مکتب متوسطه گرنت واکر

معلومات ثبت نام شاگردان
مکاتب عامۀ شهرفریدریکس بورگ
شماره(540) 940-8380 :
فکس(540) 940-8298 :
وب سایتfxbgschools.us :

One Learning Lane – Fredericksburg, VA 22401
: 540-891-5449فکس : 540-372-1145شماره
صنوف 6-8

خانم انجیال هین رایچز :مدیر
خانم کورتنی مک وایت :معاون راهنمایی
خانم پاریس زویکلی :نرس مکتب

دفتر ثبت نام مکاتب فریدریکس بورگ
210 Ferdinand Street
Fredericksburg. VA 22401

ایمیلataylor@cityschools.com :
فورم ها ی ثبت نام را می توانید برای دانش آموزان صنف های کودکستان تا 12
ازوب سای ت ما به دست بیاورید .لطفا پس از تکمیلی فورم ها ،اسناد الزم را به
 210 Ferdinand Street – Walker-Grant Centerآورده و در
داخل صندوقِ کنار دروازۀ ورودی قرار دهید.

اسناد الزم:
ی تولد و کارت ثبت تولد در شفاخانه پذیرفته نمی شود) در
✓ کارت تولد  -کاردت تولد اصلی (کاپ ِ
صورتی که شهروند ایاالت متحدۀ امریکا نباشد ،پاسپورت.
✓ اسناد واکسیناسیون و آزمایشات صحی مربوط به ثبت نام در مکتب که از تاریخ صدر آن کمتر
از یک سال باشد .این اسناد باید توسط یک دا کتر امضا شده باشد و در یکی از فورمه های صحی
ایالت که ممکن است نزد داکتر شما و یا دفتر ثبت نام موجود باشد ،ثبت گردیده باشد.
✓ اسناد قرارداد خانه (محل زندگی) :قرار داد و یا نامۀ مربوط به وام خانه ،کرایۀ خانه و یا بل
پرداخت گاز ،آب و یا برق.
** الیسنس رانندگی پذیرفته نمی شود.
✓ فورم پرداخت فیس تحصیل (در صورتی که خارج از شهر زندگی می کنید).
✓ شمارۀ تماس اضطراری (ایمیرجنسی).
✓ شناسنامۀ تصویردار والدین/سرپرست.

ساعات فعالیت مکتب9:00 AM – 3:00 PM :
•

•
•
•
•
•

مکتب لیسۀ جیمز مون رو

2300 Washington Avenue – Fredericksburg, VA 22401
: 540-373-6584فکس : 540-372-1100شماره
صنوف 9-12
داکتر تیم دافی :مدیر
خانم بیت راپلی :معاون راهنمایی
خانم شیرون لی :نرس مکتب

اگر نام شما در قرارداد اجاره  /رهن محل اقامت شما درج نشده باشد ،الزم است یک تأیید نام ۀ اقامت ()JEC-R-1
را از مست اجر /مالک ارائه دهید که نشان می دهد با او زندگی می کنید .عالوه بر این ،شما باید اسنادِ اقامت مستأجر
 /مالک در شهر را (قرارداد رهن  /اجاره و بل فعلی آب و برق را ارائه دهید ).ارایه کنید ** .الیسنس رانندگی
پذیرفته نمی شود **

آزمایشات صحی و واکسیناسیون های الزم:
 4دوز  – DTaPیک دوز پس از چهار سالگی
 4دوز  – Polioیک دوز پس از چهار سالگی
 2دوز  – Varicellaدوز اول پس از یک سالگی
 2دوز  – MMRدوز اول پس از یک سالگی
 2دوز  – Hep Aدوز اول پس از یک سالگی
 3دوز واکسین Hep B
مننجیت ( - )Meningococcal ACWYدوز اول قبل از صنف هفتم ،دوز دوم قبل صنف
دوازدهم
 – DTaPبرای همۀ ورودیان به صنوف هفتم و باال تر الزمی است * .اگر ذکر شده باشد والدین گزینه
آزمایش سطح سُرب را دارند.
اجتناب از
ِ
واکسین * HPVبرای کلیۀ شاگردان صنوف هفتم و باال تر الزم است.
آزمایش سل (  - )TB Screeningاگر جواب یکی از سوال های  PPDبلی باشد ،فورم پرسشنامۀ
آزمای ش های صحی را تکمیل نمایید.

هی چ دانش آموز یا بازدید کننده ای قبل از ساعت  8صبح در ساختمان حضور نمی یابد .بازدی دکنندگان از طریق یک جفت
دروازه های پیش روی مکتب وارد م ی شوند .بازدی دکنندگان باید  IDدارای عکس خود را به مسئول پذیرش و ورود به
سیستم ارایه کنند .هنگام آماده شدن برای عزیمت  ،از س یستم خارج  Sign-outشوید و  IDدارای عکس خود را با خود
بگیرید.
دفتر م کتب همه روزه از ساعت  8صبح تا  4بعد از ظهر باز است .مرکز مشاوره ساعت  3:00تعطی ل م ی شود.
ارائه  IDدارای عکس برای  sign-outفرزند شما از سیستم الزم ی است.
دانش آموزانی که دیر م ی رسند باید توسط بخش حاضری درج سیستم شوند.
کسانی که با وسایل ترانسپورتی خود رفت وآمد می نمایند ،باید پیش دروازه اصلی پیاده شوند.
هیچ تغییری مربوط به حمل و نقل برای دانش آموزان ،بدون اجازۀ کتب ی پذ یرفته نم ی شود (در صورت ارسال فکس ی ا
ایمی ل  ،برای تأ یید دریافت آن ،باید تماس ب گیرید ) .مشخص کنید تغ ییر یک روزه است ی ا دائم ی.

•

•
•
•
•
•

ساعات فعالیت مکتب7:45 A.M. – 2:45 P.M.:
هیچ دانش آموز یا بازدید کننده ای قبل از ساعت  7صبح در ساختمان حضور نمی یابد .بازدی دکنندگان از طریق دروازۀ
سمت چب ساختمان و یا چهار دروارۀ پیش روی مکتب ،پس از فشرد ِن زنگ دروازه و صحبت با کارمندان دفتر ،وارد
مکتب م ی شوند .بازدی دکنندگان باید  IDدارای عکس خود را به مسئول پذیرش جهت ثبت در سیستم ارایه و نزد آن ها
بگزارند .هنگام ترکِ دفتر  ،از سیستم  Sign-outشو ید و  IDدارای عکس خود را با خود بردارید.
دفتر مشاورتی م کتب همه روزه از ساعت  7:30صبح تا  3:00بعد از ظهر باز است.
ارائه  IDدارای عکس برای  sign-outفرزند شما از سیستم الزم ی است.
دانش آموزانی که دیر م ی رسند باید توسط بخش حاضری درج سیستم شوند.
کسانی که با وسایل ترانسپورتی خود رفت وآمد می نمایند ،باید پیش دروازه اصلی سوار /پیاده شوند.
هیچ تغییری مربوط به حمل و نقل برای دانش آموزان ،بدون اجازۀ کتب ی پذ یرفته نم ی شود (در صورت ارسال فکس ی ا
ایمی ل  ،برای تأ یید دریافت ،باید تماس بگیرید ) .مشخص کنید تغییر یک روزه است ی ا دائم ی.

مکتب ابتدائیه هیومرسر

2100 Cowan Boulevard – Fredericksburg, VA 22401
: 540-372-6753فکس : 540-372-1115شماره
صنوف کودکستان تا 2
داکتر کیمبرلی دوسیت :مدیر
خانم لیتا براون :معاون بخش حاضری و راهنمایی
خانم سونجا کولون :نرس مکتب
ساعات فعالیت مکتب8:35 A.M. – 3:15 P.M. :
•
•
•
•
•
•
•
•

هیچ دانش آموز یا بازدید کننده ای قبل از ساعت  8صبح در ساختمان حضور نمی یابد .بازدیدکنندگان از طریق دروازۀ
های پیش روی مکتب ،وارد ساختمان مکتب می شوند .بازدید کنندگان باید قبل از ورود شان از سیستم ( intercom
 ) systemاستفاده کننده تا بتوانند به ساختمان مکتب وارد شوند
بازدی دکنندگان باید  IDدارای عکس خود را به مسئولین پذیرش جهت ثبت در سیستم ارایه و نزد آن ها بگزارند وهنگام
ترکِ دفتر  ،از سیستم  Sign-outشده و  IDخود را با خود بردارند.
دفتر مکتب همه روزه از ساعت  8:00صبح تا  4:00بعد از ظهر باز است.
ارائه  IDدارای عکس برای  sign-outفرزند شما از سیستم الزم ی است.
دانش آموزانی که دیر می رسند بای د با حضور داشت یک فرد بالغ و توسط کارمندان دفتر درج سیستم شوند.
کسانی که با وسایل ترانسپورتی خود رفت وآمد می نمایند ،باید صبح ها سر ساعت  8:30صبح در دروازۀ جیم پیاده
شوند .پس از ساعت  8:30باید توسط دفتر مراجعه کرده و  signed inشوند.
هیچ تغییری مربوط به حمل و نقل برای دانش آموزان ،بدون اجازۀ کتب ی پذیرفته نم ی شود (در صورت ارسال فکس ی ا
ایمی ل  ،برای تأیید دریافت اسناد  ،باید تماس تلفنی برقرار کنید .) .مشخص کنید تغییر یک روزه است ی ا دائم ی.
آخرین زنگ مکتب راس ساعت  8:40.به صدا در می آید.

مکتب ابتدائیه الفایت باال

3 Learning Lane – Fredericksburg, VA 22401
: 540-310-0671فکس : 540-310-0029شماره
صنوف 3-5
خانم کورتنی ویلر :مدیر
خانم لیدا لم :معاون راهنمایی
خانم دییان اولیواریس :نرس مکتب
ساعات فعالیت مکتب8:25 A.M. – 3:15 P.M. :
•
•
•
•
•
•
•
•

هیچ دانش آموز یا بازدید کننده ای قبل از ساعت  8صبح در ساختمان حضور نمی یابد .بازدی دکنندگان از طریق یک جفت
دروازۀ پیش روی مکتب ،وارد ساختمان مکتب می شوند.
بازدی دکنندگان باید  IDدارای عکس خود را به مسئولین دفتر جهت ثبت در سیستم ( ) Sign-out & sign-inارایه کرده
و نزد آن ها بگزارند وهن گام ترکِ دفتر  ،پس از Sign-outاز سیستم  IDخود را با خود ب برند.
ادارۀ مکتب همه روزه از ساعت  8:00صبح تا  3:30بعد از ظهر باز است .مرکز مشاوره راس ساعت  3:00بسته
می شود.
ارائه  IDدارای عکس برای  sign-outفرزند شما از سیستم الزم ی است.
دانش آموزانی که دیر می رسند باید درحضور داشت والدین /سرپرست قانونی و توسط کارمندان دفتر درج سیستم
 signed inشوند.
کسانی که با وسایل ترانسپورتی خود رفت وآمد می نمایند ،باید در دروازۀ جیم پیاده /سوار شوند.
هیچ تغییری مربوط به حمل و نقل برای دانش آموزان ،بدون اجازۀ کتب ی پذیرفته نم ی شود (در صورت ارسال فکس ی ا
ایمی ل  ،برای تأیید دریافت اسناد ،باید تماس تلفنی برقرار کنید .) .مشخص کنید تغییر یک روزه است ی ا دائم ی.
آخرین زنگ مکتب راس ساعت  8:40.به صدا در می آید.

کلیه اطالعات الزم باید در زمان ثبت نام دانش آموز موجود باشد .عدم
ارائه این اطالعات ممکن است منجر به تأخیر ورود فرزند شما به مکتب
شود.
فورم سه پارچه ی شاگرد
از مکاتب دولتی داخل ایالت:
عالوه بر تکمیل فورم های ثبت نام ،اسناد زیر الزم است:
✓ اسناد اقامت در شهر باید هنگام ثبت نام ارائه شود.
✓ فورم فیس تحصیلی (اگر در خارج از شهر سکونت دارید).
✓ معلومات تماس اضطرار ی.
✓ فورم نشر سوابق باید توسط والدین  /سرپرست قانونی امضا شود.
تصدیق نامۀ تولد  :نسخۀ اصلی باشد نه فوتوکاپی (کارت تولد صادر شده توسط شفاخانه پذیرفته نمی شود) ویا
پاسپورت (اگر شهروند امریکا نباشید).

فورم سه پارچه ی شاگرد
از مکاتب خصوصی یا مکاتب خارج از ایالت:
عالوه بر
✓
✓
✓
✓
✓
✓

تکمیل فورم های ثبت نام ،اسناد زیر الزم است:
تصدیق نامۀ تولد نسخۀ اصلی.
اسناد واکسیناسیون و آزمایش های صحی شمولیت به مکتب که با قوانین ایالتی ویرجینیا مطابقت داشته
باشد.
معلومات تماس اضطرار ی.
اسناد اقامت در شهر.
فورم فیس تحصیلی (اگر در خارج از شهر سکونت دارید)
فورم نشر سوابق باید توسط والدین  /سرپرس ت قانونی امضا شود.
1.فورم های ثبت نام باید توسط والدین  /سرپرست قانون ی و با ثبت نام کننده مکتب انجام شود.
2.اسناد قانون ی (حضانت  /مالقات و  )...باید هنگام ثبت نام به ثبت نام کننده مکتب ارائه شود.
 3.اسناد مورد نی از باید هنگام ثبت نام به ثبت نام کننده مک تب ارائه شود.

پس از تکمیل کلیه فورم های مورد نیاز و دریافت کلیه اسناد مورد نیاز ،دانش آموز
واجد شرایط ثبت نام بوده و ثبت نام می گردد.

