
  ، شهادة ميالد الطالبI-94 أو الفيزا . ، ، جواز السفر 

 . )سجل التطعيمات على نموذج والية تينيسي )النموذج الجديد  

  إثبات على إجراء الطالب للفحص الطبي(physical examination)  داخل الواليات

  المتحدة األمريكية على أن ال يكون قد مضى عليه أكثر من عام .

  إثبات محل السكن )فاتورة الماء ، الكهرباء ، الهاتف أو عقد اإليجار على أن تكون باسم

 . أحد الوالدين(

 . يجب أن يكون أحد الوالدين حاضراً و معه بطاقة هوية عليها صورة 

 االستثنائي )الخاص( السابق ، إن كان الطالب قد تلقى هذا  المعلومات حول التعليم

 التعليم .

  12-9السجالت المدرسية ، إن كانت متوفرة لجميع الصفوف و خاصة الصفوف . 
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  إجراءات التسجيل :

اللغة لتابع لمكتب متعلمي في مركز تسجيل الطالب الدولي اإذا كان طفلك يتكلم لغة غير اللغة اإلنجليزية ، يجب اختباره باللغة اإلنجليزية 

 . اإلنجليزية

 

 يجب تقديم المستندات التالية في يوم التسجيل :      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

الكفاءة في اللغة لغرض إكمال إختبار كل طالب يتم تسجيله( لساعة ) 2-1 خطط للبقاء في مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية لمدةرجاء 

طقة إستقبال األسر صغيرة ، لذلك نطلب من األسر أن تحافظ على الهدوء و أن تقلل من أفراد األسرة الذين اإلنجليزية  و عملية التسجيل . من

 تصطحبهم أثناء الزيارة .

 ما الذي تتوقعه خالل زيارتك ؟

 في المدرسة .يقوم الموظفون باستنساخ جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل  -

 في ملء استمارات التسجيل و طرح بعض األسئلة عليك حول التعليم الذي تلقاه طفلك سابقاً .بمساعدتك الموظفون يقوم  -

 يأخذ طفلك اختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية . -

  ." و تسمى خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية" ، إذا لزم األمر  عليكخدمات تعليم اللغة  الموظفون عرضي -

 نقدم لك المعلومات حول المدرسة التي سيحضرها طفلك استناداً إلى العنوان الذي تسكن فيه . -
 

 بعد انتهاء الزيارة :

 الصف الثامن ، خذ أوراق التسجيل إلى مدرسة طفلك للبدء بالدراسة .-إذا كان طفلك سيحضر أحد الصفوف من رياض األطفال -

الصف الثاني عشر( ، فخذ أوراق التسجيل إلى مدرسته لتحديد الصف الذي -الثانوية )الصف التاسعأما إذا كان طفلك سيحضر المدرسة  -

 سيحضره طفلك .
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