
 

وليام العامة برينس مدارس مقاطعةفي  تسجيلالنموذج   
Prince William County Public Schools Registration Form 

 

STUDENT INFORMATION          (Please print)          PLEASE COMPLETE ALL BLANKS EXCEPT SHADED AREAS      

(    الكتابة بحروف الطباعة                        معلومات الطالب                     ما عدا المناطق المظللة باللون الرمادي الخاناتيرجى إكمال جميع             (

School Number 

Legal Last Name القانوني/ عائلةاسم ال  First Name/االسم األول Middle Name/االسم األوسط 

 

 

Grade/الصف الدراسي Gender /جنسال  

HouseType 

 نوع المنزل
Street Number 

 رقم المنزل
 

Street Name / د  اسم الشارع ) (، إلخزقاق، الطريق، الساحةأيًضا ال حدِّ  (Apt#/رقم الشقة) 

 

City/المدينة State/الوالية Zip/ لرمز البريديا  

Mailing Address (if different from above) (/أعالهالعنوان البريدي )إذا كان مختلفًا عن المذكور   
 
 

10-digit Phone Number/ خانات 10رقم الهاتف المكون من   

Prince William County Public School last attended, if applicable/ 

متاحاها، إن كان فيتم الحضور ليام العامة يو برينسمقاطعة من مدارس  ةرسآخر مد                                                  

Virginia Public School last attended (if not in Prince William Co.) 

  وليام( برينس، )إن لم تكن في مقاطعة في فيرجينيا هافيمة تم الحضور عا رسةآخر مد

Student’s Birth Date 

 تاريخ ميالد الطالب

Birthplace (city, state/country) 

 مكان الميالد )المدينة، الوالية/البلد(

 
 

Birth Certificate Number 

 رقم شهادة الميالد

Please circle yes or no 

 يرجى وضع دائرة حول "نعم" أو "ال"

Special Education   Y / N 
      تعليم خاص   نعم / ال         

Ethnicity– Please circle yes or no    
ضع دائرة حول "نعم" أو "ال" -لص  العرقياأل  

Hispanic or Latino Y / N 

    إسباني أو التيني       نعم / ال 

Race:  Please circle all that apply/  يرجى وضع دائرة حول جميع ما ينطبقعنصرال  :          

1. American Indian or Alaska Native/2               .  أمريكي هندي أو من مواطني آالسكا األلصليين. Asian/ سيويآ          
3. Black or African American/ أسود أو أمريكي إفريقي      

4. Native Hawaiian or other Pacific Islander/ الهادي سكان جزر المحيط منأو من مواطني هاواي األلصليين        5. White/أبيض      
 

Most Recent School Attended/   هافيرحضآخر مدرسة 

 

City, State/المدينة، الوالية From/من 
 ____________  
MM     /         YY  

 سنة         /      شهر

To/إلى 
____________  
MM     /         YY 

 سنة         /      شهر 

Perm. ID# G/T ESOL Sp. Ed. New/Reentry Base School Transfer Code 
 

 

PARENT/GUARDIAN INFORMATION/معلومات الوالد )الوالدة(/الوصي     
  PLEASE COMPLETE ALL APPLICABLE INFORMATION USING N/A WHEN NECESSARY./  (N/A)   عبارةاستخدم المتاحة وإال ف رجى إكمال جميع المعلوماتي

Father’s Full Name/ اسم األب بالكام 
 
  

 
Parent     Stepparent      Legal Guardian   Foster Parent 
ولي أمر   زوج األم          ولصي قانوني      بالتبني والد  

*Military Connected: YES NO                    

نعم                       مرتبط بالجيش *                      ال          
 

Anticipated PCS/ موقع الخدمة الدائم المتوقع   ________________ 
*Member of the Armed Forces or a civilian employee of the DOD who is employed on Federal property 

*    معين من قب  الحكومة الفيدراليةمنتسب للقوات الجوية أو مستخدم مدني في وزارة الدفاع 

Street Number/رقم المنزل 

 

 

Street Name ( د  اسم الشارع ، إلخ(/زقاق، الطريق، الساحةأيًضا ال حدِّ  (Apt#/رقم الشقة) 

 

City/المدينة State  الرمز البريدي/Zip  لواليةا

10-digit Home Phone # 

خانات10هاتف المنزل المكون من    
 

Employed by/ 10 اسم جهة العم-digit Work Phone  

خانات10  هاتف العم  المكون من   
Ext./ ةتحويلرقم ال  Cell phone  محمولالهاتف ال/  

Work Address/ عنوان العم 
 

 

City/المدينة State /الوالية  Zip 
 الرمز البريدي/

Email Address البريد اإللكتروني/   

Mother’s Full Name /األم بالكام اسم   

 
  
Parent     Stepparent         Legal Guardian   Foster Parent 
 أمر ةولي     باأل ةزوج        ةقانوني ةولصي      بالتبني ةوالد  

*Military Connected: YES NO                    

بالجيش ةمرتبط * نعم                                             ال          
 

Anticipated PCS/ موقع الخدمة الدائم المتوقع   ________________ 
*Member of the Armed Forces or a civilian employee of the DOD who is employed on Federal property 

*    من قب  الحكومة الفيدرالية ةمعينفي وزارة الدفاع  ةمدني ةللقوات الجوية أو مستخدم ةمنتسب

Street Number/رقم المنزل Street Name ( ساحةأيًضا ال حدِّداسم الشارع)الطريق، الحارة، إلخ ،  (Apt#/رقم الشقة) 
 

City/المدينة State والية/ال  Zipالرمز البريدي 

10-digit Home Phone # 

خانات10هاتف المنزل المكون من    
 

Employed by/ 10 اسم جهة العم-digit Work Phone 

خانات10هاتف العم  المكون من    

Ext./ ةالتحويل  Cell phone/ المحمولالهاتف    

Work Address/ عنوان العم 
 

City/المدينة State /الوالية  Zip/ لرمز البريديا  Email Address/البريد اإللكتروني 

Verification of Residency in School Attendance Area: 

 

Deed or Contract__________                     Lease__________                     Affidavit__________                  Other Documentation _______________________________    

 

Foster Child    Yes _____     No _____     In-State _____     Out-of-State _____     Give County and State of Foster Child  _____________________________________ 

 

If Tuition Student, is Tuition Paid by Parent     Yes _____     No _____     In-State _____    Out-of-State _____     Tuition Code _____ 

 

Medicaid Eligible     Yes _____     No _____ 

 

PARENT OR GUARDIAN SIGNATURE/توقيع الوالد )الوالدة(/الولصي_____________________________Date/التاريخ___________________________ 

 

 
Rev. 7/2015 ARABIC

ARABIC BA 



 

معلومات تحوي الموافقة على   
CONSENT FOR RELEASE OF INFORMATION 

 

Please print/يرجى الكتابة بحروف الطباعة 

 

 

Full Name of Student ______________________________________________ اسم الطالب بالكام    

 

Date of Birth/ ________________________________________________________ تاريخ الميالد   

 

  

I hereby authorize:                                                                                بموجب هذا النموذج -إنني أفوض     

 

  Previous School ______________________________________ المدرسة السابقة   

 

  Address __________________________________________________ نوانالع   

 

             _____________________________________________________ 

 

             _____________________________________________________ 

 

to release all educational records concerning my child including: 

 في ذلكبما  بولديالسجالت التعليمية الخالصة  جميعيتحوي   

 

 ___ an up-to-date transcript and/or report card / حديثال المدرسي تقريرالو/أو كشف الدرجات   

 ___ grading scale/معدالت التقييم 

 ___ test scores/درجات االختبارات 

 ___ discipline records/تقاريراالنضباط 

 ___ health and attendance records/ الصحة والحضور تقارير  

___ I.E.P., if applicable/ متوفراً ، إن كان تعليم الفرديبرنامج ال  

 ___ psychological and social history information, if applicable/ 

                                                                            متوفراواالجتماعي، إن كان  النفسيالسج       

   

 

To: Current School  ________________________________________ المدرسة الحالية : إلى   

 

  Address ______________________________________________ العنوان     

 

  ______________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________ 

 

____________________________________   ________________________ 

Signature of Parent or Guardian/توقيع الوالد )الوالدة(/الولصي           Date/التاريخ 

 

____________________________________                                    ________________________ 

Street Address/عنوان الشارع                            Daytime Telephone/ ينهارالهاتف ال   

 

_____________________________________   ________________________ 

City/المدينة            State/الوالية    Zip/ البريدي مزالر         Cell Phone/ المحمول الهاتف   

 

ARABIC BA 


