
(P گەڕانەوە ئاسانمن  th iacc eptance ئێڵئۆسی ئۆئێس تی  ئێندیتو ئاڕیووبۆ بۆ یو ) , 

ئێسئێڵسچو ئۆبلیکپی تیئۆ ئێنسیئۆکاتۆ    

ئای پی تال ئەی سی سیپیتوانای بەکارهێنانیئاڕئی  ئێس ئۆ یوکامپ من فیت

ئۆرمئێفئیپۆتنس  ئۆکدۆرسئاڕ  

 کۆتاییەکی ئێچ ئێڵ ئێچ ئێم  ئێچ ئێم تی ئێچ ئەی  ئێچ بەرازێک یان تۆ لە قاچی ئێڵ   تۆ   کە هەیە     هەمووی تۆی تۆم  زۆر ئاسانم   من پی 
   کۆتاییەکی تەواوە

ئۆفا سک گشتی تۆیکاتوسا کۆون  

 
StudeJ1t Name Re latinslri-1vبۆ Stu,i n t ئیگراد قوتابخانە  

    

    

    

    

    

 
دەخوێنمەوە من  ! undlerstو t e e infinite Cam pup p  ortal کردنیقبول  able Use Procedur e, بەکارهێنەر  تێکەڵکردنی لە  

سیستەمی  نێسلیگویدی  nd Requu.   یاسای ئی سیئێچتی پیپۆرتییو ودی ئی دی ئی  ئەی ئۆ ئەی  ئی ئی ئۆ   ئاگ ئێم  دی ئای   ،هەروەها  

ئی   یوبۆ .ئایڤیلجی من 1ئێم پیئۆسیدۆ ئۆف پی  ئسبقەبووڵەئەم ئێم  ئێم " خوارد هیچ ئۆ ئێفێکم  منئەگەر کاڵوم  ئیڕستاند  هەتیو   من   

ئەل 011 پی  ئێف!:;ئی   نئتمنئەو  :md  ئەو لی لەوانەیە :ihlfl fen r.ivi1l:md/or r. 1.i r rn o l n: f!qnenr.f!si. 

 
(P.l.tse Check. One) 

نین تیئێنسی ئۆ ئەی  پی هەیە  جیمئێن  تیئێگزی  من  □  

زیاد ناکەمبۆ  توینم ئێف ئایا من  ئەژمێرێکی نوێی □ . 

Pai:en/Guardiame  (P lease Print)  

 

  پەی:ئێنتی ئێڵگواردیانئێسئایگناچەر

 

Parent/Gurd.ian Inforlllation: 
 

 
 

 

City St,1ta Ztp: کەییاندەبلیو . Phone: 

ئیفۆن ئۆمئێچ = Cell Phone= 

 

دەدەم  ناوەندیم قوتابخانەی بە هەروەها ڕێگە خوارەوە ئیمزاکردنی    بە         

بێکۆتایی دەستگەیشتن بە دەروازەی کامپی   . 

  re.پاڕێنتلجی 1.1اردیان ئێسئای جی ئێنلە1.1

 

ئێچ ئی ئۆ  ئاکند ئین ئی  خوارەوەی ستو لەئێس ئێم لە الیەن    . ئاڕدیئێڵساڵ بێت یان ئۆ١٨  تی ئێنستودئەگەر د پێویستی بە  ئێنستود ئیمزای

ئێم پیئێمەسی نایتمنهەیە کە ئێسی  ئێن دیتایو ئومدلەرس دیئێڵ<ئەی  ئی ئێس ئەو ئێچ   PortalAocepناتوانێت Procedme بەکاربهێنێت .     

 لەوانەیە ئۆسیدیم'ە،پی ئاڕئی مێزی ئێمەپیم خواردووە ئێف ئێس ئەی سی ئێس ئەی سیئۆئێس ئێچ ئێمتی لە  هەرکام من 'کاڵوتی و لە ژێر,تمن 

بدەم لەدەست   pri1rilege to the Inf  یان/مەدەنی وئەنجامە  01 بێت ئێف ئیبللەوانەیە لیا و تائێچئۆپی پووئێمسی من نیتبەکاربێنە 

  تاوانکارەکان

 
  ئێس11دیئیئێن تی ئێڵ ئێسئایگناتورئی

 

  ستڵدێنت2ئێسئایجی ئێنئاڕ

Acceptabl e U8e Proced· .1res Aoceptaoce Fیانm. 2011-11 13 


