
Enrollمؤسسةطریقعن2024-2023الدراسيللعامالمستقلةالمدارسبإحدىااللتحاقطلب Buffalo Charters

2024-2023الدراسيالعامالعام الدراسي المستھدف بطلب االلتحاق:

االسم القانوني للمدرسة المستقلة:

معلومات االتصال بالمدرسة المستقلة:

للدخولإلعدادھا2023أبریل10أبریلمناألولبحلولالطلباتتقدیمیجبآخر موعد لتقدیم طلب االلتحاق:
ضمن السحب العشوائي بالقرعة.

تاریخ إجراء السحب العشوائي بالقرعة ومكان
انعقاده (إذا كان ذلك معروًفا):

اإلنترنت.وعبرالمدرسةفي،2023أبریل12

یمكن ألسر الطالب تقدیم طلبات االلتحاق باستخدام ھذا الطلب الورقي أو عبرتوجیھات بشأن تقدیم طلبات االلتحاق:
اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني:

www.enrollbuffalocharters.org.

ضد أو تقیید قبول أي طالب على أي أساس غیر قانوني، بما في ذلك علىبیان عدم التمییز: ال یجوز ألي مدرسة مستقلة التمییز
أساس االنتماء الِعرقي، أو األصل القومي، أو اإلعاقة، أو القدرة العقلیة، أو مقاییس التحصیل أو الكفاءة، أو القدرة الریاضیة، أو
الِعرق، أو العقیدة، أو الجنس، أو الدین، أو الساللة. ال یجوز أن تشترط المدرسة على الطالب أو األسرة القیام بأي إجراء (مثل

م الطلب الخضوع الختبار قبول، أو حضور مقابلة شخصیة، أو كتابة مقالة، أو حضور جلسة تعریفیة، وما إلى ذلك) حتى یتمكن ُمقدِّ
إما من تلقي أو تقدیم طلب للقبول في تلك المدرسة.

مالحظة: یجب استكمال طلب منفصل وتقدیمھ لكل طفل یتقدم لاللتحاق.

* العناصر الممیزة بعالمة النجمة (*) ھي العناصر الوحیدة التي یمكن أن تكون مطلوبة من أجل التقدم بطلب االلتحاق بالمدارس
اختیاریة.(*)النجمةبعالمةممیزةغیرعناصرأيوُتَعد.EBCمدارسلشبكةالتابعةالمستقلة

م الطلب: معلومات االتصال بُمقدِّ
االسم األخیر*:االسم األوسط:االسم األول*:

http://www.enrollbuffalocharters.org


النوع:تاریخ المیالد*:
أفضل عدمغیر ثنائيأنثىذكر

اإلجابة

رقم الشقة:عنوان الشارع*:

الرمز البریدي*:الوالیة*:المدینة*:

الحي الذي یقیم فیھ الطالب*:

الً حالًیا*: الصف الُمقدم بطلب االلتحاق بھ للعام الدراسيالصف الدراسي الملتحق بھ الطفل حالًیا، أو "ال ینطبق" إذا لم یكن ُمسجَّ
2023-2024:*

م الطلب: معلومات مدرسة ُمقدِّ
أي مدرسة طفلك ُملتحق بھا حالًیا؟ إذا لم یكن ملتحًقا بمدرسة، فُیرجى كتابة "ال ینطبق"

مفيترغبأدناهالُمدرجةEBCشبكةمدارسھيما ؟*2024-2023الدراسيالعامفيبھالاللتحاقبطلبالتقدُّ
یمكن التقدم بطلب االلتحاق في العدید من المدارس، مستخدًما استمارة تقدیم واحدة، ولن تؤثر طلبات االلتحاق المتعددة في قدرتك على الحصول على استمارة أخرى.

BRICK Buffalo Charter School
(من الروضة إلى الصف األول)

Enterprise Charter School
(من الروضة إلى الصف الثامن)

Buffalo Acad of Science Charter School
)12الصفإلىالروضة(من

Health Sciences Charter School
)12إلى9الصف(من

Buffalo Acad of Science Charter School II
)10إلى9الصفمنالثالث،الصفإلىالروضة(من

King Center Charter School
(من الروضة إلى الصف الثامن)

Buffalo Collegiate Charter School
)8إلى4الصف(من

Persistence Prep Acad Charter School
)8إلى4الصف(من

Buffalo Commons Charter School
(من الروضة إلى الصف الثاني)

Primary Hall Prep Charter School
(من الروضة إلى الصف الثالث)

Buffalo Creek Acad Charter School
)9إلى5الصف(من

REACH Academy Charter School
)7الصفإلىالروضة(من

Buffalo United Charter School
(من الروضة إلى الصف الثامن)

Tapestry Charter School
)12الصفإلىالروضة(من



Elmwood Village Charter School-Days Park
)8الصفإلىالروضة(من

Westminster Comm Charter School
)8الصفإلىالروضة(من

Elmwood Village Charter School-Hertel
)8الصفإلىالروضة(من

West Buffalo Charter School
(من الروضة إلى الصف الثامن)

:1األمر/الوصيبولياالتصالمعلومات
االسم األخیر*:االسم األوسط:االسم األول*:

صلة القرابة بالطالب*:

رقم الشقة:عنوان الشارع:

الرمز البریدي:الوالیة:المدینة:

عنوان البرید اإللكتروني:رقم الھاتف، إن وجد*:

:2األمر/الوصيبولياالتصالمعلوماتاختیاري:
االسم األخیر:االسم األوسط:االسم األول:

صلة القرابة بالطالب:

رقم الشقة:عنوان الشارع:

الرمز البریدي:الوالیة:المدینة:

عنوان البرید اإللكتروني:رقم الھاتف، إن وجد:

م الطلب وتفضیالتھ: أولویات ُمقدِّ
ف على التفضیالت أو األولویات التي قد تؤثر على كیفیة التعامل مع الطلب أثناء عملیة السحب العشوائي ُتستخدم األسئلة التالیة للتعرُّ

بالقرعة.



ھل لطفلك أي أشقاء یدرسون حالًیا في أي من المدارس التي یمكن تقدیم الطلب لاللتحاق بھا؟ إذا كانت اإلجابة "نعم"، فأدِخل المعلومات
الخاصة بھم في الجدول أدناه. وإذا لم یكن األمر كذلك، فاترك الجدول فارًغا.*

تاریخ المیالدالصفاسم المدرسةاسم الطالب

ھل لطفلك أي من الوالدین أو األوصیاء العاملین في ھذه المدرسة؟ أدخل معلوماتھم في الجدول أدناه.

المنصب/المسمى الوظیفياسم المدرسةاسم ولي األمر/الوصي

اختیاري: ھل یتحدث طفلك بلغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة معظم الوقت في المنزل، أو ھل من الممكن أن یحتاج إلى تلقي خدمات اللغة
اإلنجلیزیة في المدرسة؟

النعم

)؟IEP(الحاليالوقتفيفرديتعلیمخطةطفلكیتلقىھلاختیاري:

النعم

اختیاري: ھل ھناك أي فرد في أسرتك مؤھل للحصول على خدمات أي من البرامج المذكورة أدناه؟

)EITC(الُمكتسبالدخلعلىالضریبياإلعفاءوجبات الغداء المجانیة أو مخفضة السعر

)HEAP(المنزلیةالطاقةتكالیفدفعفيالمساعدةبرنامج)SS(االجتماعيالضمان

)SNA(األمانشبكةمساعداتقسائم الطعام

)TANF(المحتاجةلألسرالمؤقتةالمساعدةدور الرعایة

مساعدة الالجئین (المساعدة النقدیة أو الطبیة)

توقیع ولي األمر/الوصي: ______________________________ التاریخ: ___________________


