
نشكركم عىل اختيار قيد طفلكم يف منطقة سوري التعليمية. يرسنا أن 
نرحب بطفلكم يف املنطقة التعليمية ونحن ملتزمون بضامن أن طفلكم 

مقيد يف صف ويشارك يف عملية التعلم يف أرسع وقت ممكن.

كيف أقيد طفيل يف منطقة 
سوري التعليمية؟

متى ميكنني قيد طفيل؟

باب القيد للسنة الدراسية الجارية مفتوح 

للطالب طوال السنة. يبدأ القيد للسنة الدراسية 

التالية يف شهر يناير/كانون الثاين. يشمل ذلك 

طالب مرحلة رياض األطفال.

كيف ميكنني قيد طفيل؟

يرجى التسجيل يف مدرسة جريتكم عن طريق زيارة 

www.surreyschools.ca
وانقر عىل زر »سجل اليوم« املوجود يف رشيط األدوات العلوي األمين 

أو امسح كود االستجابة الرسيعة أدناه. يحتوي املوقع عىل أداةschool locator التي 

ميكنكم استخدامها يف تحديد مدرسة التوزيع الجغرايف املناسبة لكم. لو كنت تريد الحصول 

عىل مساعدة، يرجى التواصل مع مدرسة التوزيع الجغرايف مبارشة للحصول عىل املساعدة.

ما هي املستندات املطلوبة لقيد طفيل؟
املستندات التالية مطلوبة أثناء عملية القيد:

الجزء األول: املستندات املطلوبة )ال يتطلب األمر أن 

تكون صادرة من بريتيش كولومبيا(

إثبات هوية يحتوي عىل صورة لويل األمر/الويص 	. 

القانوين مثل: رخصة قيادة، جواز سفر، بطاقة 

خدمات بريتيش كولومبيا تحتوي عىل صورة، 

بطاقة هوية من بريتيش كولومبيا. ال يستلزم 

األمر أن تكون هذه صادرة من بريتيش كولومبيا

دليل يثبت الوصاية القانونية )كام هو مبني يف 	. 

شهادة ميالد الطفل أو مستند قانوين آخر مناسب 

مثل مستند إثبات وصول مهاجر أو أمر وصاية 

صادر من محكمة(

ما يثبت تاريخ ميالد الطالب )مثل شهادة ميالد 	. 

أو جواز سفر(

الجزء الثاين: إثبات إقامة ويل األمر أو الويص يف بريتيش كولومبيا

مستند ساري صادر من جهة حكومية مذكور فيه عنوان اإلقامة وكذلك اسم ويل 

األمر أو الويص القانوين املقيم )مثال رخصة قيادة بريتيش كولومبيا أو بطاقة 

خدمات بريتيش كولومبيا أو بطاقة هوية بريتيش كولومبيا أو مستند تسجيل يف 

رشكة التأمني ICBC أو خالفه(

مستندات أخرى ميكن استخدامها يف حال مل يتوفر لك مستندات سارية صادرة من 

جهات حكومية مذكور فيها عنوان اإلقامة )قدم 	 عىل األقل(:

اتفاقية رشاء عقار	 

فاتورة مرافق عامة	 

 اتفاقية إيجار	 

)أو خطاب من مالك العقار(

 مستندات صحية	 

)تقارير وخطابات طبية(

 خطاب بريدي مذكور فيه	 

 اسم املقيم وعنوانه

بيان مفردات راتب أو أجر صادر عن 	 

جهة العمل

كشوف حسابات بنكية	 

خطاب من جهة العمل	 

كشوفات التأمني أو وثائق التأمني	 

إفادة أو خطاب صادر عن كاتب عدل	 

مستندات أخرى مذكور فيها اسم 	 

املقيم وعنوان اإلقامة

 ليس من عادة منطقتنا التعليمية أن نشارك معلومات الطالب أو أولياء األمور مع سلطات

الهجرة االتحادية إال لو كانت مثة حالة يفرض فيها القانون الحصول عىل مثل هذه املعلومات.

تطلب حكومة بريتيتش كولومبيا من كافة الطالب يف بريتيش كولومبيا ذكر حالة تلقيحهم. 

تساند هذه الالئحة جهود الصحة العامة التي تهدف للسيطرة عىل الجوائح والحرص عىل صحة 

 Vaccination « الطالب وسالمتهم. ملزيد من املعلومات عن الئحة اإلبالغ عن حالة التلقيح

immunizebc.ca/vaccination-status- :يرجى زيارة »Status Reporting Regulation

Fraserhealth.ca/immunizations أو زيارة reporting-regulation
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أثناء القيد، نحث أولياء األمور واألوصياء 

عىل مشاركة معلومات عن أطفالهم يك نقدم 

املساندة لخطوة انتقال ناجحة للمدرسة 

والتأكد من أن الفريق التعليمي عىل دراية 

بحاجات تعلم الطالب الفريدة املتعددة. 

بطاقات التقرير وشهادات الدرجات ومستندات 

مساندة أخرى ستكون مفيدة دامئًا.

https://www.surreyschools.ca
https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://www.fraserhealth.ca/immunizations#.Y6CVtn3MJaQ

