Field Trip Permission Form

نموذج تصريح رحلة ميدانية
[ إدخل اسم المدرسة هنا ]
التاريخ ____________________ :
عزيزى المدير [ إدخل اسم المدير هنا ] :
هذا هو تصريح ألجل ________________________________________________________________________
( اسم الطالب )
لإلشتراك فى رحلة ميدانية إلى ( موقع الرحلة )
فى يوم ( التاريخ ) _________________________

تكلفة هذه الرحلة تكون ( المبلغ ) _________________________

يجب أن تعاد كافة نماذج التصاريح و المال فى موعد اقصاه إدخل اليوم و التاريخ هنا
 المبلغ المدفوع ال يرتجع ألى سبب من األسباب - ال إستثناء -يرجى التعليم على واحدة :
_______ حقيبة الغداء من المنزل – سوف نقدم المشروبات
_______ حقيبة الغداء من مطعم المدرسة
هل طفلك يحتاج ان يأخذ دواء خالل الرحلة الميدانية ؟
_____ ال
_____ نعم
أى من الحوامل أو اإلعاقة المؤقتة ( العكازات  ،و األيدى المكسورة الخ ) صعود الفرد إلى األتوبيس يجب أن يكون معه نموذج تصريح طبى موقع
عليه بواسطة الطبيب مشيرا إلى السماح للفرد أن يركب على متن حافلة المدرسة .
أنا أوافق على أن جيفرسون باريش المدارس العامة و [ إدخل اسم المدرسة هنا ] أو أى ممثل مفوض عنها ال تكون مسؤولة عن أى إصابات  ،التى قد
تصيب الطفل المذكور أعاله نتيجة إلى  ،أو التى تحدث بسبب هذه الرحلة الميدانية التى أنا وافقت عليها بموجب هذا اإلذن  .اإلستثناء الوحيد لهذا الشرط
إذا تمت إصابات نتيجة إلهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من [ إدخل اسم المدرسة هنا ] أو الممثل عنها .
يرجى التعليم على واحدة :
_____________ الموافقة
_____________ الرفض

****** هل ترغب ان تكون مشرف موجه فى هذه الرحلة الميدانية ؟
تكلفة المشرف الموجه  :إدخل المبلغ $

▪

________________________________
توقيع الوالدين  /الواصى
______ نعم

_______ ال

******

األماكن محدودة  .ال ترسل أى مال إلى حين إبالغ المدرس لك أن المكان متوافر  .يجب عليك الرد عن طريق إدخل التاريخ لكى تكون
مؤهل للحضور .

▪
▪
▪

المشرف يقتصر على واحد من الوالدين  /الواصى القانونى أو من الجدين .
يجب التوقيع على نموذج تعليمات اإلشراف التوجيهى من قبل المشرف الموجه من أجل حضور .
المشرفين الموجهين يكونوا مسؤولين عن الطالب الموكلة إليهم من قبل المعلم  .يسمح للطالب الذين يحضرون الفصل فقط فى حضور
الرحلة ( و ليس األخوة ) للذهاب فى هذه الرحلة الميدانية !

