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ARABIC           Form updated February 2020 

ن ي ا م ة  ي ال و ي  ف ن  ي ر ج ا ه م ل ا م  ي ل ع ت ج  م ا ن ر ب  
 2021-2022مدرسي مسح

 
        : منطقة المدارس      :اسم المدرسة 

 

المعلومات التالية سرية ولفحص تعليم المهاجرين فقط يرجى إكمال لمعرفة ما إذا كان طفلك مؤهالً للحصول على  
 الغداء المجاني، والتعليم وخدمات الدعم، ودعم التخرجمثل:   ة خدمات مجان 

 

 
  الماضية؟   3ن في الواليات المتحدة في السنوات الـ  هل عملت أنت أو أي شخص في منزلك بشكل مؤقت أو موسمي في الزراعة أو صيد األسماك في أي مكا  .1

      كال         نعم           
  

 :كل ما ينطبق حول  دائرة وضع  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى  
 

    
   

تغذية الماشية، 
 وتجهيز، والتعبئة

 الزراعة، إعداد التربة العنب البري  البيض االلبان
 

صيد األسماك، تجهيز 
 األسماك 

 صيد سرطان البحر

 

 
 

 

  

 

 

 

  

/ القرنبيط   بروكلي ال  اإللفيرس   سمك   صيد    الحراجة   
)المناظر الطبيعية غير 

 مشمولة( 

 الدفيئة، 
، تربية الحضانة 

 المواشي 

الفواكه أو من  حصاد أي   قطف التفاح حصاد البطاطا
 الخضروات 

 
 كال      نعم       الشخص محل إقامتك للقيام بهذا العمل )حتى ولو لفترة قصيرة من الزمن مثل األسبوع(؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، هل غيرت أنت أو ذلك   .2

 
 كال      نعم    الماضية؟   3هل انتقل أطفالك معك عبر خطوط المقاطعة المدرسية في السنوات ال  .3

 

         :  الهاتف         :اسم الوالد/الوصي 
 

         :  المدينه         :عنوان الشارع 
 
        :  البريد االلكتروني        :أفضل يوم ووقت لالتصال 
 

 :يرجى ذكر األطفال أدناه 

 تاريخ الميالد الصف  اسم العائلة  االسم األول 

    

    

    

    
 .لمعرفة ما إذا كان أطفالك مؤهلين للبرنامج يرجى إعادة هذا النموذج إلى أحد معلمي طفلك، أو إلى المكتب المركزي لمدرستك. سوف نتصل بك  

 
 !شكرا   6722-624 (207).  إذا كنت ترغب في التحدث معنا مباشرة عن خدماتنا، اتصل 

 
SCHOOL STAFF:  PLEASE MAIL US THIS FORM IF ALL QUESTIONS SAY ‘YES’  

For the most up to date version of this form go to website: https://www.maine.gov/doe/migrantform 


