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تطبيق طالب بالغ
من فضلك اطبع
----------------------------------تاري خ التقديم ---------------------------------------------------------------------------------اسم مقدم الطلباسم العائلة
االسم االول
االسم األوسط
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان المراسلةصندوق المكتب /عنوان
مدينة
والية
البيدي
الرمز ر
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان الفعلصندوق المكتب /عنوان
مدينة
والية
البيدي
الرمز ر
 (--------) -----------------------هاتف عمل  (--------) ------------------------تلفون موبيل : (--------) ------------------------هاتف ز زالمنل
ز
ما ه هويتك ز
الجنسي
بي

ابنة ⃝

اإللكن ز
ر
وئ للطالب
النيد
ابن ⃝ غن ثنائ ⃝  --------------------------------------------عنوان ر
_____ _____/_____/تاري خ الوالدة

للبنامج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
التقديم ر
* قد ُيطلب من طالب  ELLااللتحاق بفصل  ELLكجزء من قبول برنامجهم.

التعليم :تحقق من أعىل درجة مكتملة :المدرسة الثانوية:

⃝9

10

⃝  HS ⃝ 12 ⃝11دبلوم /

⃝ GED

(يجب على الطالب الحاصلين على دبلوم  HSأو  GEDتقديم دليل على اإلقامة قبل القبول).

ز
معلومات االتصال ف حاالت الطوارئ
 (-----)------------------------------رقم هاتفك الن  ( -- - )----------------------صلة

 ( -----)--------- -------------االتصال بالطوارىء

ن
طب:
هل لديك تأمي ي
⃝ ال ⃝ نعم
هل سبق لك الحكم عىل جنحة أو جناية أو جريمة ضد شخص أو جريمة عنف؟
⃝ ال ⃝ نعم
الحال؟
هل هناك أي تهم معلقة ضدك ن يف أي والية قضائية ن يف الوقت
ي
المعلومات التالية اختيارية .يتم استخدامه ألغراض إعداد التقارير الفيدرالية وال يتم استخدامه ن يف اتخاذ قرارات القبول:
ن
ن
⃝ ال ⃝ نعم
اإلنجليية؟
ه لغتك األول  /األم  ،فهل تحتاج إل مساعدة ن يف اللغة
إذا لم تكن اللغة اإلنجليية ي
هل انت

⃝ ن
ميوج ⃝

⃝ ال ⃝

نعم

أعزب ⃝

الوالد الوحيد ⃝

منفصل

⃝

مطلق

⃝ األرامل

ن
المعالي تحت سن -----------------------------:18
عدد
1|Page

الحالة الوظيفية:
موظف بدوام كامل ⃝

ز
عاطلي عن العمل ⃝

يعمل بدوام جزئ ⃝

ز

ربة ز
منل نازحة ⃝

الدخل السنوي:
أقل من  ⃝ $ 5000ما ن
بي  $5,000و ⃝ $ 10000
ما ن
بي  $15,000و $20,000

⃝

هل تتلقى المساعدة العامة:

ما ن
بي  $10,000و $15,000

⃝

أعال من ⃝ $20,000
⃝ ال ⃝

إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى التحديد:
⃝  ⃝ ANFCرشكات البطالة ⃝ استحقاقات الضمان االجتماعي

⃝

نعم

رشكات العمال

علم.
أشهد أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة عىل حد
ي
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- -------------------تاري خ

إطبع اإلسم

التوقيع

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- -------------------تاري خ

إطبع اإلسم

توقيع الوالد /الوص

توقيع ولي األمر (إذا كان الشخص أقل من  18عا ًما)
يلتزم مركز التكنولوجيا في إسكس بالحفاظ على بيئة تعليمية خالية من التمييز على أساس العرق أو اللون أو
الدين (العقيدة) أو النسب أو األصل القومي أو مكان الميالد أو الجنس أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة أو العمر أو
الحالة االجتماعية .أو الهوية الجنسية أو أي حالة أخرى محمية قانونًا بموجب القانون الفيدرالي أو قانون الوالية.
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