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 نموذج تصريح رحلة ميدانية

__________________________________    
إسم المدرسة  

____________________ 
 التاريخ
__________________________ مدير ال ىعزيز  

إسم المدير    
_______________________________________________________________ هذا هو تصريح ألجل  

اسم الطالب    
________________________________________________  فى _______رحلة ميدانية إلى لإلشتراك فى   

موقع الرحلة الميدانية     تاريخ الرحلة الميدانية   
_________________قصاه فى موعد ا رسوم الماليةال ونماذج التصاريح يجب أن تعاد كافة _  _تكون  ___ تكلفة هذه الرحلة  

التكلفة     التاريخ 

 -سبب من األسباب  ىألالمدفوع ال يرتجع  مبلغال -                               -ستثناء إ ال - 

 الوجبة الغذائية: __________________________________________________________________
؟ ميدانيةالرحلة الدواء خالل  يحتاج ان يأخذ طفلكهل   

ال_____                          نعم_____   

 ىطب تصريح معه نموذج يجب أن يكون الفرد إلى األتوبيس ( صعود الخ ة ,روكسالم األيدى ، و العكازات ) ةمؤقتاإلعاقة الالحوامل أو  ى منأ
. متن حافلة المدرسة علىح للفرد أن يركب اسمالالطبيب مشيرا إلى موقع عليه بواسطة   

 معلومات الطوارئ :
__________________________________    العمر : ___________تاريخ ميالد الطالب :           

 عنوان الطالب :               ___________________________________________________
    ___________________________________________________

________________________________________________الوالدين / الواصى :          ___  
 الهاتف / المحمول :          ___________________________________________________

ال تكون مسؤولة عنها ممثل مفوض ىأو أ ______________________ جيفرسون باريش المدارس العامة و أنوافق على أنا أ  
إسم المدرسة  

.  موجب هذا اإلذنبى أنا وافقت عليها ميدانية التالرحلة ال هتحدث بسبب هذ ى، أو التى لإنتيجة  أعاله الطفل المذكورصيب قد ت ى، الت إصابات ىأعن 
  ______ أو الممثل عنها ._______ نتيجة إلهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من إصابات تإذا تم ستثناء الوحيد لهذا الشرطاإل

إسم المدرسة    
: واحدةالتعليم على يرجى   

الموافقة____   
________________________________      رفضال  ____ 

ىصا/ الو الوالدينتوقيع   

******   ال ___         نعم ___        ؟يدانية هذه الرحلة الم تكون مشرف موجه فى رغب ان****** هل ت  

_________ $: المشرف الموجه  تكلفة  

 ىلك فى موعد إلقصاه _________. يجب عليك الرد  فرامتوكان مدرس لك أن المالمال إلى حين إبالغ ى . ال ترسل أ محدودةماكن األ▪         
. للحضورل تكون مؤه  

  . الجدين من أو ىالقانون ىصاالوالدين / الوواحد من يقتصر على  مشرفال▪         
. من أجل حضور المشرف الموجهمن قبل  ىالتوجيه تعليمات اإلشراف نموذج على توقيعاليجب ▪         
حضور الرحلة  ىف الفصل فقط الذين يحضرون يسمح للطالب . عن الطالب الموكلة إليهم من قبل المعلم ينمسؤولمشرفين الموجهين يكونوا ال▪         

   . هذه الرحلة الميدانية ى( للذهاب ف األخوة و ليس )

Lynn M. Alello
Executive Director of Transportation
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