اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
Instruction Model Form – 3rd Quarter

إﻓﺘﺮاﺿﻰ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻰ أو ﺷﺨﺼﻰ إﻟﻰ إﻓﺘﺮاﺿﻰ
الرجاء الطباعة بويوح
يرجى إكمال هذا النموذج إذا كنت ترغب في نقل طفلك من التعليم االفتراضي إلى التعليم الشخصي أو التعليم الشخصي إلى التعليم االفتراضي .
إذا كان طفلك افتراض ًيا و ترغب في أن تظل افتراض ًيا  ،فال داعي إلكمال هذا النموذج .
معلومات الطالب
تاريخ الطلب _____________________________
اإلسم األخير _________________________________ اإلسم األول _____________________________ إختصار المتوسط ___________
العنوان ____________________________________ رقم الشقة _________ المدينة __________________ الرقم البريدى ____________
معلومات الوالدين  /الواصى
اإلسم األخير _________________________________ اإلسم األول _____________________________ إختصار المتوسط ___________
ااوالدين  /الواصى البريد اإلليكترونى _______________________________________________________________________________
رقم الهاتف األساسى ___________________________________ رقم الهتف فى الطوارئ ______________________________________

الجزء A

أكمل إذا كنت ترغب في نقل طفلك من تعليم جيفرسون االفتراضي إلى تعليم شخصى

A

يجب على الولدين  /الواصى التوقيع بالحروف األولى في كل سطر أدناه لإلقرار
بالفهم و االمتثال
____ أنا أفهم أنه يجب على طفلى الذهاب إلى المدرسة في جميع األيام المحددة .

أود تسجيل طفلي في التعليم الشخصى في المدرسة 

____ أنل أفهم أن طفلي يجب أن يرتدي كمامة الوجه كل يوم .
____ أنا أدرك أنه سيُطلب من طفلي الخضوع لفحص درجة الحرارة كل يوم .

الجزء B

أكمل إذا كنت ترغب في نقل طفلك من تعليم شخصي إلى تعليم افتراضى

يجب على الولدين  /الواصى التوقيع بالحروف األولى في كل سطر أدناه لإلقرار
بالفهم و االمتثال
____ أنا أفهم أن الحضور إلى فصل التعليم االفترايي يكون إلزامى .
____ أنا أفهم أن عمل الطالب و مشاركتهم و اختباراتهم يتم تصنيفها وتسجيلها في JCampus

أود تسجيل طفلي في تعليم جيفرسون اإلفتراضى
طفلي يستطيع الوصول إلى اإلنترنت
فى المنزل

ال

_____ أنا أفهم أنه يجب أن أوقع على نموذج إقرار مدونة قواعد السلوك الخاصة بالتعلم االفترايى .
_____ أنا أفهم أن اإلجراءات و السياسات الخاصة بأولياء األمور و الطالب تنطبق على التعليم
االفترايي و كذلك التعليم الشخصى .

توقيع الوالدين  /الواصى

________________________________________________________________________

نعم



طفلي لديه كومبيوتر فى المنزل

ال

نعم 

