
 

 Vالمرفق 

 711-3الالئـحــة رقم            

 

 مدارس برينس ويليام العامة 

 نموذج معلومات وصاية القرابة 
 

 تعريف "األشخاص الذين يمنحوا التعليم المجاني" ليشملوا ما يلى:   2013يوليو  1تم في 

ضمن منطقة اإلدارة المدرسية، ليس فقط بغرض االلتحاق في حال عدم مقدرة الوالدين على االهتمام بالشخص الذي يعيش مع فرد آخر يقطن 
( يحل محل الوالدين نتيجة تبني الولد من ii( الوصي الموكل من قبل المحكمة أو لديه حق الوصاية القانونية لذلك الفرد  )iبالمدرسة‘ وهو )

 .100- 63.2( بالغ على قرابة ويقدم وصاية القرابة كما هو محدد في المادة § iii؛ أو )1200-63.2أو مكلف بالقيام بذلك وفقاً للمادة  قبله
 تعريف وصاية القرابة: التفرغ لرعاية وتربية وحماية األوالد من قبل األقارب.

 

 يستكمل من قبل القريب الذي يسجل الطالب: 

 م القريب الذي يسجل الطالب: سا اسم الطالب: 

 

 بالطالب )يجب أن يكون قريباً(: صلته 

 المدرسة المطلوبة:

 

 

 عنوان القريب الذي يسجل الطالب:

 

 يرجى إرفاق ما يلي:
 

 .  إفادة موثقة وموقعة من قبل أحد الوالدين أو كليهما والقريب الذي يجري عملية التسجيل، وتبين اإلفادة التفاصيل التالية: 1
 

a.  الوالدين على رعاية الطالب. تفصل سبب عدم مقدرة 

b. الخ( ،تقدم تفاصيل عن ترتيبات وصاية القرابة )فترة اإلقامة المقدرة 

c.  يوماً من انتهاء وصاية القرابة. 30تضم إفادة بأن يخطر ولي األمر المدرسة في غضون 
 

  .  توكيل رسمي يفوض ذلك القريب البالغ باتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الطفل.2
 

افة إلى ذلك، قد يقوم موظفو قسم الخدمات الطالبية بدورهم بطلب تأكيد خطي من مديرية الخدمات االجتماعية حيث يعيش أحد باإلض

الوالدين أو كالهما، أو من تلك المديرية باإلضافة إلى مديرية الخدمات االجتماعية حيث يعيش مقدم وصاية القرابة، وذلك ليتبين لهم 

 دمة الغرض القانوني والذي يتجلى في غلبة مصلحة الولد على التحاقه بالمدرسة. صالحية هذه الوصاية لخ

من قانون والية فيرجينيا، فإن أي شخص يقدم عمداً تصريحاً كاذباً بشأن إقامة األطفال بغرض تجنب  264.1-221.1ووفقاً للمادة 

 ه يؤكد أنني فهمت هذا البيان.. إن توقيعى أدنا4رسوم التسجيل، يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 

 توقيع القريب الذي يسجل الطالب:

 

 التاريخ: 

 

 

 يستكمل من قبل المسؤول في المدرسة:

Kinship Care documents submitted and deemed appropriate?            Yes______                 

No_______ 

 

If no, please contact the Student Services Department at 703-791-7258 or 703-791-7265 for further 

consultation. 

Principal/Designee Signature: 

 

Date: 

 
 طالب نسخة من هذا النموذج في السجل التعليمي للتحفظ 

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+63.2-1200
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+63.2-1200
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?000+cod+63.2-100



