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2017 – 2018 Option to Stay Transfer Request
MATAS – 1 YEAR ONLY
Students Entering 5th Grade at MATAS
) ( otherwise assigned to Bunche Attendance Zone

خيار البقاء 2018 - 2017
سنة واحدة فقط MATAS -
طلب إنتقال
الطالب الداخلين إلى الصف الخامس فى MATAS
( خالف ذلك يلتحق فى منطقة بانشى للحضور )
أخر ميعاد لتقديم الطلب  28 :يوليو 2017 ,
إسم الطالب _______________________________________________ الصف المنقول إليه _______________
األول

األخير

المتوسط

الوالدين  /الواصى _________________________ الهاتف  ( :المنزل ) _____________ ( المحمول ) ____________
العنوان ______________________________________________________________________________
( رقم الشقة )

( الرقم و إسم الشارع )

( الرقم البريدى )

( المدينة )

المعلومات المطلوبة أدناه تكون مطلوبة لتقديم التركيبة الديمغرافية لتسجيل الطالب في مكتب اإللتزام .
يجب أن يتم التوقيع على جميع طلبات اإلنتقال و يمكن إرسالها إلى مكتب اإللتزام عن طريق  :الفاكس  ،التسليم باليد أو البريد الرسمى قبل الموعد النهائي .
سيتم إعالمك بحالة طلب اإلنتقال عبر البريد اإللكتروني أو البريد الرسمى  .يرجى تقديم عنوان بريدك اإللكتروني أدناه :
_________________________________________________________
عنوان البريد اإللكتروني

معايير طلب إنتقال من أجل خيار البقاء
سيتم منح الطالب الذين يدخلون الصف الخامس  ،للعام الدراسى  ، 2018-2017و إال سيتم إلحاقهم إلى منطقة حضور بانشى  ، 2018-2017فرصة من
أجل خيار البقاء لمدة سنة ( )1واحدة  ،للبقاء فى  MATASللعام الدراسى  2018 – 2017فقط  .و ليتم ممارست خيار البقاء لمدة سنة واحدة في أو قبل
يوم  28يوليو  2017 ,من أجل مواصلة التسجيل في مدرسة  MATASحتى االنتهاء من العام الدراسي . 2018-2017
النقل من و إلى المدرسة التى تم الموافقة عليها يكون من مسؤولية الوالدين  /الواصي على الطالب المنقول .

طلب
قد حضر طفلي فى مدرسة  MATASفى الصف الرابع (  ) 4خالل السنة الدراسية  2017-2016و أنا أطلب أن يبقى في المدرسة حتى التخرج أو اإلنتهاء
من الصف الخامس (  ) 5فى العام الدراسي  . 2018-2017أنا أفهم أن ذلك يكون لمدة سنة واحدة ( )1فقط  .أنا أيضا أفهم أن وسيلة التنقل من و إلى المدرسة
هو مسؤوليتي .

______________________________
إسم المدرسة المطلوبة
الموافقة ______________ :

_____________________________
توقيع الوالدين  /الواصى

الرفض _____________ :

__________________________________________
التاريخ
ضابط اإللتزام

_________________
تاريخ التقديم

____________________________________
المدرسة المحددة 2018-2017
معدلة 06/17/gw

