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 ادة ـــإف

 بشهادة الميالد

كشرٍط لتسجيل الطالب وإلحاقه في مدارس برينس ويليام العامة يتعين عليك إكمال هذه اإلفادة ألنك لم تتمكن من تقديم نسخة 
إن إعطاء أية إجابة كاذبة أو خاطئة على أي سؤال من تلك  مصدقة من شهادة ميالد الطالب إلى مديرية مدارس المقاطعة. 

 وجيه تهمة جنائية بالتزوير ضدك.األسئلة في هذه اإلفادة يؤدي إلى ت
 

 مقاطعة برينس ويليام  -حكومة والية فيرجينيا 

 

، أقسم، استناداً إلى معرفتي _________________________________________________ أنا
الشخصية، بأن األجوبة على األسئلة التالية والمكتوبة بخط يدي على هذه الصفحة والصفحة المرفقة حول هذا الطالب الذي  

من قانون والية  22.0-3.1االلتحاق كطالب في مدارس المقاطعة بناًء على المادة رقم تم تحديد هويته وعمره والذي يطلب 
 فيرجينيا، جميعها صحيحة.

 

    تاريخ الميالد:  اسم الطالب:  .1
 الشهر/اليوم/السنة   االسم األوسط          االسم األول                اسم العائلة                                               

   مكان الوالدة:
 البلد  الوالية/المنطقة     المدينة   

   عنوان المنزل: 
 الرمز البريدي  الوالية    عنــوان الشارع                               المدينة   

   رقم الهاتف: 

 ___ أنثى___ ذكر   عمر الطالب: 

   ________________________________  اسم المدرسة التي تسجل فيها الطالب المذكور أعاله:
 

اء األمر أو األبوين بالتبني أو الشخص الذي يحل محل الوالدين والمسؤول ما هي األسماء الكاملة وتواريخ ميالد أولي .2
 عن رعاية الطالب المراد إلحاقه؟ 

 

   تاريخ الميالد:  اسم األب:
 الشهر/اليوم/السنة   االسم األوسط          االسم األول                اسم العائلة                                               

 

   تاريخ الميالد:  اسم األم: 
 الشهر/اليوم/السنة   االسم األوسط          االسم األول                اسم العائلة                                               

 

هل لديك وصاية قانونية بموجب قرار المحكمة أو هل تم تحديدك من قبل المحكمة وصياً على الطالب المراد   .3
 __________________  ؟هليجست

 

 ما هي المحكمة التي أصدرت األمر وما هو نوع القضية )أي جلسة سماع لتسمية الوصاية، الخ(. 

 
    هل قدمت نسخة من األمر إلى المدرسة؟ 

 
   إذا كان ال، فلم ال؟ 
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 2الصفحة 
 

 ما هو سبب عدم مقدرتك على تقديم نسخة مصدقة من شهادة الميالد عند تسجيل الطالب؟  .4

    
 

ما هي المستندات التي قدمتها لتعريف الطالب وتحديد عمره؟ )أرفق المستندات مع هذا الطلب ليقوم  .5
 موظفو المدرسة بمراجعتها( 

 
 

، هل تم إخطار أية جهة مسؤولة عن تنفيذ القانون باسم الطالب على أنه شخص  المتوفرة لديك وفقاً لمعلوماتك .6
    مفقود؟ 

هي "نعم"، حدد اسم وعنوان الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون وتاريخ  6إذا كانت اإلجابة على السؤال رقم 
 اإلخطار.

 
 

 

رينس ويليام العامة لمقابلة الطالب المذكور في هذه اإلفادة بهدف التحقق  بمجرد التوقيع على هذه اإلفادة، أمنح اإلذن لمدارس ب
 من اسمه وتاريخ ميالده.

 

 

 

 صاحب اإلفادة 

 .  20    __________________جرى التوقيع وأداء القسم بحضوري في يوم    

 وعليه أوقع بختمي الرسمي 
 

 

 لعدل اتوثيق الكاتب 

   تنتهى وكالتي بتاريخ:

 

 يتعين اإلجابة على جميع األسئلة قبل رفع اإلفادة إلى الجهات المختصة في اإلدارة المدرسية 


