ر
الحب
يرج طباعة واستخدام ر

----------------------------------تاري خ التقديم ---------------------------------------------------------------------------------اسم مقدم الطلباسم العائلة
االسم االول
االسم األوسط
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان المراسلةصندوق المكتب /عنوان
مدينة
والية
البيدي
الرمز ر
ر
اإللكبون للطالب
البيد
: (--------) ----------------------------طالب الهاتف الخليوي --------------------------------------------------عنوان ر --------------مستوى الصف العام الدراس المقبل  ---------------------اسم المدرسة رالت ترسل الطالب  --------------------تاري خ الوالدة
⃝ ال ⃝

نعم ⃝

هل زرت مركز التكنولوجيا

-----------------------------------------------------االختيار الثان

ما ه هويتك بي الجنسي

ابنة ⃝

--------------------------------------------------االختيار االول

ابن ⃝ غب ثنان

البنامج ل  11و  12درجة
:اختيار ر

البنامج الحال(  CTEعائد طالب
 ): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------رمقدم الطلب الذي هو قبل الصف العاش
بناء الفنون /محركات ⃝ 1
تصميم تكنولوجيا المعلومات /الهندسة والفن ⃝ 2
الخدمات الصحية  /ر
تحقق  1،2،3،4أو ⃝ 5
البشية ⃝ 3
الموارد الطبيعية ⃝ 4
الضيافة /الطعام المؤيد ⃝ 5

______________________________________________________
الوالد /الوص /غبه سكن الطالب
 -----------------------------تاري خ عالقتك بالمتقدم  -------------------------------------------اسم اآلباء /الوص /اآلخر( :السيد /السيدة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان المراسلةصندوق المكتب /عنوان
مدينة
والية
البيدي
الرمز ر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان الفعل

شارع المدينة القانونية /مدينة اإلقامة  -الموقع الفعل – مهم

شارع

ر
اإللكبون
البيد
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------اآلباء /الوص /اآلخر :عنوان ر (------) ----------------------------الهاتف الخليوي ( - - --)---------------------رقم هاتفك النهار (-----)-----------------------رقم الهاتف

____________________________________________________
اآلباء /الوص /معلومات إضافية إن وجدت
---------------------------------تاري خ عالقتك بالمتقدم  ---------------------------------------------اسم اآلباء /الوص /اآلخر( :السيد /السيدة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان المراسلةصندوق المكتب /عنوان
مدينة
والية
البيدي
الرمز ر
ر
اإللكبون
البيد
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------اآلباء /الوص /اآلخر :عنوان ر (------) -------------------------------الهاتف الخليوي ( - - --)---------------------رقم هاتفك النهار (-----)-----------------------رقم الهاتف

معلومات االتصال في حاالت الطوارئ
 (-----)-------------------------------رقم هاتفك الن  ( -- - )----------------------صلة

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

: ------------------------------------------------------إذا كان "نعم "اسم رالشكة ورقم السياسة

ال ⃝

نعم ⃝

الطت
التأمي ر

____________________________________________________
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- -------------------------------------توقيع الوالد /الوص
إطبع اإلسم
تاري خ
-------------------------------------------------------- --------------------------------------توقيع المستشار
تاري خ
Counselor Signature
Date

مركز التكنولوجيا  ،إيسكس ملتزم 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 الميل الجنسي أو اإلعاقة أو السن أو الحالة الزواجية أو الهوية الجنسية أو أي وضع قانوني آخر محمي بموجب
القانون الفيدرالي أو قانون الوالية.

مركز التكنولوجيا  ،إيسكس
تكنولوجيا السيارات ( 1و )2
تكنولوجيا البناء
نظام البناء
التعليم في مرحلة الطفولة  /الخدمات اإلنسانية ( 1و )2
الرسوم المتحركة للكمبيوتر وتصميم المواقع اإللكترونية ( 1و )2
تكنولوجيا نظام الكمبيوتر ( 1و )2
مستحضرات التجميل ( 1و )2
المساعدة الفنية لألسنان
التصميم والوسائط اإلبداعية ( 1و )2
التصميم الهندسي والمعماري ( 1و )2
المعلوماتية الصحية
الموارد الطبيعية – الغابات
الموارد الطبيعية الميكانيكية
األطعمة المهنية ( 1و )2

لطالب السنة الثانية فقط
قبل التقنية  - 1بناء الفنون  /المحركات الصغيرة
قبل التقنية  - 2تصميم تكنولوجيا المعلومات  /الهندسة والفن
قبل التقنية  - 3الخدمات الصحية  /البشرية
قبل التقنية  - 4الموارد الطبيعية
قبل التقنية  - 5الضيافة  /األطعمة المهنية

