
اإللكترونيیرجى إرسال النموذج المكتمل بالبرید 
Attn:Level Office-أو إرسالھ بالبرید اإللكتروني: مدارس سالم كایزر العامة  

2450 Lancaster Drive NE #200 ▪ PO Box 12024 ▪ Salem OR 97309-0024
503.399.2632 ▪ FAX: 503.375.7817 ▪ sweeney_nancy@salkeiz.k12.or.us

10/04/2022تمت المراجعة في 

     INS-F023

LIZIنیلسونأغیالرلزي AGUILAR-NELSON،واي لیرو ةسارSARA LEROY ،ركاوكیفنKEVIN WALKER ،
االبتدائي التعلیممدیرو  

MATTبیوندي مات  BIONDI ، رامیریز الريLARRY RAMIREZ،
الثانوي التعلیممدیرو 

2450 Lancaster Dr. NE, Ste. 200 • PO Box 12024 • Salem, Oregon 97309-0024

المدیر العامبیري، كریستي
التابعین للمنطقة السكنیة نقل غیر24Jكایزر-مدارس سیلمدیریةم  

طلب النقل لخارج المدیریة 
الطباعةیرجى

تاریخ الیوم: السنة الدراسیة المطلوبة:  

المدرسة المطلوبة:المنطقة التعلیمیة المطلوبة:  

الطالب: معلومات

الحرف األول األوسط القانونيالرسمي:   االسم األول:  رسمياالسم األخیر ال

عنوان:  ال
الرمز البریدي الوالیةالمدینة شارعال 

للسنة المطلوبة: مرحلة الدراسیةال:  ةالحالیالمرحلة الدراسیة تاریخ المیالد: 

ال: : نعم الطرد قیدحالیاًھل الطالب 

إذا لزم األمر):  إضافیةصفحات (أرفقإذا كانت اإلجابة بنعم، لماذا؟

ولي االمر الوالد/  معلومات   

:   ولي االمراسم الوالد /

عنوان:  ال
الرمز البریدي الوالیةالمدینة شارعال 

البرید اإللكتروني:  عنوان: لرئیسيالھاتف ا رقم 

أن مسؤولأفھم النقلالوالد نجاح.عن إمكان تعزز التي والمدرسة (األوصیاء) الوصي / األمر ولي بین مستمرة إیجابیة عالقة ھناك تكون أن یجب أنھ كذلك الطالبالطالب أفھم ، المنقول
والمعلمین. المدرسة في النقل.اآلخرین طلبات باستعراض سنویا المتلقیة المقاطعة الوستقوم الطلب على أخرى.الموافقة منطقة في القبول تضمن

االسماالحرف من :االولیة

التاریخ:االمريول/الوالدتوقیع

األمور أولیاء تذكیر المقلإذایتم طلب على الموافقة التحویلھذا،تمت بإكمال للطالب للمشاركةالولكنھ،األكادیميسیسمح األھلیة المدارسالتنافسیةاألنشطة في یضمن المدرسةبین تحدیدالمستضیفةفي یتم .
خالل من التنافسیة أوریغونالمدرسیةاألنشطة جمعیةقواعد األھلیة والیة أھلیة).(OSAAفي حول أسئلة لدیك كانت الم،OSAAإذا المدرسة في المبنى بمسؤول النقلةستقبلفاتصل ھذا إكمال .قبل

االسم من االولیة :االحرف

KEVIN

:التاریخ :من ینوب عتھ/المدیر العام

ο رفض السبب) الجراء النھائي للمدیرة المستضیفة( ο موافقة

أن مسسسسؤسؤسؤوولولولأفھھھم الللنلنلنقلقلققلقلقلالللولولوالدلدللدلدلد نجنجننجنجنججججاجاجاح.ععنعنعععن إممكمكممكمكمككاكاكان زززززززززز تعتعتتعتعتععزعزععزعزع الللتلتلتيتيتيتيتي والللململممممدمدمددددرسة (األووصوصوصصصصیصیصییییایایاء) الللولولووصوصوصصيصيصيصيصي / األممرمرممرمرمر وليليليليلي ببیبیببببیبیبیینینیییینینین مسسسستستستتتمتمتممرمرممرمرمرة إیجیجییجیجییجیجیججججاجاجاببیبیببببیبیبییة ععالعالععالعالعالقة ھھھھھنھنھنناناناكاكااكاكااك تكتكتتكتكتكككوكوكون أن یجیجییجیجییجیجیجبجبججبجبججبجبجب أنھ كككذكذكذلكلكللكلكلك الطلطللطلطلطالطالططالطالطالالبالبالبالطالب أفھم ، الللململممممنمنمنننقققوقوقوولولول
ل ال ة ال ف النلنلنقلقلققلقلقلآلآلخ تاتتاتات ططلل ا ت ا ا ن ة تتللقق ال ة طاططاطاطاطاط قاقاق ال التتق الطلطلططلل ل اففقة أخال طنطنططقة ف ل اللقق تت

:من ینوب عنھ/المدیر العام :التاریخ

خالخالخخالخالخالاللاللالل ممعمعمعمعمعععععییةقواعد ممممنمنمن رورووروروریییغیغیغیغیغغغغوغوغوناألنشطة ااألنشطة ااألنشطة ااألنشطة اللللممممدمدمدددرسسسسسییةاألنشطة جقواعد جقواعد ججقواعد جقواعد جججقواعد جقواعد  أ والوالوالییة حححوحوحو).(OSAAفيفيفيفيفي أسسسسسئئئلة لللدلدلدیییكیكییكیكیك ككاكاكانتنتننتنتنت إذا
ο رفض السبب) )

OSAA،ببببببمسسسسسؤوولولول ففافافاتصتصتتصتصتصصلصلصصلصلصل
ο موافقة

ررس یییي م یی .
الللململم الللنلنلنننقلقلققلقلققلقلقلةسسسستستستتتقققبقبقببببلرسة ھھھھھذھذھذا إإكإكإكككمكمكمممامامالالاالالاالالال .ققققبقبقببلبلببلبلببلبلبل

االسسسمسمسم ممنمنممنمنمن االولللیلیلیة :االالحرحرححرحرحرفرفرف
قرار الفقط: كایزر -یلمالستخدام س

:النھائي

mailto:sweeney_nancy@salkeiz.k12.or.us

