
               )DURHAM( منطقه ُدرهـام یآموزشبورد 
 شاگردثبت نام فورمه 

Dari 

School No. 

مکتب شماره 

مکتب نام 

 Student Information شاگرد معلومات 

) حقوقی(نام ميانی   نام،  نام خانوادگی،
 جنسيت 

  زن      ردم

)همانند فوق   ( ، نام  ترجيحی  وادگینام خان  تيلفون شماره 

  يست وجود نمتيلفون همگانی در ليست 

      : تاريخ تولد
روز               ماه                     سال 

 مدرک مربوط به سنثبوت 
Proof of Age Document

 صنفی پايه
Grade 

 درسصنف 
Homeroom 

 Status وضعيت
Overflow    مازاد  

Out Of Area   خارج 
منطقه از

  آدرس ثبوت 

Proof of Address

    خانه شماره 
 را 911شماره نشينی درصورت روستا (

) ضميمه کنيد

 /آپارتمان
واحد 

   َسـَرک نام
) درصورت روستا نشينی شماره زمين و اعطای امتياز آنرا ضميمه کنيد(

هرک ش/ شهر   کد پستی 

)را ضميمه کنيدشهرک /اگر با آدرس فوق فرق می کند، شهر(پستی آدرس قبلی  یآموزشبورد ناحيه / مکتب 

می شدعليم داده قبلی تمکتب زبانی که در 

       خير شناسايی شده است ؟  بلی  )   Identification Placement Review Committee(هويت جايگزينی برای موارد استثنايیاز طريق کميته بررسی  شاگردآيا 

_________________________ چيست ؟ IPRC شماره شناسايی است، مثبت پاسخ اگر                                          خير می باشد؟   بلی IEPدارای   شاگردآيا 

        خير  برخوردار بوده است ؟     بلی (ESL)انگليسی بعنوان زبان دوم  پروگرام از حمايت  شاگردآيا 

Lunch (Elementary Students Only) ) ابتدايیشاگردان برای صرفًا (نان چاشت 
       خير                بلی                                                    می ماند؟                       مکتب در ن چاشت برای صرف نا شاگردآيا 

        خير               بلی      ؟)اطالع دهيدمکتب به آنرا ای تاريخ ه لطفًا(می ماند مکتب در ن چاشت گاهگاهی برای صرف نا شاگردآيا 

        خير             بلی    را ترک کند؟                       مکتب محوطه ) يادداشت از طرف والدين خود( با يک نامه  می تواند دشاگرآيا 

از نان چاشت   برایيادداشت
 دوسيه طرف والدين در

      خير  بلی 
Parent lunch Note 

on File   
Yes   No 

Citizenshipشهروندی 
محل تولد کشور  يد، لطفًا لد شده ااگر در خارج از کانادا متو درصورت تولد در کانادا، لطفًا استان آنرا مشخص کنيد

:         تاريخ ورود به کانادا را مشخص کنيد
 سال                 ماه                       روز 

                   کانادايی                اقامت دائم  تحصيلی              ويزای               ويزای کار والدين پناهنده 
لد خارج از کانادا در متو شاگردتاييديه مدارک 

 دوسيه 
  Student Born Outside Canada

Verification Document on file
                                 اجازه تحصيل بومی تحصيلی ويزای               آموزشی  بوردپرداخت شهريه مستقيم به 

Tuition Paid Directly to the Board     Student Visa      First Nation Education  Authority  
Admit Reasonدليل پذيرش   Admit Dateتاريخ پذيرش  ) مادری(زبان اول  زبانی که در منزل صحبت می شود 

Voluntary First Nation, Métis, and Inuit Self-Identification دلخواه  بطور  قوم اوليه، متيس و اينوئيتتعيين هويت 

.حق دارند هويت اجداد خود را بطور دلخواه  و محرمانه تعيين کنند سال 18ومی و دانش آموزان باالتر از سرپرستان شاگردان ب / نتمام والدي

  .)الزم نيستپشتيبان مدارک : (، لطفًا جواب مناسب را انتخاب کنيداستاز تبار بومی  شاگرداگر 

                                         اينوئيت                                متيس ) دارای وضعيت يا بدون وضعيت(قوم اوليه 

Shaded Area For Office Use  
 گردند قسمتهای  تيره رنگ توسط امور اداری تکميل می



Dari 

  Parent/Guardianقيم ها / والدين 
 سرپرستی فرزند 

 
          منحصر به يکنفر         مشترک بعهده هردو والدين 

 
  محکمه                  طبق تدارکات خاص 

 

رکورد ( OSRدر محکمه حکم 
 ثبت شده است،   ) انتاريو شاگرد

                خير بلی 
Court Order Filed in 

OSR,  
 Yes   No  

  :  کسی زندگی می کندی چهمراه  شاگرد
 

 شاگردنسبت با  نام خانوادگی ، نام ) مراقب اوليه  : (1ولی 
 

 ) کندفرق  آدرس شاگردبا اگر(آدرس 
 

تيلفون با شماره اگر(منزل تيلفون 
  )کندفرق  شاگرد

 

                  بلی ؟زندگی می کند شاگردبا 
 

  ؟        بلی مکتب  در یکاررضاتمايل به 
 

           خيربلی   قابل دسترس در محل کار؟ 
 

 آدرس ايميل  : محل کارتيلفون  همراه تيلفون 
 

 نوادگی ، نام نام خا: 2ولی 
 

 شاگردنسبت با 

 تيلفون شاگردبا اگر(منزل تيلفون  ) کندرق ف آدرس شاگردبا اگر(آدرس 
 ) کندفرق 

           بلی              ؟زندگی می کند شاگردبا 
 

      بلی            ؟ کتب در متمايل به رضاکاری
 

  مکاتبات و نامه ها؟                        بلی کاپی 
 

       خير بلی   قابل دسترس در محل کار؟    
 

 آدرس ايميل  محل کار تيلفون  همراه تيلفون 
 
 

 شاگردنسبت با  نام خانوادگی ، نام : قيم 

تيلفون  با  اگر(منزل تيلفون  )  کندفرق آدرس شاگردبا اگر(آدرس 
 ) کندفرق  شاگرد

 
 

    بلی                     ؟زندگی می کند شاگردبا 
 

             بلی     ؟ کتبدر مرضاکاری تمايل به 
 

  مه ها؟                        بلی مکاتبات و ناکاپی 
 

      خير    قابل دسترس در محل کار؟     بلی 
 
 

 آدرس ايميل  محل کار تيلفون  همراه تيلفون 
 

 عليم می بينند بتدائی يا متوسطه منطقه ُدرهام تاکاتب  که در مشاگردانی خواهران  و برادراِن  
Siblings Attending a Durham Elementary or Secondary School 

  صنفی پايه       )          اگر فرق می کند(مکتب  نام          نام خانوادگی 

  
 

  

    

    

 Emergency Contactعاجل  مواقع  درتماس
   عاجل مواقع در تماس 

 ) سرپرستان/ بغير از والدين (
 نسبت  تيلفون شماره 

 
 

                بلی شاگردمجاز به تحويل گرفتن 
 



Dari 

 
 Medical طبی 

 ) اختياری(صحی شماره کارت  تيلفون شماره   داکتر نام 
 
 
 
 
 

  ر      خيبا  آمبوالنس در صورت لزوم                       بلی  شاگرداجازه انتقال 

 
پاسخ انفرادی برای وی در نظرگرفته خواهد شد تا پالن  باشد و جان او را تهديد کند، يک بيماری خطرناکدچار شاگردی اگر 

 برای حمايت از بيماريهای جدی و بيشتر اجازه  / قسام  معلومات  الطفًا در مورد . صحبت کندی فردی خود ضرورتهادر باره 
  . شويدس تمابمکتب خطرناک  با  مدير 

 
      خير بلی طرناک هستند                    که خآلرژيهايی يا / شرايط بيماری و 

 
  .  لطفًا به تفصيل شرح دهيداگر جواب مثبت است، 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
       خير مصرف و نظارت شود                                  بلی مکتب ا بايد در ود
 

  .   لطفًا به تفصيل شرح دهيد است،واب مثبتاگر ج
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

        خير بلی              دارد بهمراه  ) ®MedicAlert ( طبی هشدار شاگرد
 

 _______________________: شماره ثبت 
 

 
Epipen  فراهم می باشد    

          خير بلی 

 

   موجود است دوسيه  در Epipenفورمه 

     خير    بلی 
 

  دوسيه هشدار آلرژی در فورمه 

        خير بلی 
 

 دوسيه خوردنی در وای دفورمه رسيدگی درخواست برای 
         خير بلی 

 
در مواقع تزريقی وای دفورمه درخواست برای رسيدگی 

 دوسيه در عاجل 
        خير بلی 

 Potassium Iodide Pillپتاسيم ُيـد دار تابلت 

 
 يا پيکرينگ  (Darlington) کيلومتری ايستگاههای توليد هسته ای دارلينگتون 10می روند که در شعاع کاتبی مه موضوع زير تنها مربوط به والدينی است که فرزندان آنها ب

(Pickering)ُدرهام در دسترس دارند منطقه یزشآموبورد  اين محدوده  نسخه ای از عملکرد های اضطراری هسته ای را ازکاتب تمامی م.  واقع شده اند . 
 

نمونه ای  از اين راديو اکتيوها که امکان نشت آنها  وجود دارد  .  بخارج نشت پيدا کند) راديو اکتيو(در ايستگاه توليد هسته ای ممکن است  براثر وقوع حادثه ای جدی، مواد  پرتو زا 
radioiodineپتاسيم يد دار تابلت هضم . ه تيروئيد جذب می شود  می باشد که درصورت استنشاق ، از طريق غد(KI) مقدار radioiodine جذب شده از طريق غذه تيروئيد را به حداقل 

صميم براين است که بهر حال، ت.  وجود داشته باشدمکتب و بيرون راندن فرزند شما از مکتب   کردنقبل از وقوع هر گونه تشعشعی  انتظار می رود که زمان کافی برای تعطيل.  می رساند
ها بايد براساس مجوز تابلت نيز دستور داده شده که ارائه اين کاتب  مديران مکل به .    کيلومتری اين ايستگاهها، از قبل  توزيع کنند10واقع در شعاع کاتب   را در تمامی مKIتابلت های 
 . استانی باشد

 
 آلرژی بهمين دليل، بسيار مهم است که والدين درصورت هرگونه  شک و ترديد يا آگاهی از .  عکس العمل نشان دهندKIلت های تابکه به ُيـد حساسيت دارند نسبت به  ممکن است اشخاصی

اری منطقه ای ُدرهام با شهردصحی چنانچه در مورد پتاسيم يد دار که باعث مسدود شدن غده تيروئيد می شود سوالی داريد، لطفًا با قسمت . را مطلع سازندمکتب فرزندشان نسبت به ُيـد، 
 .شويدتماس ب 2188 فرعی   1-888-777-9613  يا 2188 فرعی  905-723-3818نهای ولفيشماره ت

 
     خير     مصرف کند          بلی راKI تابلت                                                                                من رضايت می دهم  فرزندم  فرزند من به ُيـد حساسيت دارد     

 
 Alternate Address/Childcareشاگردمسئول / ديگر آدرس 

  مکتب بعد از  مکتب قبل از  تيلفون شماره  ) اگر مصداق دارد(شاگردمسئول / ديگرآدرس 
 
 
 
 
 

رفت و آمد مکتب با سرويس  
 می کند 

  سوار کردن از منزل 
         ساير موارد         

 رفت و آمد ميکند مکتب با سرويس 
   پياده کردن در منزل 

          ساير موارد        

رفت و آمد مکتب با سرويس   
 می کند 

  سوار کردن از منزل 
         ساير موارد         

رفت و آمد می کند مکتب با سرويس 
  پياده کردن در منزل  

         ساير موارد         
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 Waivers  استثناعات

 
فرزندم موجود مکتب منطقه درهام و همچنين در  بورد آموزشی ب سايتيدر و(  که Acceptable and Safe Use Procedure formمراحل قابل قبول و استفاده امن فورمه من 

 .  به اينترنت دسترسی داشته باشدبسر می برد،مکتب  فرزندم در در حينی که را مطالعه نموده و اجازه می دهم ) می باشد
   موافق نيستم                              موافقم 

 
 آموزشی، بورديا مکتب ،  نشريات ) او یدرسصنف بغير از ( مکتب فرزندم درساختمانهای مکتب  تکاليف ممکن است

 . نشان داده شوندب سايت و مقاالت رسانه ها يو
             موافق نيستم                    موافقم 

 
 ،  )اوصنف درسی بغير از( مکتب  فرزندم   در ساختمانهای تصوير /  عکسممکن است

 .سانه ها نشان داده شودرب سايت،  مقاالت يآموزشی، وبورديا مکتب نشريات 
                               موافق نيستم  موافقم 

 
 ) کاميونيتی(من دردسترس شورای اجتماعی لفون تياجازه می دهم که نام  و شماره 

 . تقسيم کنيمرا باهم مکتب معلومات قرارگيرد تا بتوانيم مکتب  
                              موافق نيستم  موافقم 

 
 .اجازه می دهم که فرزندم در سفرهای کوتاه تفريحی وعلمی با نظارت يک معلم  شرکت کند

                  موافق نيستم              موافقم 
 

 Emergency School Closure عاجل در مواقع مکتب تعطيلی 
اين بعهده والدين است که در مورد .  شوندمکتب حتمًا بايد راهی شاگردان که نيست را باز نگه دارد اما اين بدين معنی مکتب آموزشی  بوردممکن است در طول آب وهوای نامساعد، 

نوبت صبح کنسل می مکتب زمانيکه سرويسهای . صبح زود به اخبار راديو گوش کنيد.  تا خانه تصميم بگيرندمکتب و از مکتب بی خطری   پياده رفتن فرزندشان از خانه تا ايمنی و 
 . به اين معناست که در بعداز ظهر هم کار نمی کنند ،شوند

              خير بلی .     ن هوای گرم ، آب، گاز يا ساير موارد ، من اجازه می دهم که فرزندم به خانه روانه شودبعلت هوای نامساعد يا وقوع يک وضعيت اضطراری مثل فقدا
 

 :شود، لطفًا موارد ديگری را مشخص کنيدروان چنانچه  فرزند شما نــبــايـــد به منزل 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Suspension/Expulsionsاخراجی / تعليقی 

 
 . را ذکر کنيدی آموزش بورد و مکتب ، لطفًا نام   استجواب مثبتاگر ؟   معلق شده استی در انتاريومکتب درحال حاضر از شاگردآيا اين 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 .  را ذکر کنيد همراه با نام شخصی که بتوان با وی تماس گرفت آموزشی بورد،  کتب، لطفًا نام م استجواب مثبتاگر  ی در انتاريو اخراج شده است؟ مکتبتابحال از  شاگردآيا اين 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Graduation Requirements (Secondary Students Only)) شاگردان متوسطه يا  ليسه  برای صرفًا ( سرپرستشرايط افراد
 

 :  تکميل شده اند ُدرهام منطقهیآموزشبورد ساعات انجام خدمات اجتماعی که در خارج از ارائه مدرک جهت 
 _________ تعداد ساعات 

 
          خير بلی )   لطفًا مدارک مربوط به نتايج آنرا ارائه دهيد (. با موفقيت انجام شده است10صنف امتحان سوادآموزی 

 

 
دريافت نتايج تست ثبوت 

 سوادآموزی 
         خير بلی 

Proof of Literacy 
Test Results 

Received:  
Yes    No  

 Privacy of Confidential Informationخصوصی و محرمانه  معلومات 
 شماره  R.S.O. 1980ت شخصی تحت امتياز قانون آموزشی معلوما، s29(2)،  1989ل شهرداری و حفظ قانون امور شخصی و محرمانه بودن سامعلومات براساس قانون آزادی 

 .ما استفاده می شوندکاتب بمنظور امور کلی اداری م جمع آوری ، و s 10 و 129cهای 
 ,Taunton Rd. E. Whitby, ON L1R 2K6 400  :آدرس ه منطقه ُدرهام ب یآموزشبورد روابط  کارمندان قسمت / سواالت مربوط به اين مجموعه به  مدير آموزشی 

 . ارسال خواهند شد 905-666-5500 
 

 .برسانممکتب  به آگاهی  دفعتًا رافورمه قيد شده در اين معلومات ری درمورد هريک از من اطالع دارم که بايد هر گونه تغيي
 

 .اتفاق بيفتد نداردمکتب هيچگونه مسئوليتی در قبال دزدی و سرقتهايی که ممکن است در محوطه مکتب من تصديق می کنم که 
 

 ____________________________________________ _____________________:باال سال ب18شاگردقيم ، يا /   امضاء ولی  _______________    : تاريخ 

 . ثبت نام را بررسی نموده استفورمه قسمت امور اداری 
 

 __________________________________________________________: مکتب امضاء  مدير امور اداری ________________          : تاريخ 
 
 


	خواهران  و برادرانِ  شاگردانی  که در مکاتب ابتدائی یا متوسطه منطقه دُرهام تعلیم می بینند 

