
واکر، ن یکو، یرو یل سارانلسون،-الر یآگیز ی ل
یی ابتدا آموزشران،یمد

رز، یرام   یلر،ی وندی بمت
متوسطھ   آموزشران،یمد

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

سرپرست،ی پر یست ی کر
SALEM-KEIZER School District 24J معارفم بھ خارج از یر مقیدرخواست انتقال غ  

کنید پرینت لطفا

درخواستی :سال تحص یلی تاریخ امروز  :

:معارف درخواستی : مکتب درخواستی

متعلم معلومات

درخواست کننده :نام فامیلی :نام قانونی قانونی  :نام وسطی

 :آدرس
سرک شھر  التی ا  پ ی ز 

 :صنف درخواستی :صنف فعلی :تاریخ تولد

در حال حاضر اخراج است  متعلم :بلھ  نخیر :

کنید) :اگر بلھ، چرا؟ (در صورت لزوم صفحات اضافھ را ضمیمھ

/  ق یم  والدین اطالعات
:نام والدین/سرپرست

 :آدرس
سرک شھر  التی ا  پ ی ز 

:نمبر اصلی  :ایمیل آدرس

Revised 10/04/2022

دی ل کن ی میل شده را ای لطفاً فرم تکم :
Salem-Keizer Public Schools - Attn: Level Office

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 INS-F023

�من والددرک که همچنیکنم هستند. نقل و حمل مسئول نن با�نی که ب�د�دانم مداوم مثبت رابطه نک من/��رستیوالدنی و موفقکتبها احتمال باشدکه داشته ساانتقا�متعلمت�وجود نمتعلمری، ومکتبنی
افزا را ها�معلمان درخواست دهد. توسطیش ساالنه برر�یپذمعارفانتقال اعطا�رندە تضمیشود. دریپذیبراینیدرخواست ن�دمعارفرش .ست�گر

:امضا

والدین ��رست/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:امضا

والد ا�یادآور�نیبه که انتقال،یشود درخواست تان صورت متعلمد،ی�در �به تااجازە تحص�دهد انتقال تکم��ک ا�را �ش واجد اما کند، برا�ل بودن فعالیط در کت ها��ش نبرقابیتیت درمکتیبنی
تضمیپذمکتب را نرندە ان�نی �ش واجد رقابیت�کند. بودن قوانط نتوسط فعالنی ها�انجمن نتع (OSAA)اورگانکتبمیت ا�ر�ینی اشود. �ش واجد مورد بودن�در تکم�دارسؤا� OSAAط از قبل ا�د، نیل

مد با بگیپذمکتبریانتقال تماس د��یرندە
:امضا

:تاریخ :سرپرست / طراح

ο قبول نشد  دل ی ل ) را یمعارف پذییاقدام نھا( : ο د شد یی تا 

:سرپرست / طراح :تاریخ

ο قبول نشد دل ی ل ) )Ο د شد یی تا 
استفاده ازیفقط برا Salem-Keizer: 

م آخر یتصم

mailto:sweeney_nancy@salkeiz.k12.or.us

