( برعاية 

 □  برعاية أثنان من األهل  

 □ ولي أمر  برعاية 



 
 

 □ نوع آخر 

 

 الدخل المالي التقديري لالسرة في السنة:  

 $ 15000أقل من 

15000 - 

24999 - 

35000 - 

49999-   

50000 - 

 ( veteransمساعدات للمحاربين القدماء )

 ( SSIدخل للمساعدات التكميلية )

 ( .Social Security Disability Insمساعدات الضمان اإلجتماعي للمعوقين )

 ( Food stampsكوبونات الطعام )

(TAFN ) 

(Title ) 

بالوقت   غيرها من المساعدات أو الخدمات المستلمة

 ________________________________________________ :_____________الحالي

 

 تصريح بإستالم والموافقة على الوثائق:

 

والطلبة"، والمعلومات المدرجة في   األهاليأنا موافق على الضوابط والشروط في كتيّب "ت ولقد تسلّم 

 □  . واألمهاتاآلباء ( الخاص بDHHSمنشور وزارة الصحة والخدمات األنسانية ) 

الى لتطعيمات والسجاّلت الطبية التي تخص طفلي اإعطاء نسخة من أحدث سجل  بأنا أخّول مدرسة طفلي 

(Completely Kids    ) □ 



 
 

 □ (  Title XXقد تم إعالمي بإجراءات وتكاليف والتوقعات الخاصة ب )

بإستخدام صور معتمدون ( وشركائها الKids Completelyأرسم دائرة حول: )أسمح( )ال أسمح (  ل) 

 □والتسجيالت والتصريحات من طفلي حسب الحاجة. 

 ( أن تتصل بطفلي بواسطة البريد األلكتروني )األيميل( □ Completely Kidsأسمح ل )

وذلك ( CK26( و برنامج ال )Completely Kidsديو للمراقبة في )يأني على علم بوجود كامرات ف

 Completelyأعضاء فريق العمل في )سالمة حماية سالمة األطفال وعوائلهم، وأيضاً حرصاً على 

Kids .) 

( أية مسؤولية عن مشاركة طفلي بالنشاطات  Completely Kidsبموجب هذا التصريح،  ال أحّمل ) 

 □ تخص البرنامج. 

 

 

 األب، األم / ولي األمر:  

 التاريخ: 

 

 عدم تحميل المسؤولية  و السماح بالمشاركة تخويل 

 

 المشاركة في جميع الفعاليات

بمافي ذلك )وال تقتصر على(:  في البرنامج أنا أسمح بمشاركة طفلي )أطفالي( بجميع النشاطات  والفعاليات 

المساعدة التعليمية والبرامج الترفيهية، الرحالت الميدانية وحضور المناسبات خارج موقع البرنامج،  

كل  المواصالت من والى المكان المناسبات والفعاليات سواء كانت موصالت خاصة أو عن طريق شركة، 

والتعليم  األهمية لتنمية وتطوير مهارات السالمة ( أنها بغاية Completely Kidsالبرامج التي يرتأي )

  ومهارات الحياة الشخصية للطفل. 

 

 

 

 



 
 

 الحضور المنتظم والسلوك المهذّب 

( هي طوعية كلياً، وأن نجاحه  Completely Kidsأني على معرفة بأن مشاركة طفلي )أطفالي( ببرنامج )

كتيّب "األهالي   بضوابط السلوك المنصوص عليها في( يعتمد على الحضور المنتظم واأللتزام ا)نجاحه 

 والطلبة" والذي تسلمت نسخة منه.  

 وأنا أعلم بأن طفلي قد يفصل من البرنامج ألسباب تتعلّق بالحضور أو السلوك.  

 

 اإلستبيانات 

في   وآخرستبيانات التي يتم إجرائها بين حين أخذ رأيهم في اإلعلى معرفة بأن طفلي )أطفالي( قد يتم  أني

عن شعوره )شعورها( عن المشاركة بالبرنامج، والخبرات التي أكتسبها  والتجارب بالسؤال ، وذلك البرنامج

 . المكتسبة الحياتية المهمة

 

 الدرجات( و) السماح بإعطاء السجاّلت المدرسية

مدرسية وذلك لتوفير المساعدة التعليمية الالزمة سجاّلت الالنامج بتم طلب تزويد البر ي أني على علم بأنه س

على التقدّم الدراسي، وكذلك لتقييم دور وتأثير البرنامج بهدف الحصول على التمويل   مساعدته )ها(وللطفل 

 المستمر الالزم للبرنامج. 

 

 اإلصابات أو الخسارة بالممتلكات 

الخسارة بالممتلكات والتي قد ترافق المشاركة بهذا أني على معرفة كاملة بالمخاطر المحتملة لألصابة أو 

( وجميع  OPS( وأدارة مدارس أوماها العامة )Completely Kidsالبرنامج، وأنا أخلي أية مسؤولية عن )

)أو بانيابة   من قبلمقدمة الشركاء أو الوكالء المعتمدين مع البرنامج وموظفيهم من أية شكاوى أو مطالبات 

 لة. عن( طفلي أو العائ

 

 المعلومات الطبية وحاالت الطوارئ

المعتمدون بتأمين العالج الالزم في حاالت الطوارئ الناجمة   ( وشركائهمCompletely Kidsأنا أخّول )

عن المرض أو اإلصابة. وأني على علم بأنه في حالة حصول حالة طارئة فأن موظفوا البرنامج سيتخذون  

سعاف العامة لنقله )هم( الى أقرب سيتصلون بسيارة اإلطفلي )أطفالي( والخطوات الضرورية لتأمين سالمة 

 وحدة طوارئ إذا ما دعت الحاجة لذلك.



 
 

 . عن ذلك  على علم بأني سأكون مسؤوالً عن دفع تكاليف النقل واألجور الطبية المترتّبة  كما وأني 

أية حاالت مرضية أو إحتياجات ( عن Completely Kidsأني أعلم بأنه من واجبي أن أخبّر برنامج ) 

( عن األدوية التي قد Completely Kidsؤوليتي أن أخبر )سصحية معينة لطفلي )أطفالي(. كما وأنه من م

يكون طفلي )أطفالي( يأخذها، وأن أوفّر تلك األدوية للبرنامج.  وأني أعلم بأن طفلي )أطفالي( هو المسؤول 

 ند وجودهم بالبرنامج.  ون( عن تناول أدويتهم بأنفسهم ع ول )مسؤ

مسبقاً  البرنامج غيرمسؤولين عن إعطاء الطفل )األطفال( أدويتهم إاّل في حاالت الطوارئ إذا ما تم  يأن مسنقّ 

تخويل الوالدين للبرنامج بذلك في مثل تلك الحاالت الطارئة، مع تدريب منّسق )منّسقة( البنامج ومعه موظف  

 ة(.  آخر عن كيفية إعطاء الدواء )األدوي

( لن يتم إعطائها من قبل  Over the counterهذا وأن األدوية التي تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية ) 

 برنامج.  موظفي ال

 

 مطبوعات تخويل يخص المنشورات وال

وشركائه المعتمدين بأخض الصور الفوتوغرافية أو   (Completely Kidsبين حين وآخريقوم برنامج ) 

التسجيالت )صوت، أوفديو: صوت وصورة( أوالتصريحات المكتوبة من قبل المشاركين بالبرنامج،  

وعوائلهم. وأننا قد نستخدم تلك الصور أو التصريحات في مواد التسويق والدعاية الخاصة بنا بما في ذلك 

على األنترنت والمنشورات في وسائل التواصل اإلجتماعي، التقارير  وليس حصراً: الموقع األلكتروني  

كم ويمكن أن  التسويق.  وسائلوغيرها من   ، حمالت التسويق بالبريد، لوحات اإلعالنالسنوية، البرشورات 

 اإلستخدامات الترويجية. نقوم بإعداد فيلم فيديوي أو تسجيل لغرض التعليم أو غيره من 

 

فإن كنت ال ترغب أن يتم تصوير طفلك )أطفالك( فيرجى أن تشير الى ذلك في إستمارة التسجيل. وبخالف  

أو لتصوير في اوالشامل  الحق الكاملوتمنحهم  ( وشركائه المعتمدينCompletely Kidsخّول )ك تذلك فأن

)الصوتي أو الفيديوي: صوت وصورة( لبعض أو جميع تصريحات طفلك )أطفالك(، مواقفه، أدائه،  التسجيل

(، وبإعادة Completely Kidsأو حضوره في البرامج أو الفعاليات والمناسبات التي يقيمها أو يرعاها ) 

مثل تلك   أو نشر أو عرض  كانت، ولتوزيع أية طريقةإنتاج مثل تلك الصور أو التسجيالت جميعها أوبعضها ب 

 الصور أو التسجيالت، أو منح الرخصة لآلخرين بذلك. 

 

يتنازل عن أي وجميع الحقوق التي يمكن أن يكون هو أوهي يمكن أن يعّوضوا عليها  وبذلك فأن الموقّع أدناه  

شكاوى أو مطالبات قد يقوم بها نتيجه  عن تلك الصور أو التسجيالت، إضافة الى التنازل عن أية حق بتقديم 

 مثل هذا اإلستخدام. 


