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 Toledo Public Schools نموذج تفویض مقدم الرعایة لدى  
) الذي یقضي بإمكانیة حصول األطفال المشردین على McKinney-Vento )P.L. 107-110یھدف ھذا النموذج إلى تلبیة شرط قانون مساعدة المشردین 

على وجھ الخصوص على ضرورة إزالة  McKinney-Ventoالتعلیم والخدمات األخرى الذین ھم مؤھلون للحصول علیھا. ینص قانون مساعدة المشردین 
الشاب المشرد من اإلقامة مع ولي أمره أو الوصي علیھ؛ ومع ذلك،  العوائق التي تحول دون التسجیل/استمرار التسجیل. في بعض الحاالت، قد ال یتمكن الطفل أو

 فإن ھذه الحقیقة ال تبطل حق الطفل/الشاب في تلقي تعلیم عام مجاني ومناسب.
 

ناء عدم وجوده في الحضانة عاًما) لتقدیم نفسھ للتسجیل أث 18التعلیمات: یجب على مقدم الرعایة إكمال ھذا النموذج للطفل/الشاب (الطالب الذین تقل أعمارھم عن 
 الفعلیة لولي األمر أو الوصي. 

 ووّقِع على النموذج.  9إلى  1للتفویض بالتسجیل/استمرار التسجیل لقاصر في مدرسة، أكمل البنود من  ●
 للتفویض بالتسجیل/الرعایة الطبیة المستمرة والمتعلقة بالمدرسة لقاصر، أكمل جمیع البنود ووقِّع على النموذج. ●

 
 جى الكتابة بحروف واضحةیُر

  اسم القاصر (االسم األول واسم العائلة) .1

  تاریخ میالد القاصر: .2

م للتفویض): .3   اسمي (البالغ الُمقّدِ

  عنوان منزلي: .4

  تاریخ میالدي: .5

  رخصة القیادة أو رقم التعریف الخاص بي في الوالیة: .6

  رقم االتصال بي: .7

  اإللكتروني (إن كان لدیك واحد) عنوان بریدي . 8

  العالقة بالقاصر: .9
 

 ذر تحدید موقع اآلخر): للتفویض بالرعایة الطبیة المتعلقة بالمدرسة، یتم التحقق من أحدھما أو كلیھما (على سبیل المثال، إذا تم إبالغ أحد أولیاء األمر وتع

ایة _____ لقد أبلغت ولي (أولیاء) األمر أو الشخص (األشخاص) اآلخر الذي لدیھ حضانة قانونیة للقاصر في ما یتعلق بنیتي في التفویض بالرع
 الطبیة ولم أتلقَّ أي اعتراض. 

 

 التفویض المقصود. _____ ال أستطیع االتصال بولي (أولیاء) األمر أو الوصي (األوصیاء) القانوني في ھذا الوقت إلخطارھم ب
 

ائق الرسمیة بصفتي مقدم رعایة، فأنا ملتزم بنجاح الطالب التعلیمي. وھذا یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، المسؤولیة عن حضور الطالب وتوقیع الوث
 للمدرسة. (یجب على مقدم الرعایة تحدید أحد الخیارین الواردین أدناه:

 المسؤولیة وأفھمھا:  ______أنا أوافق على 1الخیار 
:  ______أنا أوافق، ولكن ال أرید تحمل مسؤولیة إضافیة عن حضورھم أو توقیع الوثائق الرسمیة للمدرسة. أنا أسمح للطالب فقط بالعیش 2الخیار 

 تعلقة بالمدرسة).بتعیین ولي أمر بدیل للتعامل مع جمیع المسؤولیات الم TPSفي منزلي في ھذا الوقت. (إذا تم تحدید ھذا، فسوف تقوم 
 

معلومات السابقة سلیمة أنا أوافق على أن أكون مقدم الرعایة للطالب المذكور أعاله .. وأعلن تحت طائلة عقوبة الحنث بالیمین بموجب قوانین ھذه الوالیة أن ال
 وصحیحة. وأفھم أن ھذا النموذج ساٍر للعام الدراسي الحالي فقط.

 

 ____________________ التاریخ: _____________________________التوقیع: _____________________
 

 hbaker@tps.orgو consultant@tps.org-weaslerیُرسل النموذج المكتمل بالبرید اإللكتروني إلى 

mailto:weasler-consultant@tps.org
mailto:hbaker@tps.org

