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 اسم التلميذ)ة(: _______________________________________________

 __________رقم التلميذ)ة( ]إلزامي[: _______________________________ الصف: 

 ______________________________________________ اسم الموجه )الموجهون(: 

 2019 أكتوبر/ تشرين األول، 13تاريخ الرحلة: األحد، 

 ____________________ وقت المغادرة:

 سيتم صرف التالميذ من موقع الفعالية بعد المسيرة العودة: 

( Brooklyn Bridge( في منهاتن، وعبر جسر بروكلين )Foley Squareميدان )مسيرة االتحاد من أجل المدارس العامة )من  وجهة الرحلة: 

 ( في بروكلين(Brooklyn’s Borough Hallإلى مقر مجلس حي بروكلين )

  منظومة المواصالت الحضرية بمدينة نيويورك نوع المواصالت:

 يجب على التالميذ القيام بترتيب كيفية تناولهم للطعام. نشجع التالميذ على إحضار قنينات مياه. ترتيبات الطعام:

 مسيرة االتحاد من أجل المدارس العامةالمشاركة في  الغرض من الرحلة:

 

( الكائن عند Foley Squareوسننتقل  إلى بداية المسيرة في ميدان ) ____________________________سنلتقي في  تفاصيل الرحلة:

 8دقيقة. يبدأ تسجيل الوصول للمسيرة في الساعة  60( في مانهاتن. مدة السير في المسيرة حوالي Centre Street/Worth Streetشارعي )

صباًحا. الوقت المحدد للبدء في المسيرة ونهايتها سيتم تحديده الحقاً، ألن مدة المشي تعتمد على العديد من  9اعة صباًحا وتبدأ المسيرة نفسها في الس

، حيث سيكون هناك عروض فنية وموسيقى وأنشطة طالبية. (Brooklyn Borough Hallالعوامل.  تختتم المسيرة عند مقر مجلس حي بروكلين )

 بعد الظهر، وبعد ذلك سيتم صف التالميذ من موقع الفعالية، قاعة مجلس حي بروكلين 2الساعة ستختتم الفعالية في تمام 

 (Brooklyn Borough Hall.ببروكلين ) 

 

 قوموا بارتداء مالبس مناسبة للطقس الحار مع ارتداء أحذية مريحة. نوصي بوضع كريم واقي من أشعة الشمس. الزي:

 

إدارة التعليم، وكما هو محدد في دليل التلميذ، من المتوقع أن يلتزم التالميذ بالقواعد واللوائح المدرسية وأن يتبعوا تعليمات وفقًا لسياسة  :سلوك التالميذ

 المعلمين وأعضاء هيئة التدريس اآلخرين.

 
 

 موافقة اآلباء: 

 أوافق على السماح لطفلي بالمشاركة في "مسيرة االتحاد من أجل المدارس العامة".   

 

مسؤولية إدارة التعليم لمدينة نيويورك عن أي مطالبات والتزامات وخسائر ناشئة عن  بإخالءنظًرا ألن هذه الفعالية تعد فعالية عامة، فأنا أقر بموجبه 

 مشاركة طفلي في مسيرة االتحاد من أجل المدارس العامة.

 

ت أدرك أنه من المتوقع أن يتصرف طفلي بمسؤولية وأن يتبع قواعد وسياسات االنضباط بالمدرسة وأن يلتزم بجميع القواعد واللوائح والسياسا 

 .____________________________واإلجراءات الخاصة بإدارة التعليم في نيويورك ومدرسة 

 

أوالعقاقير الممنوعة ممنوع منعاً باتاً، ولقد ناقشت هذا األمر مع طفلي. وأُدرك أنه  وإنني أُدرك أن تناول المشروبات الكحولية و/ أو حمل األسلحة و/ 

 إذا تم ضبط طفلي وفي حوزته هذه المواد/ األغراض الممنوعة، فسوف يخضع لإلجراءات التأديبية للمدرسة ومن الممكن مالحقته جنائياً.
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 أوافق واُدرك أنني مسؤول عن تصرفات طفلي.

 

الج أوافق على أنه في حالة اإلصابة أو المرض الطارئ، يمكن لعضو أو ألعضاء من الطاقم المسؤولين عن الرحلة التصرف نيابة عنّي في طلب الع 

 الطبي لطفلي.

 
أعضاء( من طاقم وأُدرك أني مسؤول عن توصيل طفلي إلى موقع المغادرة وأخذه من موقع العودة المحددين أعاله. أدرك أن طفلي سيرافقه عضو )

 المدرسة أثناء تنقله من المدرسة إلى المسيرة، وطوال المسيرة، وأنه سيتم صرف طفلي من مكان انتهاء المسيرة.

 

 التصريح بنشر الصور 

 افق على قيام إدارة التعليم بالتقاط الصور واستخدامها، أونعم 

  ،واستخدامهاال اوافق على منح إدارة التعليم اإلذن بالتقاط الصور ال 

 

 توقيع الوالد)ة( / ولي)ة( األمر: _____________________________________ التاريخ _______________

 _____________________________________ رقم )أرقام( الهاتف لالتصال في حالة الطوارئ:

     _____________________________________ 

 

 )يُوقع عليه تالميذ المدارس المتوسطة والثانوية( إقرار التلميذ)ة(:

 لقد قرأت هذه االستمارة وأدرك أنه يجب علّي أن أتصرف في هذه الرحلة بنفس األسلوب المسؤول الذي يُتوقع مني بالمدرسة.

 

 توقيع التلميذ)ة(: _____________________________________ التاريخ _______________


	School Name: School Name


