
 T&I 34020 DYCD Summer Rising Supplemental Enrollment Form (Arabic) 

(DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة من التكميلي (Rising Summer) الصيفي للبرنامج التسجيل استمارة

Summer ) الصيفي البرنامج في قبولهم تم الذين للمشاركين مخصصة االستمارة هذه. اإللكتروني بالبريد االستمارة هذه ال الخدمة، مقدم إلى يدويا   االستمارة هذه تسليم يجب
Rising:)  المركزية التسجيل بوابة خالل من. 

 التلميذ)ة( معلومات

األوسط: االسم  األخير: االسم  للتلميذ)ة(: األول االسم

فقط(: التعليم إدارة )لتالميذ (OSIS) التلميذ)ة( تعريف رقم   الميالد: تاريخ 

 الطارئة للمواقف والتوقيعات الموافقات 

الطارئ الطبي العالج على الموافقة
 الالزم الطارئ الطبي العالج تقديم على الموافقة بموجبه أمنح الطبية، الطوارئ حالة في. (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة من ممول برنامج في كمشارك مسجل طفلي
 في االتصال )أطراف( بطرف االتصال متواجدا ، أكن لم أذا أو، بي، لالتصال الممكنة الجهود جميع بذل سيتم بأنه وأفهم. ممكن وقت أقرب في إخطاري سيتم أنه أساس على لطفلي،
 .ذلك وبعد الطبية الرعاية تقديم قبل الطوارئ، حالة

بذلك القيام على أوافق ال ال،  ☐بذلك للقيام موافقتي أعطي نعم،  ☐

التاريخ:   كتابة : األمر ولي)ة( أو الوالد)ة( اسم  األمر: ولي)ة( الوالد)ة(/ توقيع

 االنصراف االستالم/ معلومات 

ال  ☐  نعم  ☐ االنصراف موعد عند بمفرده المنزل إلى بالعودة اإلذن لديه طفلي

التاريخ:   كتابة : األمر ولي)ة( أو الوالد)ة( اسم  األمر: ولي)ة( الوالد)ة(/ توقيع

ذلك خالف يذكر لم ما الطفل بإستالم لها المصرح الطوارئ حاله في االتصال أطراف 
طفلي: باستالم لهم مصرح أسمائهم التالية اإلضافيين األشخاص

بالتلميذ)ة(: العالقةالهاتف: رقماالسم:

بوضوح(: الكتابة )يرجى طفلي باستالم لهم مسموح غير التاليون األشخاص

بالتلميذ)ة(: العالقةالهاتف:االسم:

 صحية معلومات

بحاجة كنت إذا إضافية صفحات إرفاق يرجى. المتوفرة المساحة في إضافية تفاصيل وتقديم أدناه األسئلة على اإلجابة الرجاء
. 

 نعم ☐   ال ☐  إلخ( دواء، الحساسية؟)طعام، من نوع أي من التلميذ)ة( يعاني هل

 نعم ☐   ال ☐  بالربو؟ مصاب التلميذ)ة( هل

 نعم ☐   ال ☐ خاصة؟ صحية رعاية احتياجات للتلميذ)ة( هل

 نعم ☐   ال ☐  طبية؟ حالة أو مرض أي أجل من أدوية التلميذ)ة( يتناول هل

 نعم ☐   ال ☐ فيها؟ المشاركة التلميذ)ة( يستطيع ال أنشطة أي هناك هل

 ينطبق ال ☐  إضافية: صحية معلومات تفاصيل أي تقديم يرجى

 ينطبق ال ☐ للتلميذ)ة(: لنفسك/ تطلبها )تسهيالت( تسهيل أي ذكر يرجى
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 للتلميذ)ة( الصحي التأمين وضعية

 اإلجابة أرفض ☐   ال ☐   نعم ☐ واحد( خيار على )علم صحي؟ تأمين التلميذ)ة( لدى هل

 ينطبق( ما كل على )علّم التلميذ)ة(؟ يمتلكه الذي الصحي التأمين نوع هو ما بنعم، اإلجابة كانت إذا

 للوالية التابع لألطفال الصحي التأمين برنامج ☐  ميديكير ☐   ميديكيد ☐

 للبالغين للوالية التابع لألطفال الصحي التأمين برنامج ☐  المباشر الشراء ☐  بالوظيفة متعلق تأمين ☐

 اإلجابة أرفض ☐ الرعاية الصحية العسكرية ☐

 واحد( خيار على )علم العام؟ الصحي التأمين في التسجيل حول معلومات لديه آخر شخص قبل من بك االتصال يتم أن تريد هل صحيا ، تأمينا   لديك يكن لم إذا

 اإلجابة أرفض ☐  ال  ☐ نعم  ☐

 واحد( خيار على )علم لديك؟ المفضلة االتصال طريقة هي فما العام، الصحي التأمين في االشتراك بشأن بك االتصال يتم أن في ترغب كنت إذا

 اإلجابة أرفض ☐  الخدمة مقدم عبر ☐  العادى البريد ☐ الهاتف ☐  اإللكتروني البريد ☐

 ال ☐   نعم ☐   بالعدالة؟ تتعلق مسائل في متورط مذنب/ التلميذ)ة( هل

 ال ☐  نعم ☐     هارب؟ شاب التلميذ)ة( هل 

 المعيشية األسرة معلومات

ف المعيشية األسرة التالية، األسئلة مجموعة لجميع  .واحدة اقتصادية كوحدة معا   يعيشون العائلة( خارج من أفراد أو )عائلة أفراد مجموعة أو فرد أي بأنها تُعرَّ
ف الدخل  األسرة داخل يعيشون والذين فأكثر عاما   18 أعمارهم تبلغ الذين األسرة أفراد وغير األسرة أفراد لجميع اإلجمالي السنوي الدخل إجمالي بأنه يُعرَّ

 .المعيشية

 واحدة(: إجابة )اختر يرأسه منزل في التلميذ)ة( يعيش

 ذكر - أعزب والد ☐  أطفال يوجد ال - بالغان شخصان ☐   أنثى - عزباء والدة ☐

 األجيال متعددة معيشية أسرة ☐  أطفال يوجد ال - واحد شخص ☐  أبوين من مكونة معيشية أسرة ☐

         ذلك: غير ☐ أطفال ولديهم األقارب غير من بالغين ☐

 واحدة (: إجابة )اختر التلميذ)ة( سكن نوع 

 أخرى دائمة مساكن ☐ متشرد ☐ ملجأ ☐ (NYCHA) نيويورك بمدينة اإلسكان لهيئة تابع مسكن ☐ تأجير ☐ ِملك ☐

         ذلك: غير ☐

 واحدة(: إجابة )اختر للتلميذ)ة( المعيشية األسرة حجم 

 ثمانية ☐ سبعة ☐ ستة ☐ خمسة ☐ أربعة ☐ ثالثة ☐ اثنين ☐ واحد ☐

 عشر ستة ☐ عشر خمسة ☐ عشرة أربعة ☐ عشر ثالثة ☐  عشر اثني ☐ عشر أحد ☐ عشرة ☐  تسع ☐

 أكثر أو عشرين ☐ عشر تسعة ☐ عشر ثمانية ☐ عشر سبعة ☐

 واحدة(: إجابة )اختر شهرا   12 آلخر المعيشية األسرة دخل إجمالي

  دوالرا   20,420 إلى 16,241 ☐ دوالرا   16,240 إلى 12,061 ☐ دوالر 12,060 إلى 1 ☐ دوالر 0 ☐

  دوالرا   37,140 إلى 32,961 ☐ دوالر 32,960إلى  78128, ☐ دوالرا   28,780 إلى 24,601 ☐ دوالرا   24,600 إلى 20,421 ☐

 دوالر 70,000 إلى 60,001 ☐  دوالر 60,000 إلى 50,001 ☐ دوالر 50,000 إلى 41,321 ☐ دوالرا   41,320 إلى 37,141 ☐

 دوالر فأكثر 100,000 ☐ دوالر 100,000 إلى 90,001 ☐ دوالر 90,000 إلى 80,001 ☐ دوالر 80,000 إلى 70,001 ☐

 اإلجابة أرفض ☐

 ينطبق(: ما كل )اختر للتلميذ)ة( المعيشية األسرة دخل مصادر
 الميسرة الرعاية قانون دعم ☐

 األخرى الزوجية النفقة أو النفقة ☐

 الطفل نفقة ☐

 الطفل رعاية قسيمة ☐

 (EITC) المكتسبة الدخل ضريبة مسموحات ☐

 العمل ضريبة مسموحات ☐

 العمل أجور ☐

 العامة المساعدة ☐

 السكن اختيار قسيمة ☐

 (VASH-HUD) القدماء المحاربين مساعدة برنامج ☐

 

 الدخل لذوي المنزلية الطاقة مساعدات برنامج ☐

 (LIHEAP) المنخفض

 تقاعد راتب ☐

 دائم داعم سكن ☐

 الخاص اإلعاقة تأمين ☐

 العام اإلسكان ☐

 المنزلية اإلغاثة األمان/ شبكة ☐

 (SSDI) االجتماعي الضمان من اإلعاقة دخل ☐

 االجتماعي الضمان من التقاعد دخل ☐

 إضافي تأميني دخل ☐

 (SSI) التكميلي الضمان دخل ☐

 العمال تعويضات ☐

 البطالة ضد التأمين ☐

 المحاربين من بالخدمة المتصلين غير المعاقين معاش ☐

 القدماء

 القدماء للمحاربين بالخدمة المتصلة اإلعاقة تعويض ☐

 (SNAP) التكميلية الغذائية المساعدة برنامج ☐

 (TANF) المحتاجة لألسر المؤقتة المساعدة برنامج ☐

 واألطفال والرضع لألمهات الغذائية المعونات برنامج ☐

(WIC) 

 _____________________ذلك:____ غير ☐

 اإلجابة أرفض ☐
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 للتلميذ)ة( األصلية األعمال واستخدام الفيديو وتسجيل الفوتوغرافي التصوير على الموافقة

 والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة تتواجد قد آلخر، وقت من أنه العلم يرجى ،(DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة من ممول برنامج في مسجال   مشاركا   بصفتك
)DYCD(، آخرين حكوميين ممثلين أو معهم، تتعاون التي الخارجية والمنظمات المعتمدين، والوكالء المتعاقدين، الخدمات ومقدمي نيويورك، مدينة وبلدية 

 أو المعتاد البرنامج موقع في سواء البرنامج، بخدمات المرتبطة الخاصة والفعاليات البرنامج أنشطة أثناء لها"( المصرح "األطراف باسم مجتمعين، إليهم )يشار
 وعائالتهم المشاركين أنشطة تسجيل أو مقابالت إجراء أو الفيديو تسجيل أو الفوتوغرافي بالتصوير يقومون قد الحاالت، بعض في. الموقع خارج الفعاليات في

 مثل واإللكترونية المطبوعة الوسائط في المشارك، اسم بدون أو مع الناتجة، والمقابالت الفيديو ومقاطع الصور استخدام يمكن. البرامج هذه في وأصدقائهم
 والمدونات االجتماعي التواصل ووسائل الويب ومواقع الفيديو ومقاطع DVD وأقراص اإللكتروني والبريد المطبوعة اإلخبارية والرسائل والكتب الكتيبات
 .اإلعالمية"( "الوسائط باسم مجتمعة إليها )يشار

 واسمي، طفلي واسم وصورتي، طفلي صورة تسجيل أو و/ بتصوير الموافقة، من مزيد ودون تعويض دون لها، المصرح لألطراف وأسمح بموجبه أفوض
 بموجبه أوافق وأنا الخاصة، والمناسبات (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة من الممول البرنامج أنشطة خالل وهيئي طفلي وهيئة وصوتي طفلي وصوت
 وغير الربحية غير لألغراض قطف لها المصرح األطراف قبل من الموافقة من مزيد ودون تعويض دون الناتجة، والمقابالت الفيديو ومقاطع الصور استخدام على

 .اإلعالم وسائل وجميع أي في التجارية

 ال ☐  نعم ☐

 أنشطة في المشاركة سياق في األصلي"( "العمل باسم إجماال   إليها )يُشار النثر أو الشعر أو الكوريغرافيا أو الموسيقى أو الفن مثل أصلي عمل أي إنشاء تم إذا
 لها، المصرح األطراف قبل من األصلي العمل هذا استخدام يتم أن أوافق فأنا الخاصة، والمناسبات (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة من الممول البرنامج

 .اإلعالم وسائل وجميع أي في التجارية وغير الربحية غير لألغراض فقط الموافقة، من مزيد ودون تعويض دون

 ال ☐  نعم ☐

         للتلميذ)ة(: الكامل االسم

       التاريخ:        األمر: ولي)ة( الوالد)ة(/ توقيع 

 المعلومات وتبادل اإلحاالت على الموافقة

 من نتأكد أن نريد. هنا يعيشون الذين واألشخاص مجتمعاتنا لمساعدة والخدمات البرامج في نيويورك مدينة في (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة تستثمر
 .التقديم عليك نسهل وأن بها معرفتك

 موافقتك نحتاج لماذا

 يلي: بما القيام يمكننا موافقتك، على بحصولنا

 و فيها، التقديم يمكنك التي (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة من الممولة والخدمات البرامج حول معلومات لك نرسل •

 .فيها تقدم مرة كل في بك الخاص (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية بإدارة للمشارك التقديم طلب من المعلومات مشاركة •
 نشاركه الذي ما

 .(DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة من الممولة البرامج في التسجيل في مساعدتك أو أهليتك إلثبات فقط معلومات سنقدم
 نحميها وكيف معلوماتك يرى من

 من إال اآلخرين مع نشاركها ال. رؤيتها يمكنهم الممول البرنامج وموظفي لهم المصرح (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة موظفي فقط
 أجل:

 الخدمات، على للحصول مؤهال   كنت إذا ما تقرر •

 و والخدمات، البرامج في تسجيلك •

 تتلقاها التي الخدمات نتائج تتبع •

 .الباقي وملء المربعات، أحد على والتعليم أدناه، القراءة يرجى

 ألجل: موافقتي إلى (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة تحتاج لماذا أفهم

 و فيها، التقديم يمكنني التي والخدمات البرامج حول بمعلومات تزويدي •

 أو و/ (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية إدارة قِبل من الممولة البرامج إلى إحالتي •

 لها أقدم التي البرامج مع بي الخاص للمشارك (DYCD) والمجتمع الشبيبة تنمية بإدارة التقديم طلب من المعلومات مشاركة •

 بذلك القيام على أوافق ال ال، ☐   بذلك للقيام موافقتي أعطي نعم، ☐

 ______          واضح(: )بخط التلميذ)ة( اسم

       عاما (: 18 عن أعمارهم تقل الذين للمشاركين األمر ولي)ة( الوالد)ة(/ )أو اتلميذ)ة( توقيع 

    التاريخ:
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