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متطلبات التسجيل

يرىج القراءة بعناية وإتباع اخلطوات التالية لتجسيل الطالب بنجاح يف
)( Anne Arundel County Public Schools

الخطوة األولى
اثنين من األدلة على اإلقامة في مقاطعة آن اروندل
هناك حاجة ما ال يقل عن اثنني من األدلة عىل اإلقامة لتجسيل الطالب ولكن اكرث ممكن يكون مطلوبا
مطلوب عقد االجيار ،وثيقة الرهن العقاري ،العقد أو العنوان .إذا اكن املستند املقدمة ليست يف امسك جيب  1تقدمي تأشرية
املقمية موثقة مع املسثند احملدد  .ميكنك احلصول عىل التحقق املقمي لملستأجر من أي مدرسة عامة يف منطقتك.
 .2جيب تقدمي فاتورة خدمات حديثة أو بيان البنك احلالية موجهة إىل املزنل أو املستأجر
وينبيغ إبالغ التغيريات يف عنوان املزنل أو معلومات االتصال إىل املدرسة عىل الفور وتقدمي إثبات اإلقامة اجلديدة

الخطوة الثانية
دليل الميالد
يجب على تقديم شهادة الميالد األصلية أو جواز السفر .إذا شهادة الميالد غير متوفرة ،مطلوب شهادة خطية مع وثائق مؤيدة

الخطوة الثالثة
الوثائق الصحية الحالية
من اجل تسجيل الطالب مطلوب وثائق رسمية مع تواريخ كاملة (شهر ،يوم ،سنة ) عن إعطاء اللقاح او إعفاء صالح
يرجى االتصال بموفر الرعاية الصحية المحلية او مراكز الصحية في مقاطعة آن اروندل لتلبية احتياجات اللقاح قبل تحديد موعد مع المكتب الدولي لخدمة الطالب .

) يحص زكرم لوراب( Parole Health Center
1950 Drew Street, Annapolis, MD 21401
410-222-7247
Fax 410-222-4323

)يحص زكرم ينرب نيلغ( Glen Burnie Health Center
416 A Street, S.W., Glen Burnie, MD 21061
410-222-6633
Fax 410-222-6077

باإلضافة إلى ذلك ،مطلوب دليل على اختبار الدم لمرد السل لتسجيل الطالب الذين أقاموا في بلد اجنبي لمدة ستة أشهر على األقل أو اكثر (باستثناء البلدان
المذكورة على قائمة االثتسناء)

الخطوة الرابعة
وثائق المدرسة الثاقبة
يجب تقديم السجالت المدرسية و/او النصوص األصلية لطالب المرحلة الثانوية وينصح لطالب المدارس االبتدائية .ينبغي اخز الفترات األخيرة في غير
حضور المدرسة .في حالت تقديم الوثيقة المترجمة يجب ايضأ ان يتم توفير المثتند األصلي باللغة األصلية

لتحديد موعد  410-263-6420االتصال
الحظ -جيب ان يصاحب تجسيل الطالب من قبل احد الوالدين أو الويص او اخلادم القانوين املعني من احملمكة .اذا اكن الطالب
بدون مرافق يرىج االتصال مبكتب خدمات الطالب الدويل للتشاور.
8:00 am – 4:00 pm

مفتوح من االثنني اىل امجلعة

