
 2020  – 2019استمارة التقديم على القرعة  
 هيرتل -مدرسة الموود فيلج الخاصة

665 Hertel Avenue, Buffalo NY 14207  

0555-424 (716)     هاتف - 
3600-464 (716)  فاكس - 

في هي عامة ومجانية ومفتوحة  الخاصة المدارس 

لجميع األطفال، بما في ذلك الطالب المعوقين 

ومتعلمي اللغة اإلنجليزية. إكمال هذا الطلب ال 

يضمن القبول. ويستند االلتحاق على القرعة 

 .بالقبول

 معلومات عن التقديم في 

 مدرسة  المود فيلج الخاصة 

 التقديم للسنة الدراسية   8 –للصفوف ك  2020 – 2019

 اسم المدرسة هيرتل - ج الخاصةيمدرسة الموود فيل

665 Hertel Ave. 
Buffalo, NY 14207  

(716) 424-0555 
cpetit@elmwoodvillageschool.org 

www.evcsbuffalo.org 

 معلومات االتصال بالمدرسة الخاصة  

 يجب ارسال الطلب بحلول 2019نيسان  1

 القرعة. مساءا 6في  2019، نيسان 4 الخميس

 .لجميع األسر ةمفتوح
 وسيتم إخطار المتقدمين عن طريق البريد
 .القرعةاأللكتروني او عبر الرسائل النصية بعد 

 .الهاتفلن تعطى النتائج عبر 

 تأريخ وموقع اجراء القرعة

665 Hertel Avenue 

Buffalo, NY  14207 

  :تقديم الطلباتحول كيفية إرشادات 

 :إلى شخصيا بريد أو تقديم الطلباتبال

Elmwood Village Charter School 

665 Hertel Ave. 
Buffalo, NY 14207  

Attention:  Admissions Application 

 عن طريق البريد االلكتروني: ترسل الى 

Christina Petit 

cpetit@elmwoodvillageschool.org 

 

 

 : يمكن التقديم 
  عن طريق االنترنت •

www.evcsbuffalo.org/enrollment/applications-

admissions/ 

 شخصيا •
 مساءا 4 –صباحا  8,  الجمعة  –الرئيسي للمدرسة االثنين  هيرتل   EVCS مكتبدوام 

 عن طريق الهاتف  •
ترك بريد صوتي مع ذكر االسم الكامل والعنوان ا)(  716)-0555-424

 وسيتم إرسال طلب(
لتكون مؤهلة   2019عام نيسان لل 1تقديم جميع الطلبات أو تسليمها بحلول  يجب

  2020 – 2019في المدرسة   للحصول على القرعة

ديسمبر من السنة  31سنوات قبل  5 اعمارهم  طالب الروضة يجب أن تكون

 .التي يتم فيها تقديم الطلب

 .في بافالووالمقيمين  EVCSعطي األفضلية ألشقاء الطالب الحاليين، أطفال الموظفين تج الخاصة يفيلمدرسة الموود 

 رتل(يتواريخ الزيارة المفتوحة )دايز بارك و ه

 مساءا  07:30 الى  06:00 - 2019/04/02 األثنين• 
 صباحا 10:00إلى  8:30  - 2019/11/02 األثنين• 

 .ستينإلى احد او كال المدريمكنك الحضور . حجز مسبقأنت لست بحاجة إلى 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpetit@elmwoodvillageschool.org
http://www.evcsbuffalo.org/
mailto:cpetit@elmwoodvillageschool.org
http://www.evcsbuffalo.org/enrollment/


  هيرتل EVCSاستمارة تقديم على القرعة 

 كلتا المدرستينفي  هيرتل. ستعقد القرعة بشكل منفصل EVCSبارك و دايز EVCSيجب ملء طلب منفصل لاذا تم التقديم لكلتا المدرستين, 

 .EVCS المدرستين التابعتين ل. قد ال يتم نقل الطالب بين مشتركةقوائم انتظارتكون هنالك ولن 

 يرجى الكتابة بحروف واضحة و مقروءة 

المدرسة الخاصة بالتمييز ضد أو الحد من قبول أي طالب على أي أساس غير قانوني، بما في ذلك على أساس  تمارسبيان عدم التمييز: ال 

اإلنجاز أو الكفاءة، والقدرة الرياضية، العرق أو العقيدة أو أو الجنس، أو اإلعاقة، والقدرة الفكرية، وتدابير  ةالقوميوالعرق أو األصل 

ت، األصل القومي أو الدين أو النسب. ال تتطلب مدرسة أي عمل يقوم به الطالب أو األسرة )مثل اختبار والقبول، والمقابلة، وكتابة المقاال

 م طلب للقبول في تلك المدرسة.مقدم الطلب إما تلقي أو تقدي حتىيتمكنوالحضور في الندوة التعريفية، الخ( 

 

 لكل طفل متقدم لطلب القبول.( لمنفصقبول طلب يجب تقديم معلومات الطالب المتقدم بالطلب : )
 األسم االخير للطالب*

 
 االسم االول للطالب*

 اريخ ميالد الطالب*
 

 ؟ نعم / الEVCS هل يوجد لدى الطالب المتقدم شقيق )أخوات( يحضرون حاليًا مدرسة *
 إذا كانت اإلجابة بنعم ، أدرج أدناه اسم أحد األشقاء والصف الحالي وتاريخ الميالد على األقل. 

 ال(  أو نعم دائرة)ضع 
  ذكر        انثى          الجنس )اختر واحد(*

*عنوان السكن  الشارع/رقم 

 

 المدينة

 
 الرمز البريدي الوالية

 اليهاالدراسية المتقدم  المرحلة* 

    ( 4 –للصفوف ك  2020 – 2019)
                                                                                                                       

 .2019ديسمبر  31 بحلولسنوات  5 اعمارهم مالحظة: طالب رياض األطفال التي يجب أن تكون

يتقدمون بطلب ممن   شقيق)اشقاء(الطالب المتقدم  ىهل لد

 أيضا؟ القبول

 
المرحلة المتقد ، كل شقيق اسماذكر إذا كانت اإلجابة بنعم، 

 .اليها

المرحلة الدراسية الحالية واسم المدرسة  و تاريخ الميالد, المرحلة المتقدم اليها:  اسم االخ )ت(

19-2018 

المرحلة الدراسية الحالية واسم المدرسة  اسم االخ )ت( و تاريخ الميالد, المرحلة المتقدم اليها: 

19-2018 

المرحلة الدراسية الحالية واسم المدرسة  اسم االخ )ت( و تاريخ الميالد, المرحلة المتقدم اليها: 

19-2018 

 

 معلومات ولي االمر / الوصي
 الوصي/سم االخير لولي االمراال*
 

 الوصي/االسم االول لولي االمر*

 عالقته بالطالب* 
 

 شارع/رقم عنوان السكن

 

 مدينة

 
 الرمز البريدي والية

 يرجى ادراج رقم المنطقة لكل رقم  – رقم الهاتف*
 

 بيت

 

                              )       ( 

 عمل

 

                               )       ( 

 : رقم المنطقة اوال  نقال

 

                                    )        ( 
, يرجى كتابنه بوضوح بحروف وارقام البريد االلكتروني

 واضحة 

 

 

الوصي /توقيع ولي االمر  
 
 

 :التاريخ

 

................................................................................................................................ 

 (:هيرتلمكتب فقط )ال تستخدم من قبل
  :تاريخ االستالم :المرحلة :اسم الطالب

 

 

  مراحل(الالمرحلة) ال ___  نعم ___  يوجد اشقاء متقدمين بطلب قبولهل 

 هيرتل EVCSاستمارة تقديم على القرعة ل 

665 Hertel Avenue, Buffalo NY 14207 

0555-424 (716) (716) 464-3600   ||  هاتف -   فاكس - 


