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 التدريس الخصوصي -((SESأالضافية   التعليمية  الخدمات

Building Use Only:________ Administrative Use Only:    ______ This form due to your child’s school by October 1, 2015. 
 

 

SES إستمارة طلب التدريس الخصوصي   
5201 / سبتمبرأيلول  

Instructions to Provider: This form is to be used without alteration, including adding an organization name. Do not 

complete a form without a parent/guardian present. All forms are to be turned into the school by a parent/guardian or 

student. If a form is turned in without following these instructions, it will not be processed. 

 
. للطلبة المؤهلين  -خدمات التدريس الخصوصي -(SES ) ضافيةأمرة أخرى خدمات تعليمية  نعرض ، نحن ) SINA)  لمدارس بحاجة إلى المساعدة " " ا برنامج كجزء من

 زيادة االنجاز في القراءة، فنون اللغة، و/ أو الرياضيات. ل الدراسية. الهدف هو مساعدة ألطالب خالل السنة يتلقاه ألطفل ن هذه الخدمات باالضافة للتعليم الذيستكو
 :SESخدمات التدريس الخصوصي  طلبأ ماعندأنا أفهم أالتي  

  الطالب المؤهلين هم فقط الذين يحضرون تايتلI حالة أإلقتصادية ورقة مسح ِأل. في المدرسة  وقد  حصلوا على موافقة المقاطعة الستالم الطعام المجاني/ الُمخّفض

 ة ألطالب.لالسر، ألمكتمل عند تسجيل ألطالب في بداية ألعام يكون بمثابة ألوثيقة لتقرير اًهلي
كنك، لف جوي، ماديسون، مكنلي،  جاكسون،فندلي، كارتون، َهو،، كاتيل، أدمنز،  هاردنك، هايت، هويت، ويكس، كابتل فيو، كارفر إسكافو, : نورث، I) مدارس تايتل 

 مونرو، مورس، مولتون، اوك بارك، رفروود، ساوث يونيَن، ستو و ولرد(.
  يختار أولياء االمور/ االوصياء القانونيين خدمات التدريس الخصوصيSES  خدمة تدريس خصوصي 31 والتي تحوي على المعطاةمن القائمة   

  معتمد.
  تايتل برنامج مدفوعة من قبل ليست هناك أي تكلفة للعائلة. الخدماتI   .في المقاطعة 

 مسوؤلية أولياء االمور/ االوصياء القانونيين. من وإلى البرنامج، و ألنقل المواصالت 

 فمن الممكن أن يتصلوا بك حول هذه الخدمات. رك هذه المعلومات مع ُمزّود الخدماتسوف نشا 

  خطة التدريس الخصوصي للطالب. المهمة لتطويرلمشاركة المعلومات  يعطون االذن للمدرسة ولمزود الخدماتأولياء االمور/ االوصياء القانونيين 
 1520لعام  أكتوبر 1 قبل  الستمارة وإرجاعها إلى مدرسة طفلكألرجاء إكمال هذه ا

 
 5201لعام أكتوبر 1قبل  ألرجاء إعادة االستمارة لمدرسة طفلك. 

  سوف تتصل بك خدمات التدريس الخصوصيSES  حول موعد بدء الخدمات. أكتوبرفي 

  تتصل بك خدمات التدريس الخصوصي  .من أكتوبر  15يوم  حتي سوف يُقبل التسجيل المتأخرSES حول بدء الخدمات. من أكتوبر بعد الحادي وثالثون 

  كمالهاإبعد  يتم ألعمل فيها ،ير مكتملة الي الوالدين/الوصيغألاالستمارات سوف تعاد. 
 

كل المعلمومات المطلوبة وإحواءالرجاء الكتابة بشكل واضح   

ستعمال ألمدرسةأل  
(6 digits Stu ID #)  

 
 المدرسة إسم الطالب

الصف 
 الدراسي

 إسم مزود الخدمات ألخصوصية

     

 
 المدرسة إسم الطالب

الصف 
 الدراسي

 إسم مزود الخدمات ألخصوصية

 
    

 
 المدرسة إسم الطالب

الصف 
 الدراسي

 إسم مزود الخدمات ألخصوصية

     
 رقم الهاتف  رقم الهاتف إسم أولياء االمور 

 توقيع ولي أالمر ألعنوان أرقام هواتف اخري 

 


