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These forms are very important. Translations of these documents can be found on www.cpsd.us – or ask your 
child’s school for assistance. Please return these forms with your child on the first day of school. 
 
Estos formularios son muy importantes. Puede consultar la versión traducida de estos documentos en el sitio 
web de CPS: www.cpsd.us o solicite ayuda en la escuela de su hijo/pupilo. Devuelva estos formularios el primer 
día de clases. 
 
እነዚህ ቅጾች እጅግ አስፈላጊ ናቸው። የእነዚህ ሰነዶች ትርጉሞች በ CPS ድርጣቢያ፦ www.cpsd.us ላይ ይገኛል፣ ወይም የልጅዎን ትምህርት ቤት እገዛ 
ይጠይቁ። እባክዎ እነዚህን ቅጾች ከልጅዎ ጋራ ሆነው በትምህርት ቤት መክፈቻ የመጀመሪያው ቀን የመልሱ። 
 
এই ফর্মগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নথিগুলির অনুবাদ CPS ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: www.cpsd.us অথবা আপনার সহায়তার জন্য আপনার 
সন্তানের স্কুলে জিজ্ঞাসা করুন। অনুগ্রহ করে আপনার সন্তানের প্রথম স্কুলের দিনে এই ফর্মগুলি ফেরত দিন। 
 
Fòmilè sa yo enpòtan anpil. Ou kapab jwenn tradiksyon dokiman sa yo nan sitwèb CPS la: www.cpsd.us, sinon 
mande lekòl pitit ou pou ede ou. Tanpri remèt fòm sa yo ak pitit ou premye jou lekòl. 
 
这些表格非常重要。可在 CPS 网站 www.cpsd.us 上找到这些文档的翻译，也可向您的孩子所在的学校寻求帮助。请在您的孩
子入学的第一天上交这些表格。 
 
Estes formulários são muito importantes. As traduções destes documentos podem ser encontradas no website 
da CPS: www.cpsd.us ou solicite o auxílio da escola do seu filho. Retorne estes formulários através de seu filho 
no primeiro dia de aulas. 
 
Foomamkan waa kuwo aad muhiim u ah. Foomamkan turjuman waxaa laga heli karaa websaykeena CPS www.
cpsd.us ama caawinaad weydiiso dugsiga canugaada. Fadlan foomamkan dugsiga kusoo celi maalinta koowaad 
ee dugsiga.  
 
이 서식들이 매우 중요합니다. 번역본들은 CPS 웹사이트 www.cpsd.us 에서 찾을 수 있으며 귀하는 자녀의 학교에서도 도움을 받을 수 있습니
다. 학교 첫날에 이 서식들을 자녀와 함께 보내주십시오.

Cambridge Public Schools 
135 Berkshire Street, Cambridge, MA 02141 | www.cpsd.us

تعلیامت:
 یُرجى مراجعة جمیع النامذج والتوقیع علیها وإعادتها يف الیوم الدرايس األول.

مناذج الطلبة السنویة للعام الدرايس22-2021    
Cambridge Public Schools



Relationship to Student: <<PC Relationship>>

Primary Phone Cellphone Description (ex: Home, Mom)
<<PCPhone 1>> <<PCPhone1Cell?>> <<PCPhone1Dscr>>
<<PCPhone 2>> <<PCPhone2Cell?>> <<PCPhone2Dscr>>

Email Addresses: <<PCEmail1>>    <<PCEmail2>>

 

 
<<SCFName>> <<SCLName>>
<<SCAddress>>

Relationship to Student: <<SCRelationship>>

Secondary Phone Cellphone Description (ex: Home, Mom)
<<SCPhone 1>> <<SCPhone1Cell?>> <<SCPhone1Dscr>>
<<SCPhone 2>> <<SCPhone2Cell?>> <<SCPhone2Dscr>>

Email Addresses: <<SCEmail1>>    <<SCEmail2>>

 

These individuals will be notified if parents/guardians can’t be reached.  

Name Relationship Phone Number

<<EmrPrs1Name>>  <<EmrPrs1Rel>> <<EmrPrs1Phone>>

<<EmrPrs2Name>>  <<EmrPrs2Rel>> <<EmrPrs2Phone>>

<<School>><<LC>>
<<SchAddr1>>
<<SchAddr2>>

<<PFName>> <<PLName>>
Parent/Guardian of <<SFName>> <<SLName>>
<<StrNo>> <<StrPfx>><<PreDir>><<StreetName>> <<PostDir>> <<StrType>> 
<<Line2>>
<<City>>, <<State/province>> <<Zip>>

✂

✍ 

<<SFName>> <<SLName>>

ID#  <<ID/USER NAME>>

Student ID# – Clip & Save
Cut on the dotted line and save this number,  
which is required for many online services. 

RE
TURN

استامرة تحدیث بیانات االتصال

یرجى استخدام الفراغات أدناه لتزویدنا بأحدث بیانات االتصال باألرسة، وباالسم ورقم الھاتف لجھتي اتصال إضافیتین يف حاالت الطوارئ، یرجى كتابة البیانات باإلنجلیزیة إذا أمكن ذلك.

التاريخ: _______________ توقيع الوالد / الويص / مقدم الرعاية: ______________________________________    



RE
TURN

النموذج السنوي تفضیالت اللغة

وضع أرس العسكریین

.یرجى كتابة األسامء باإلنجلیزیة إن أمكن ذلك

االنسحاب من “دلیل بیانات” الطالب

.یرجى كتابة األسامء باإلنجلیزیة إن أمكن ذلك
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RE
TURN

املشاركة يف اإلصدارات اإلعالمیة العامة

.یرجى كتابة األسامء باإلنجلیزیة إن أمكن ذلك

مناذج الطلبة السنویة للعام الدرايس2021-22         •         صفحة3   



RE
TURN

استقصاء عن الوصول للمدرسة واالنرصاف منھا

الصفوف من روضة األطفال وحتى الصف الثامن

جدول طفلك األسبوعي لالنرصاف من املدرسة
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منوذج مدارس كامربيدج العمومية الختيار  االسم
طالب الصفوف من السادس إىل الثامن فقط: 

تسمح مدارس كامربيدج العمومية للطالب يف الصفوف من السادس إىل الثامن بطلب االسم الذي يريدون استخدامه أثناء اليوم الدرايس وعند استخدام 
 أدوات تكنولوجيا التعليمية عرب اإلنرتنت.  أكمل من فضلك هذا النموذج وأعده  إىل مدرسة طفلك.

____ أعطي إذين لطفيل لطلب تغيري االسم الذي يريد استخدامه أثناء اليوم الدرايس وعند استخدام أدوات التكنولوجيا التعليمية عرب اإلنرتنت.  

___ال أعطي إذين لطفيل لطلب تغيري االسم الذي يريد استخدامه أثناء اليوم الدرايس وعند استخدام أدوات التكنولوجيا التعليمية عرب اإلنرتنت.   

   

التاريخ: _______________ توقيع الوالد / الويص / مقدم الرعاية: ______________________________________    

االسم املطبوع للوالد / الويص / مقدم الرعاية:  ________________________________   

إلغاء خدمة بطاقة املكتبة العامة مبدینة كمربیدج
.لصف روضة األطفال فقط، اتركھا خالیة إذا رغبت يف حصول طفلك الطالب عىل بطاقة املكتبة

ترغب كل من املنطقة التعلیمیة للمدارس العامة مبدینة كمربیدج واملكتبة العامة مبدینة كمربیدج يف أن یحصل كل

طالب روضة األطفال عىل بطاقة املكتبة، حیث أن املنطقة التعلیمیة للمدارس العامة مبدینة كمربیدج ستزود املكتبة

العامة مبدینة كمربیدج باسم طفلك وتاریخ میالده وعناوین سكنه وأرقام هواتفه؛ يك تتمكن املكتبة من إعطاء طفلك

بطاقة مكتبة.

إذا رغبت يف حصول طفلك عىل بطاقة مكتبة

.تخط هذه االستامرة وال توقعها

إذا كنت ال ترغب يف أن تقدم املنطقة التعلیمیة للمدارس العامة مبدینة كمربیدج هذه املعلومات للمكتبة، یرجى استكامل

استامرة االنسحاب هذه وإعادتها للمدرسة التي ینتمي إلیها طفلك.

___ ال أرغب يف الكشف عن بیانات طفيل للمكتبة العامة مبدینة كمربیدج.  

توقیع أحد الوالدین أو الويص: ______________________ التاریخ: ___________  

اسم املوقع من الوالدین أو اسم الويص: _________________ املدرسة: __________  

الصف الدرايس: _____ املعلم: _________________________  
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االنسحاب من الكشف عن بیانات االتصال األساسیة )املدارس الثانویة فقط (
وقع تحت كل فئة إذا كنت ال ترید الكشف عن املعلومات
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منوذج السجل الصحي  
برنامج الصحة املدرسية

يتعني ملء هذا النموذج من قبل الوالد / الويص / مقدم الرعاية للطفل. أعد النموذج املكتمل إىل ممرضة املدرسة الخاصة بطفلك.
اسم الطفل _____________________________________________ تاريخ امليالد ______________ الجنس ______ الصف ______ رقم الغرفة______  

العنوان_____________________________________________________________________________________________________________

بيانات الوالد / الويص / مقدم الرعاية:  
الوالد / الويص / مقدم الرعاية رقم 1:  االسم____________________________________________________________________________________ 

الربيد اإللكرتوين ____________________________ الهاتف # )البيت( _______________ )املحمول( _________________ )العمل( _______________

الوالد / الويص / مقدم الرعاية رقم 2:  االسم____________________________________________________________________________________ 

الربيد اإللكرتوين ____________________________ الهاتف # )البيت( _______________  )املحمول( ________________ )العمل( ________________

جهة االتصال يف حالة الطوارئ: االسم ______________________________________ العالقة ______________________ الهاتف # ________________

االسم _____________________________________________________________ العالقة ____________________ الهاتف # _________________

السجل الطبي 
االنشغاالت الصحية: هل لطفلك أي انشغاالت صحية يجب أن تكون املمرضة عىل دراية بها؟     ❍ نعم   ❍ ال     

إذا كانت اإلجابة بنعم، أوصف من فضلك: __________________________________________________________

هل ميكن لطفلك املشاركة يف جميع األنشطة املدرسية؟   ❍ نعم   ❍ ال

الحساسية: هل يعاين طفلك من أي نوع من الحساسية؟   ❍ نعم   ❍ ال   

إذا كانت اإلجابة بنعم، من ماذا يشعر طفلك بالحساسية؟ _______________________________________________ 

هل يحمل طفلك قلم إيبنفرين؟   - نعم   ❍ ال

الدواء: هل يتناول طفلك أدوية حاليا؟   ❍ نعم   ❍ ال   

إذا كانت اإلجابة بنعم، أذكر الدواء )األدوية(؟ ________________________________________________________

هل تلقى طفلك لقاح كوفيد19-؟   ❍ نعم   ❍ ال           إذا كانت اإلجابة بنعم، التواريخ __________ النوع ________

 السجل الطبي السابق: تاريخ آخر زيارة للطبيب ______________________________________________________

هل يتلقى أو سبق أن تلقى طفلك رعاية طبية ألي مام ييل:

❍ الربو     ❍ ارتجاج / اصابة يف الرأس     ❍ داء السكري      ❍ مرض قلبي      ❍ مرض كلوي       ❍ الصحة النفسية      ❍ تقويم العظام      ❍ نوبة تشنجية       ❍ آخر

بيانات املزود الطبي  
مزود الرعاية الصحية األولية: االسم _______________________________________________ اسم العيادة / املكتب ____________________________

طبيب األسنان: االسم _________________________________________________________ اسم العيادة / املكتب ____________________________

موفرآخر: االسم _____________________________________________________________ اسم العيادة / املكتب ____________________________

نوع التأمني الصحي:   ❍ الصحة العامة    ❍ تأمني خاص    ❍ آخر ________________________________

إذا مل يكن لديك طبيب أو تأمني صحي: 

هل ترغب يف الحصول عىل مساعدة يف العثور عىل مقدم رعاية صحية؟    ❍ نعم   ❍ ال         

هل ترغب يف الحصول عىل املساعدة للحصول عىل تأمني الرعاية الصحية؟    ❍ نعم   ❍ ال

موافقة الوالد / الويص / مقدم الرعاية: 
يجوز ملمرضة املدرسة تقاسم املعلومات مع موظفي املدرسة كام تراه مناسبا لصحة طفيل وسالمته.    ❍ نعم   ❍ ال

يجوز ملمرضة املدرسة تقاسم وتلقي املعلومات التالية عن طفيل من مقدم الرعاية الصحية لطفيل: 

األدوية املوصوفة:    ❍ نعم   ❍ ال      أحوال طفيل الصحية:    ❍ نعم   ❍ ال         انشغاالت الصحة النفسية / االستشارة:  ❍ نعم   ❍ ال           آخر: ________________          

توقيع الوالد / الويص / مقدم الرعاية: ___________________________________________________________________________________ 

االسم املطبوع: ______________________________________________________________________________التاريخ: _______________________

تُقدم خدمات الصحة املدرسية مبدارس كامربدج العمومية من خالل اتفاقية تعاون مع إدارة الصحة العامة يف كامربدج.
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إقرارات قبول السیاسة

نرجو منك التوقیع باألحرف األوىل من اسمك إقراًرا منك بأنك تفھم كل سیاسة وتوافق علیھا، ثم وقع أدناه.

یرجى كتابة األسامء باإلنجلیزیة إن أمكن ذلك.
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