
    

 

 

  
   

   
 

   
     

   
       

 

                    

                      
     

 

                                      
  

       

   
 

  
 

  
 

    
   

 
  

  
 

   
  

                                                                                                          
   
 
 
 

                                   
                                                                                     
                                                                      
                
             
    
    
   
                     
           
      

 
                

                    
  

 

   
 

    
 

  
 

    
   

 
 

 

 

                                                                
 
 
 
 
 

                              
                                                                          
                                                                 
              
             
   
     
   
                      
           
       

 

:ϱ ل إϯنϳ رتكلإلاد يربلار بػأرسل 
CCSCentral2DHSRef 
erral@maryland.gov 

ل طϕلة ايارػتب مكد�نيبلارمة يالϯبة يميلتؼلة ادارإلا
بتكم &ة تقؤملاة يدقنلات ادػاسمل�الϕطلاة ياػرلϱ إة ٗخϯملاة يسرادلا ن ِ م لا

ϯين ئخلبلد نيبلارمة يالϯالاط ϳء خللبϯ
 غ ابلتاخϯء للاالبϳ طن ϯخئيلبليبلند رامية المكتب ϯ �دةممؼتلاة تقمؤلاة ديقلناات ػدامسلا

  ة لاحإلامϯذج ن ة حلصارة إلدا

راسيةدلا  لمنامركز 
ل  ϕلطااية رػلϱ إٗة ϯخلما

ة حالصإدارة  �

(طϔقة دمتمؼلة اتقؤملاة يدنقلدات ااػسملات ابلطمϳ دمقبتؼلϗ مذا ة ىلاحإلج اذϯمن*ر سألرب اات مϯلمؼ �م سلقا

 _________ لةإحاج مϯذنتردم اس ( ال نؼم ةتالمؤكية لن٢داات ػدمساالن بشأاف٢ة مϯػلϱ  ةراألست صلىل ح نا�ى ؽ كفتϯ، ىϳ البة خاإلانت كاا *إذ
اف٢ةمϯالذ يرتا نة لساϯم�يلار�ٶلشاؼل٢ة( مالتة لمؤكاية الن٢دات ػدالمسا

ةي ϯل ϯألϯع ان بϳلاط�ϯ: تررا ϯينئخلبلد نيبلارمة يال تبمك ______ ةدمتمؼلة اتقؤملة ايدنقلادات اػسملا _______ 
ة تقؤملة ايدنقلدات ااػسمل�اϯءخللا

دقة يلملؼه اذن ىأبد لϯالطر ار*أة يمسلرير اغ  __________ ةيمسرل__ ا ________ رثكأ ��ϯتϱ حػرϖ تستتار: رملة ايالرػϯع ان أا  ً ϯم ي 

ألϯسط(: ا، األϯل، ريراأل*السم ا

* (SSN( ػϳماتاالخن مالضاكم ر :رϲ يات*ار نثϱ أ:نسالخ
ر كذ

 :ريذ الميبلدتا

ل: يمؼبالراص الرϯنϳ تكإللاالبريد ن نϯاػ

 :ليملؼابص ارلϲ اديبرلϯان انلؼا

البريدϲ ز مرالة يالϯالنة يمدالع رلشاا

ال  مؼن؎ كميلϳتن ماضل ػلϱ دررص لشاىذا صϯل ػلϱ حف٢ة مϯاالت متىل  �1
ال  نؼمد؎ رتشالن مة رساألنϳ ؼاتىل  �2
ال  مؼن؎ مϱل٢داان يبرمحالاأحد ة رألساىل رب  �3
؎ ةتكمؤالية الن٢دت اػداالمسػلϱ الحصϯل لو يرϯػمل  ؼمل فϳيشرص الا ذىىل  �4
ال نؼم  ؎للطفابو ق لتحاالذϲ لطفل اية ػارر داؼتمد فϳ مالؼمل الىل  �5
 : _________ϯعبسألϳϔ اد متمؼلال ملؼاا ٗقتػرسيتϳ لات اػاسلاد دكم ػ �6
ع:ألسبϯام ياأة حϯل رئغ داض، مدتؼمالؼمل الالد  �7  ϳع ساألام يأما ىϯب ϳالفيٶا  رضيحالتϯ بتسلاة مؼخلا سيمرلا اءبؼألرا اءثثبللا يننثالا د حألا
 : ____________________________________مدتؼمالؼمل الالد ϯاليٶا فر ضيحتϳ اليϯم الت ػاىϳ ساما  �8
؎ةؼملخا ϱلإن ينثالان م، ا �لساػة ان يبالد لϯلمد تؼمالؼمل الىل  �9 ً حباصة سادسلا ϯ ً ال  نؼم ؏سام
؎األحدت أϯ بلسا يϯم نمت ك �10 ال  نؼم ϯفϳ أϲ الد لϯلمد تؼمالؼمل لان كϯيىل 
 :______دحϯاه اختϳϔ ا، يϯمالفϳ  مدتؼمالؼمل الن كامإلϱ طفل الية ػارز كرمن منت٢ال د لبلالالϯركٶا ؼتيسلتϳ اق ئكاالدػدد  كم �11

 (ررصϳ اآلϯلϯ اد ألϯال*اة رسألت رب اامϯلؼم �م سلقا

ةي ϯل ϯألϯع ان ةتقؤملة ايدنقلادات اػسملا �تر را _______  :ϯالاط ϳء�اخللبϯةيدنقلدات اػاسمل ϯينئخلبلد نيبلارمة يال تبمك______ ة دمتمؼلا
ة تقؤملا

ألϯسط(: ا، األϯل، ريراأل*السم ا

* (SSN( ػϳماتاالخن مالضاكم ر :رϲ يات*ار نثϱ أ:نسالخ
ر كذ

 :ريذ الميبلدتا

ل: يمؼبالراص الرϯنϳ تكإللاالبريد ن نϯاػ

بريدϲالز مرال ϲ: ديبرلϯان انلؼا ةيلϯالا نةيمدلا رع لشاا

ال نؼم ؎ كميلϳتن ماضل ػلϱ دررص لشاىذا صϯل ػلϱ حف٢ة مϯاالت متىل  �1
ال  نؼم ؎ردتشالن مة رساألنϳ ؼاتىل  �2
ال  نؼم؎ مϱل٢داان يبرمحالاأحد شرص الا ذىىل  �3
؎ ةتكمؤالية الن٢دت اػداػلϱ المسالحصϯل لو يرϯػمل  ؼمل فϳيشرص الا ذىىل  �4
ال نؼم  ؎للطفابو ق لتحاالذϲ لطفل اية ػارر داؼتمد فϳ مالؼمل الىل  �5
 : _________بϯعساألمؼتمد فϳ لاؼمل الركٶا ؼتيستϳ الت ػالسااػدد كم  �6
�7  ϳع ساألام يأما ىϯب ϳتبلسامؼة لخافيٶا  رضيحالت سيملرا ؏ؼابرألا ؏ثالثبلا نينثاال ألحداع: ألسبϯام ياأة حϯل رئغ داض، مدتؼمالؼمل الالد   ϯال
 : ____________________________________مدتؼمالؼمل الالد ϯاليٶا فر ضيحتϳ اليϯم الت ػاىϳ ساما  �8
ةسادسلا �لساػة ان يبالد لϯلمد تؼمالؼمل الىل  �9 ϯ ً ؎ةؼملخا ϱلإن ينثالان م، ا؏ سام ً ال  نؼم حباص
؎األحدت أϯ بلسا يϯم نمت ك �10 ال  نؼم ϯفϳ أϲ الد لϯلمد تؼمالؼمل لان كϯيىل 
 :______ده ϯاحتخاافϳ ، يϯم الفϳ  مدتؼمالؼمل الن كامإلϱ طفل الية ػارز كرمن منت٢ال د لبلالالϯركٶا ؼتيسلتϳ اق ئكاالدػدد  كم �11
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 ��لطϕلات امϯلمؼ �م سلقا

(:رϲياتراػϳ *ماتخاالن ماضلاكم ر يبلد:ملاذ يرتا س: نخلا
نأ ϱثر كذ

ط(: ϯساأل، ϯلألا، ريراألاالسم *
ϕ
ل 
ا
أل
ϯل

لا
ط 

ت اارري
ϖر: ِ ؼ لا
ن ييصلألاا كسالأن اكسن م أϲ ϯدنىصل أن م ϳكيرمأ•
 ϲيϯسآ•

•ϳ ϳ ٢يرأفصل أن م ك يرمأ أϯد سϯأ
•ϯ ئداٶاليط حمالر زخن اكسن م ϲ أن ييصلألا ىاϯا ن اكسن م
ض يبأ•

تحدث يصل أن مت نأىل 
؎ ينϳت� البة نبااإلس
  نؼم  ال

:قر ِ ؼ لا

؎ دلاϯلبال فطلاػبلكة  ما �1

؎فلطلاية ػارلϱ إٶة خ �2 ال  نؼم  ϯمية ساردحة نملϱ إفل طلااج تحيىل 

؎قاؼ �3 ُ ال  نؼم  م ل فطلاا ذىل ى

نماضلارل دب طار ϳال نؼم  ؎ لϳيمكتن ماضرل دلϱ ػفل طلال صحيىل  �4 ϯفرد ا لاة نح ِ ϳ ملاغ لبمر كبذم ك، مؼن ى ة بإلخاات نكاا إذ
ر ال_دϯ :______________كميلϳتال

؎ Head Startح مناربمدرج فϳ  فلطلاا ذىىل  �5
  نؼم ال

 ϯ د؏بلاذ يرتا؎ نة لساϯم�ليار�ٶلشاى ما م، فؼنببة إلخاات نكاا ذإ

نم �6 ً الا ϯمأ ϯضة رلال بقا امح مرب ٢ϱلتيل فطلاا ذىل ى
ية لϯاللؼة بتالا

  نؼم ال
 ϯ د؏بلاذ يرتا؎ نة لساϯم�يلار�ٶلشاى ما م، فؼنببة إلخاات نكاا ذإ

مة ػارسة دملϱ إفل طلاب ىذيىل  �7
  نؼم  ال

_________  ϲ مو:تأ ϯ ردلاؽ صلا ϳذلاس ى ما م، فؼنىϳ  بةإلخاات نكاا ذإ

 ____________راسϳ:الد الؼام طفل ربللالية ػارللطفل افيٶا  ϱ٢تليسلتϳ ات ػاساال ىϳ ما �8

؎سϳدرااللؼام اربلل سة رمدالؼد ب �9 ال  نؼم ϯأبل كط طفل ف٢الية ػارϱ٢ تليطفل الىل 

بلسامؼة خال �10 سيمالر ؏ؼابرألا ؏ثاثبلال نينثاال ألحدا ت  :طفلالة يػارلطفل اٶا يفϱ٢ تليلتϳ سايام األل ة حϯرئاغ دض

ال  نؼم  ص  �م إلϱ  �ن ممؼة خلاإلϱ ن ينثاالن مكل األلϱ ػة ػة ϯاحدة سامدلطفل الة يػارلطفل اϱ٢ تليىل س �11

��لطϕلات امϯلمؼ �م سلقا

(:رϲياتراػϳ *ماتخاالن ماضلاكم ر يبلد:ملاذ يرتا س: نخلا
نأ ϱثر كذ

ط(: ϯساأل، ϯلألا، ريراألاالسم *

ل 
لا
اث
ن
ϳ

لا
 ϕط

:رϖت اارري ِ ؼ لا
ن ييصلألاا كسالأن اكسن م ϯأ ϲدنىل صأن م ϳكيرمأ •
 ϲيϯسآ •

•ϳ ϳ ٢يرأفل صأن م ك يرمأأϯ د سϯأ
•ϲ ن ييصلألاϯئداٶاليط حمالر زخن اكسن م أ ىاϯا ن اكسن م
ض يبأ •

تحدث يصل أن مت نأىل 
؎ ينϳت� البة نبااإلس
  نؼم  ال

:قر ِ ؼ لا

؎ دلاϯلبال فطلاػبلكة  ما �1

؎فلطلاية ػارلϱ إٶة خ �2 ال  نؼم  ϯمية ساردحة نملϱ إفل طلااج تحيىل 

؎قاؼ �3 ُ ال  نؼم  م ل فطلاا ذىل ى

ليمكتلان امضلال ردب اطر ϳ ϳؼم ن؎ لϳيمكتن ماضرل دلϱ ػفل طلال صحيىل  �4 فد راϯلاة حن ِ ر دϯال______________م لاغ لبمر كذأ، مؼن ϳىة باخإلات ناكا ذإال 

؎ Head Startح مناربمدرج فϳ  فلطلاا ذىىل  �5
  نؼم ال

 ϯ د؏بلاذ يرتا؎ نة لساϯم�يلار�ٶلشاى ما م، فؼنببة إلخاات نكاا ذإ

ةضϱ٢ لتيفل طلاا ذىىل  �6 ϯرلال بكا مح ماربن م ً الا  ϯمأ
ية لϯاللؼة بتالا

  نؼم ال
 ϯ د؏بلاذ يرتا؎ نة لساϯم�يلار�ٶلشاى ما م، فؼنببة إلخاات نكاا ذإ

مة ػارسة دملϱ إفل طلاب ىذيىل  �7
  نؼم  ال

_________  ϲ مو:تأ ϯ ردلاؽ صلا ϳذلاس ى ما م، فؼنىϳ  بةإلخاات نكاا ذإ

 ____________راسϳ:الد الؼام طفل ربللالية ػارللطفل افيٶا  ϱ٢تليسلتϳ ات ػاساال ىϳ ما �8

ϳ؎سدرااللؼام اربلل سة رمدالؼد ب �9 ال  م ؼنϯأبل كط طفل ف٢الية ػارϱ٢ تليطفل الىل 

نينثاال �10 ألحدا تبلسامؼة خال :طفلالة يػارلطفل اٶا يفϱ٢ تليلتϳ سايام األل ة حϯرئاغ دض سيمالر ؏ؼابرألا ؏ ثاثبلال

ال  نؼم  ص  �م إلϱ  �ن ممؼة خلاإلϱ ن ينثاالن مكل األلϱ ػة ػة ϯاحدة سامدلطفل الة يػارلطفل اϱ٢ تليىل س �11
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 ϯ: ةتالمؤكية ن٢دالت مساػدالاػلϱ صϯل لحامد تؼمب طللام٢دم ن ألϱ ػيد كتأال، �ل٢سم اػلϱ لϱ األϯؽ رباألحغ يتϯك
ة لاحذج إϯمنيم دتقمن  لمام ػيأ ��ϯن غض ϳϔدأ بية تقؤملة ايدنقلدات ااػسملالϱ ػل ϯحصلد امتمؼل مϳϔ ػه دامتتم اػ ϯل أمϳϔ ػل يملؼا
ة تقؤملاة يدنقلدات اػاسملا
ل ملؼام ايϯأات اػسد دين ػمتضبة حصلة ادارإلبغ اتلϯء اخللبϳ الاطϯين ئخلبلد نيبلارمة يالϯتب مكة� تقؤملة ايدنقلادات ػاسملالت ااحير دمام ق
ه رسل رب ألكو قؼϯمϯϯع بسألϳϔ اد متمؼلا
ل طϕلة ايارػلϱ ة إٗخϯمة يسدراة حنملϱ ػط ϔقذا ىة لاحإلذج اϯمن ϳϔ نϯخدرملال اطϕألل احصيϯؼ س
ل تصيأن  ذئنيحل يملؼالϱ خب ػيϔ، ةيسدراة حنم ϱلة إخاحبة رسألϳϔ ارر ل آطϕة ϔاضد إييرل يملؼان اϯكة طشنة تقؤملة ايدنقلة اداػسملنت ااذا كإ
ؼ ϯرظلϳϔ اير تػلذج اϯمنلء ملب طϯϯء خللϳ ابلاطϯين ئخلبلد نيبلارمة يالϯتب كمة� تقؤملة ايدنقلدات ااػسملااالت حير دمب

ال
�1 

�2 

�3 
�4 

 �م سلقا

غ يتϯكال
ؽ رباألح

 ϱلϯاأل

لϕطلاة ياػر ϱلإة ٗخϯمة يساردة حنبل يراية مالϯبل ϕطلاية اػرب تترϯيل مك، طϕللاية اػر ϱلإلمϯخٗة اية ساردلانحة لمابص ارلاحة لصاة رادإلة احإϯذج نمئة بتؼل بلرن تم مي ِ م ر ادصإلد ن
يا ازمم يد٢تتم ي �خϯءللابϳ لاطϯن يئخبللد نبليراية مالϯب تة�مكدتملمؼاتة ؤقلماية دقنلات ادػاسلماح امنرب ϰدلد تمػمل مؼك ϳϔ راشلماϯتة ؤقلماية دقنلاة دػاسلما ϱلػل صϯحللد تملمؼاد لالϯل
٢لؼتملاة مػادلات امϯلؼملاϯة لاحإلاج ذϯمن ϳفة نمضتملات امϯلؼملان ϯكتϯ؍ ةلϯدلاة ٢فن ϱلػل فطلاة ياػر ϱلإة ٶخϯملاة يساردلا ن ِ ند يبلرماية ب ϯالتكم ϯأدة متؼملاتة ؤكملاية د٢نلات ادػمسالباة  ملا
 ϲأفض ريϯؽ ϯسلة إلحااذج ϯمنيم د٢تت ϯكتة فϳ ؤكملاية د٢نلادة ػمساللمد تؼملاغ ضϯلان م �كم رفل طلاية ػارلϱ إٶة خϯملاية اسردلا نملاز كرمق ٢حتيϯؽ سحة� يحص، ϯ؏خللابϳ لϯطان يئخلبل
مس٢لا ϳفن يخردملال افطألا ϱلإط ٢فة يساردلا ن �كم رفل طلاية ػارلϱ إٶة خϯملاية اسردلا نملاز كرمدم ٢يϯؽ ستة� ؤكملاية د٢نلادة ػمساللبة لنسباط غ نشضϯت فϳ ليست حاال ِ ذج ϯمنن م �م لا

لاد دػد نتسين أب خي �ةحصلاة رادإل ب ِ دة ػمسالالϱ ػϯل صحللدة متؼملاال مػاأللϱ إت ػاساك ن مة رϯظنملاة لاحلا ϳفة بϯلطملات اػاسلاد دػ ϱلإة ياػرلاة دحϯد يدحت ϳفد نتسيؽ ϯسϯة لاحإلا
ية ػارح ماربن مح منارب ϲأتة فϳ ؤكملاية د٢نلادة ػمسالا ϱلػل صحي ϲذلاميل ؼلبااص رلامد تؼملامل ؼلان كاا ذإ �دمتؼملامل ؼلان كاملϱ إفل طلاية ػارح مناربر ٢من مر فلسات ϯكϯتة ؤكملاية د٢نلا
ة صرالاية لىاألت بالطتمϯفϳ تفل تسطلاية ػارلϱ إٶة خϯمية اسردحة نملϱ ػت لصحتϳ لارة ألسا�فلطلان أن مق ٢حتلاϯسخيل تتم  كد نوأن مق ٢حتلاتم يكد  �رفلسات ϯكر باتػاؼϳ بنيل، فبل فطلا

صحلل ً غ يمخرة ألساϯفϳ تن تسأب خيتة، فؤكملاية د٢نلادة ػمسالالϱ ػل ϯبل ىؤمد لاϯلاد ؼيم لا ذإ، تبلاة داػإد نػ �ةيئالϯلاϯة يلارديفلاق يكدتلاض ارػألد متؼملال مؼلاϯة تكؤملاة يد٢نلات ادػاسملاب
*ل فطلاة ياػر ϱلإة ٶخϯملاة يساردلا ن ِ ϱلػة ٢فاϯملا نمن كمي ϱتحة مػادلاق ئاثϯلام يد٢تϯل فطلاة ياػر ϱلإة ٶخϯملاة يساردلا ن CCSم لاح مانرببة صارلاة يلىألات ابلطتم ِ ) ،ϯم لاب لطل؏ م

ةيساردلا ن ِ و� ضرف ϯأفل طلاية ػارلϱ إٶة خϯملام لاب لط

لϳ: يما  لϱػنص يلة ϕصلماد بلنارين مϯانقϯنة دϳϔ مائϳ لخناقانϯن لامن  ����8لقسم ا

)a*  فة يلايتحاة ٢يرطبر رآاϳ صحلاϯ لػلϱ أϯ احمϯصحلاة لϯ لػلϱ مأϯأل اϯ أت اكلتممϯ ً  ϯأية بطية ػار ϯأام ؼطئم كساص رشد ػاس ϯأ، ϱلػل ϯصحلال ϯاحي ϯأ ϱلػل صحص رش ϲأ
دنبليريمة يالϯن ما  ً يئزخ ϯأا  ً يلكو ليϯمتم تي ϲϯذؼت ϯأ ϳحص ϯأ ϳػامتخاح مانربب خϯمبة خاحلا ϱلػ ً ، يةياسلساية ػرفلاٶا تماي٢ست ϯأية لϯالاره يدتϯا؏ نبا ٶ٢حتسيال  ϰررأة دػاسم ϲأ

ϳ:ليا مل ايتحالال مشي، مس٢لاا ذىض ارػأل �ةحنخب اكتراب ً ا بنذمر بتؼي
 ϯأ؍ دمػن ػئؽ ازر ارإك ϯأن ياببال؏ داإل *1(
ϯأ؍ ϳلاملاا ٶؼض ϯ ϯأة رسألا ϳف ϲرىϯخر يؼت ϲأن ػؽ شكلام دػد  *2( ُّ م ؼت
ر� رآشرص  يةصرشنتحال ا *3(

)b* ر ؼاإلشاؼد ب، نةاداإلند ػϯنم ص صربلرد ايم د٢تلة صرفلاϯغ دفلاغ لبمϯػب خي، دهادسية فيك ϱماأليد ؼين أشرص لالϯ أ، لمكالباالϯ كساأ، تكالتمملا ϯ أ، مؼاطلائمϯ يةبطلاية ػارلا ،
�ا ����ن ػيد زتال  مةارؼبتو باكؼمب خيϯ، يةدمالاٶا تميϯ كأ، نϯϳنكار يػكل ٶا بشي٢لتتم  تϳلا ϰرراألدة ػمسالا ϯأ ً ؼ ما مىبلك ϯأ، تاϯنسث بلثن ػد يزتال ة دمن خسلا ϯأر الϯد

ت: اϯمللمؼان ػاϔ Ρصإلا ϱلػقة لمϯاϔا

ةيميلؼتلاة رادئللغ باتلال فطلاة ياػر ϱلإة ٶخϯملاة يساردلا نب خϯمب ِ ش تفملاب تكم ϯأ، ( MSDE / CCSند *يبلرماية بϯالم لام س٢بل فطلاة ياػرب تكمة ٢يثϯلاه ذىب خϯمبض ϯفأ، هاندأغ يكϯتلا
 ϯأية ؼمخ ϯأسسة ؤم ϯأكة ارش ϯأشرص  ϲبأال صتاال، نيبلرماية بϯالية ميلؼتلارة ادإلان كبل مٶا لرص رمت ناياك ϲأ ϯأ (DHR / OIGند *يبلرماية بϯالية رلبشاارد ϯملارة ادإلغ بتالاام ؼلا
يػارلϱ إٶة خϯملاية اسردلا نملاح مناربيا ازملϱ ػϯل صحللتϳ يلىأت باثإاض رػألٶا تؼخارمϯٶم يدلت سخبل ϲألϱ ػϯل صحلاϯية مϯكحلة كا ϯ  يش �فلطلاةϯ ػ، ل٣ذمل ϱال  ثالملابيل سل
رل دلابة يرضت بلخϯس، نكلسار�اإليخاϯ، ميلؼتلارسة�دملاϯ، ية(رفصملات سخبللال٣ ذما فϳ بية *لمالان ϯؤلشاϯ، يؽظϯتلاϯ، تةؤكملاية د٢نلادة ػمسالالϱ ػϯل صحللمد تؼممل ػت باثإ :رصحلا

اذى ϱلػة ٢فاϯمللل ىؤم ϳننأϯه اندأغ كϯملا ϳننأبر ك ُ ب لطي ϲذلا Head Startح مناربϯند يبلرماية بϯالفل طلاية ػارب تكملϱ إت ماϯلؼملان ػاΡ صاإلفأ ، هاندأغ يكϯتلاب خϯمب �دنبليرامة يالϯب
ل� صاألل ثمية رذج ساϯمنلاا ذىن مرة أϲ نسن ϯكتند� يبلرماية بϯال Head Startح منارب ϳلة فخسملارة ألساب رن ػبة يانلبات مادرلا

: د متمؼلال ملؼϯع ان
مل ػ
يب رتد
يم تؼل
ر يػ

ذل٣: __________________________

لϱل ػ  :ةتقؤملة ايدنقلدات ااػسملا ϯصحللد متمؼلال ملؼϯان انػ

تمد:ؼمالؼمل لا فϳتصال االؽ خٶة تىاكم ر :يϳϕظ ϯله اامسم  ϯد متمؼلل املؼϳϔ ال اتصالة اٗخم سا

نةلساϯم�يلار�ٶلشاريذ: تاال ϳبلاطϯن يئخبللد نبليرامة يالϯب تكم�ةحصلاة رداإ ϳϕظ ϯمل ب ِ قن مه اندأن يخردملاذ يراتلϯاغ يق ϯتلاب خ  ϯمبم تي
كمرلطفل اية ػار إلϯ ϱخٶةمالية اسردالϯء خللا ϯنمالز كرميل تر� نماليم ت٢د خٶةمالة ياسرالدϯ ϱل طفالة يػار إل
ϱطفل إل  ϯلحصماد تػاتم ن يالذة رألساطفال أػدد أϯمساٶم ػل ϱة� تكمؤية ة ن٢دػد

______________________________________ ____________________   _____ 
ϯميغ ق ϯءخللبϳ الاطϯين ئخلبلد نيبلارمة يال ϯت ϕإظ ϯتب مكة�حلصاة دارϯ اضلم اسالاϯ ملϯإ ϳϕة حصلاة دارظ

ين ئخلبلد نيبلارمة يالϯتب مك�
ϯالاط ϳء خللبϯ

______________________________ 
ة يب ϯالتكمة�لصحاة رداإصال تاؽ خٶة تىاكم ر
؏ اللخϯلبϳ طاϯن يئند لبلخريبلما

ϯءخللبϳ الاطϯين ئخلبلد نيبلارمة يال ϯتب مكة�حصلة ادارل إاتصة اٗخات م  ϯلمؼ

د يبرلϯان انػ
ϳ:__________________________________________________________ن  ϯترلكإلا

ةررؤملار يغϯا ٗيلػغ  َّ قϯملار يغت الاحإلاج ذامن
ا� ٗتخلامؼتم تلن ϯ اٗتداتم إػتلن  

ةرتفل بلرب لطلاذ يراتن ϯكين أب خي �ةلϯب٢مة حصلاة رادإ ϰدلت الاحلار يدمل بن ϯكتال  ِ �وميد٢تن ما  ��ك ن مة ينϯرتكلإلات اؼيكϯتلا ً ذ يراتل بكة يساردلاة حنملا؏ دبذ يراتن ϯكين أن كميال م ϯي
مكرل فطلاة ياػر ϱلإة ٶخϯملاة يساردلا نملاز كرمل ب ِ  �ةتكؤمة يد٢نة دػاسم ϱلػل ϯصحلاد متؼمل مؼلا؏ دبذ يراتن مم ايأ ��ن مر ثكأن ϯضػ ϳفا ىؤدبن كميال  � ϯ كن ما ٶمبلتسا

��������� 
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