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ISRF Instructions (rev. June 2019) )   فات   خاصة   بنموذج   سجل   الطالب   الفردي   )ISRFإرشادات   وتع
)rev June 2019( 

 
 

ستخدم   نموذج   سجل   الطالب   الفردي   ( ُISRF ه ب هذە مكن اإلحالة إل انات ع رقم  ل حقل ب حتوي  ة القبول.  )  جمع معلومات عن الطالب  أثناء عمل
مات   ونموذج   سجل   الطالب   الفردي.   التعل

 
ورك   (ISRF،   جرى   تقص   نموذج   سجل   الطالب   الفردي   (2020دءا   من   العام   الما    ة   ني م   بوال طها   إدارة   التعل ش شمل   إال   الحقول   ال    ث   ال    ح    (NYSED   (
الغ   فقط.   ألغراض   اإل

 
 
 

 :معلومات   االتصال 
 
 

 .   أدخل   االسم   األول   للطالب   ع   السطر   المتوفر. ASISTSحقل   مطلوب   لـ      االسم األول: 
 

 (الحرف   األول   من   االسم   األوسط):   غ   مطلوب      الحرف األول من االسم األوسط
  

 .   أدخل   االسم   األخ   (لقب   العائلة)   للطالب   ع   السطر   المتوفر.   ASISTSحقل   مطلوب   لـ      االسم األخ (لقب العائلة): 
  

الد:  ــــخ الم   .EPE،   وNRS،   وASISTSحقل   مطلوب   لـ      تار
ً
ادئة الد الطالب. إذا لزم األمر، فأِضف أصفارا  ــــخ م أدخل الشهر، واليوم، والسنة لتار

جب   أن   تحتوي   السنة   دائما   ع   أرعة   أرقام.    .   و ل   من   الشهر   واليوم   ع   رقم د   من   احتواء    ل   المثال،   يتم   ترم   للتأ    4ع   س
تم    كون:      1972س  .1972/04/09ل

  
 : نامج األص دء ال ــــخ  نامج. إذا لزم األمر، ASISTS حقل   مطلوب   لـ   تار ال ه الطالب العمل  دأ ف ــــخ الذي  . أدخل الشهر، واليوم، والسنة للتار

جب   أن   تحتوي   السنة   دائما   ع   أرعة   أرقام.    .   و ل   من   الشهر   واليوم   ع   رقم د   من   احتواء       للتأ
ً
ادئة ل   فأِضف   أصفارا    ع   س

تم      4المثال،   يتم   ترم    كون:      2016س  .2016/04/09ل
  

ة.    العنوان:     رقم   الشقة   والمدينة   والوال
ً

 أدخل   عنوان   الطالب،   شام
 

الهاتف المحمول:  ل الطلب      المساحة   الفارغة   المتوفرة.      هاتف الم  أدخل   رمز   (رموز)   منطقة   إقامة   الطالب،   ورقم   (أرقام)   الهاتف   الخاصة   
  

 : و د اإلل و   المفضل   للطالب      المساحة   المتوفرة.      عنوان ال د   اإلل  أدخل   عنوان   ال
   

الطالب.      جهة االتصال  حاالت الطوارئ:   أدخل   رقم   هاتف   جهة   االتصال      حاالت   الطوارئ   للطالب،   ووضح   اسم   وعالقة   جهة   االتصال   
 
 
 

ات   المتحدة  ة   العمل      الوال  :أهل
 

 
  : الطالب      المساحة   الفارغة   المتوفرة رقم   الضمان   االجتما   أدخل   رقم   الضمان   االجتما   الخاص   

 
 
  أو
 

ه   سؤال   التحقق  ه، وأنه  :تم   توج ة العمل الخاصة  ــع لإلشارة إ أنه تم سؤال الطالب عن رقم ضمانه االجتما أو رقم تأش ضع عالمة  الم
ات   مطلوب.  ب   عن   السؤال.   الحرف   األول   من   اسم   موظف   تل   الطل ج ة   أو   أنه   لن    انه   اإلجا م س   ب   ل

 
 
 

س    NRS.حقل   مطلوب   لـ      :الج
 

ار   ع       إذا   حدد   الطالب   أنه   ذكر.   “ ذكر”ضع   عالمة   اخت
ار   ع      .   “ أن ”ضع   عالمة   اخت ة   أنها   أن  إذا   حددت   الطال
س   غ   مطابق”ضع   عالمة   أمام      الج س   ذكرا   وال   أن . “ ل ته   كذكر   أو   أن حدد   الطالب   ه   إذا   لم   
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ة:   ة   العرق اله   .NRSحقل   مطلوب   لـ      العرق
 

ا   أم   ال.   عّرف   نفسه   أنه   من   أصل   إس ان   الطالب    ــع   المناسب   لتوضيح   ما   إذا    :   ضع   عالمة      الم   الخطوة   األو
 

  : حددها   الطالب   ع   النحو   التا ة   ال    ات   العرق جميع   اله ار   ألي ة:   حدد   خانة   االخت   الخطوة   الثان
 

 : ان هاواي األصلي ة   لجزر   هاواي،   أو   ينحدر   منها.      من س ت   إ   الشعوب   األصل  الشخص   الذي   ي
  

 : ة،   أو   ينحدر   منها.   تصف   هذە   الفئة   الهنود   الحمر.    أم أص ا   الشمال ة      أم ت   إ   الشعوب   األصل   الشخص   الذي   ي
  

 : .    آالس أص مو   واألليوطي ة،   أو   ينحدر   منها.   تصف   هذە   الفئة   اإلسك ا   الشمال ة      أم ت   إ   الشعوب   األصل   الشخص   الذي   ي
  

ة،   أو   ينحدر   منها.      آسيوي:  ه   القارة   الهند ا   أو   ش ق   آس ق   األق   أو   جنوب    ة      ال ت   إ   أي   من   الشعوب   األصل الشخص   الذي   ي
ا.    ان   وكور ا ل   المثال،   األشخاص   اآلت   من   الص   والهند   وال  شمل   هذە   الفئة،   ع   س

  
ط الهادي:  ان جزر المح شمل   هذە      من س ط   الهادئ،   أو   ينحدر   منها.   و ة      جزر   المح ت   إ   أي   من   الشعوب   األصل الشخص   الذي   ي

ل   المثال،   األشخاص   من   جزر   الفلب   وساموا.     الفئة،   ع   س
  

 : ة         أفروأم ة   سوداء   ال ة   للمجموعات   العرق ت   إ   أي   من   الشعوب   األصل ات   المتحدة   والذي   ي الشخص   المولود      الوال
نيون.  ون   أنفسهم   ع   أنهم   الت

ُ
عّرف ُ ثناء   األفراد   الذين    اس ا   أو   ينحدر   منها،    ق   أف

  
 : ا  ار   أف ق ة  أف ة سوداء ال ة للمجموعات العرق ت إ أي من الشعوب األصل ار والذي ي الشخص المولود  جزر ال

نيون.  ون   أنفسهم   ع   أنهم   الت
ُ
عّرف ُ ثناء   األفراد   الذين    اس   أو   ينحدر   منها،   

  
 : ا أو ينحدر منها،  أف ق ة  أف ة سوداء ال ة للمجموعات العرق ت إ أي من الشعوب األصل ا و ق الشخص المولود  أف

نيون.  عّرفون   أنفسهم   ع   أنهم   الت ُ ثناء   األفراد   الذين      اس
  

 : غض      التي ة   أو   ينحدر   منها،    ا   الوس   أو   الجن ا   أو   أم ك   أو   بورتوركو   أو   ك ة   من   المكس الشخص   المنت   إ   أي   مجموعة   عرق
 النظر   عن   العرق.   

  
ض:  ق   األوسط،   أو   ينحدر   منها.      أب ا   أو   ال ق ا   أو   شمال   أف ة   من   أورو ت   إ   أي   مجموعة   عرق ا):   شخص   ي ن س   الت  (ل

  
 

ة:    ف   .NRSحقل   مطلوب   لـ      الحالة   الوظ
 

ة:     ف نادا   إ   وصف   الطالب   لحالته   الوظ ان   المناسب   اس  ضع   عالمة      الم
  

ع   عمل:  الغ   الذين    اتهم   أو   مهنتهم،   أو      مزارعهم   الخاصة؛   أو   ال موظف   مدفو   األجر       ع    أي   عمٍل   من   أي   ن الغون   الذين   قاموا    ون   ملال
نهم   15 عملون، ول الغ الذين ال  ة؛ وال ديرە أحد أفراد األ ع كعمال غ مدفو األجر  مزرعة، أو  عمل  ساعة أو أ  األسب

صفة   مؤقتة.    ات   وهم   متغيبون   عنها    عملون      وظائف   أو     انوا   
  

عمل    امل:   شخص    دوام    عمل    امل:    ع.      20دوام     ساعة   أو   أ      األسب
  

عمل   ألقل   من    :   شخص    دوام   جز عمل       : ع.      20دوام   جز  ساعة      األسب
 

ش:  ــــح من الج د انتظار ال الفصل من العمل أو أنه ق نه تل إخطارا  الفصل   من   العمل،   أو   أن   صاحب   العمل      عمل ل تل   المشارك   إخطارا   
عادة   تدربهم   ( م   العامل   و نظ عمل   WARN) أصدر   إخطارا   ب جري   إغالقها،   أو   أن   المشارك    كة   س شأة   أو   ال أن   الم أو   إخطارا   آخر   

ة   (مثال،   ضمن     شهرا   من   التقاعد)      24شهرا   من   الفصل   أو      12كعضو   خدمة   انتقال
 

حث عن عمل:  عمل و تظرون      ال  شمل   ذلك   األشخاص   الذين   ي حثون   عن   عمل   وهم   متاحون   للعمل.   و نهم   ي عملون،   ول الغون   الذين   ال    ال
د.    تظرون   تقدمهم   إ   عمل   جد حهم   منها،   واألشخاص   الذين   ي فة   تم     العودة   إ   وظ

  
كون الطالب ذوو هذە  غ   متاح   للعمل:  عون العودة إ القوى العاملة. (مالحظة: قد ال  ستط عودوا أو ال  الغون العاطلون عن العمل الذين لن  ال

ل    ة   مؤهل   للحصول   ع   تم ف ل   WIOAالحالة   الوظ بع   لوائح   NYSED ،   أو   مصادر   تم   (WIOA)األخرى   ال   ت
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ل مؤسسة:  الغون   المسجونون      وقت   الدخول.      ن  ال
  

  
 

ة:   م ة   التعل  NRSمطلوب   لـ    الخلف
  

 
ات المتحدة:  مله الطالب  الوال ات   المتحدة.      أع صف درا أ الوال مله   الطالب      إحدى   المدارس     حدد   أع   صف   درا   أ

 
ورك:  ورك.      أع صف درا أتمه الطالب  مدينة ني ة   ني  حدد   أع   صف   درا   أتمه   الطالب      إحدى   مدارس   وال

 
ان   ذلك   ممكنا.    ة:   حدد   المدرسة   إذا      معلومات   إضاف

 
ه:  لد   آخر.      أع مؤهل تم الحصول عل ات   المتحدة   أو       ان   قد   تم   الحصول   ع   أع   مؤهل   درا      الوال ار   ما   إذا    ــع   االخت حدد   مستخدما   م

ارات    ه   الطالب.   ير   وضع   عالمة   أمام   المؤهل   األقرب   إ   الخ ثم   ضع   عالمة   أمام   أع   مؤهل   (ضع   عالمة   أمام   واحدا   فقط)   حصل   عل
ة   (ISRFالمدرجة       لوم   معادلة   الشهادة   الثان عادله،   أو   د ة   أو   ما    لوم   المدرسة   الثان ة،   HSE)(د عد   المدرسة   الثان ،   أو   مؤهٍل   ما   

ة).     أو   درجة   مهن
 

ات   المتحدة،   فاذكر   عدد      سنوات الدراسة  الدول األخرى:  لد   آخر   غ   الوال المدرسة       نه   التحق    حصل   الطالب   ع   مؤهل   تعل   ل إذا   لم   
ان   الرقم   أ   من    ملها   الطالب.   إذا    مة   12سنوات   الدراسة   ال   أ  . +12،   ير   إدخال   الق

 
 

   المدرسة:  
ّ

  األطفال      سن
  

 
و األمر:  ما      الوالد ــع   نعم   أو   ال،   حس ة   طفل   أو   أطفال      سن   المدرسة؟   ضع   عالمة      الم هل   الطالب   والد   أو   و   أو   قائٌم   رئ   ع   رعا

   .  ينطبق   ع   هذا   الطالب،   وتابع   إ   القسم   التا   من   هذا   العن
  

كة.      والد أعزب:  كون   للوالد   إما   حضانتهم   أو   حضانتهم   المش ون،    ه   طفل   أو   أطفال   قا وج   أو   المنفصل   أو   المطلق   أو   األرمل   ولد الوالد   غ   الم
   . ما   ينطبق   ع   هذا   الطالب،   وتابع   إ   القسم   التا   من   هذا   العن ــع   نعم   أو   ال،   حس  ضع   عالمة      الم

 
ات   عن   أي   من   األسئلة   أعالە      رقم    انت   اإلجا ة:   إذا         نعم:    9معلومات   إضاف

  ر ة. و ة، والمدرسة الثان ة، والمدرسة اإلعداد ل المدرسة، والمدرسة االبتدائ : ما ق ل مستوى درا أدخل عدد األطفال  
شمل    ل   المدرسة    دءا   من   مرحلة   الرضاعة   وح   الروضة.    جميعمالحظة   أن   فئة   ما   ق   األطفال   

 
  

 
العمل:    عوائق   التعلم

  

خ   الطالب   عن   هذا   بنفسه.  ة   واحدة   ع   األقل.    م   إجا د   من   تقد  ال   
 

:   (   ال مأوى:  ما    سم   
ّ
الغ   الذين   لديهم   مأوى   ل   أسا   ي ت   أو   عادي   أو   مالئم،   أو   ال فتقرون   إ   مأوى   ل   ثا الغون   الذين    ف   1ال )   ملجأ   

ان  ما  ذلك فنادق الرفاە، ومال اإليواء، واإلس ن إقامة مؤقتة ( ه القطاع العام أو القطاع الخاص، مصمم لتوف أما عل
)؛   أو   ( داعهم   مؤسسة   ما؛   أو   (2االنتقا   للمر   العقلي ان   عام   أو   خاص   3)   مؤسسة   توفر   إقامة   مؤقتة   لألفراد   المراد   إ )   م

شمل   مصطلح    .   ال    ة   لنوم   ال إقامة   عاد مه   أو   استخدامه   عادة    ال   مأوى”لم   يتم   تصم أي   شخص   مسجون   أو   “ الغ   
ة.    ونغرس   أو   قانون   وال قة   أخرى   وفقا   لقانون   صادر   عن   ال ط  معتقل   

  
عادلها:  ة أو ما  ــــج مدرسة ثان لوم   معادلة   (   خ ة   أو   د ة   العاد لوم   المدرسة   الثان الغون   الذين   حصلوا   ع   د ات   المتحدة،   أو   HSE)ال ،   من   الوال

ة.    ك  إحدى   األرا   األم
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فة :  ل دون أجر و حاجة إ وظ أعمال الم نامج      ‐المشارك   الذي      قائم  ة         ‐عند   دخوله   لل قدم   خدمات   غ   مدفوعة   األجر   ألفراد   األ
ل،   وهو   الذي:   (أ)   ( ذلك   الدخل؛   أو   (1الم عد   مدعوما    نه   لم    ة،   ول عتمد   ع   دخل   فرد   آخر   من   أفراد   األ ان    )   هو   2)   

ما   هو   محدد      القسم    ة   ( اب   d) (1( 101الزوج   التابع   لعضو      القوات   المسلحة   ع   الخدمة   الفعل ،   من   10)   من   ال
ات   المتحدة   ( ما   هو   محدد      USCمدونة   قوان   الوال ب      القوات   ( س ل   كب    ش ))،   والذي   انخفض   دخل   عائلته   

اب   b( 991القسم    ات   المتحدة   (10)   من   ال الفقرة   (USC،   من   مدونة   قوان   الوال    
ً

)      هذا   القسم)،   أو   دعوة   4)،   أو   عم
ه      القسم    ام   القانون   المشار   إل م   من   أح موجب   ح ة    اب   a) (13) (b( 101أو   أمر   الخدمة   الفعل ،   من   مدونة   10)   من   ال

ات   المتحدة   ( ما   هو   موضح      القسم   USCقوان   الوال الخدمة   ( )   من   16( 101)،   أو   تغي   دائم      الموقف،   أو   متصل   

اب    ات   المتحدة   (38ال ا   USC،   من   مدونة   قوان   الوال ))،   أو   وفاة   العضو،   أو   عجزە؛   و(ب)   عاطل   عن   العمل،   أو   عاطل   جزئ
نها.    فة   أو   تحس ة      الحصول   ع   الوظ واجه   صع  عن   العمل،   و

 
اة      من ذوي اإلعاقة:  شطة   الح شاطا   واحدا   أو   أ   من   أ ل   كب    ش د    ّ ق

ُ
ة   ال   تعوق   أو   ت ة   أو   العقل ع   من   اإلعاقة   الجسد لدى   المشارك   أي   ن

عانون   من    الغ   الذين    ف   ال شمل   هذا   التع ة،   والسمع،   والتحدث،   والعمل،   والتعلم.    ،   والرؤ ما      ذلك   الم ة،    س الرئ
ة،  ثنائ ات تعلم اس عانون من صع الغ الذين  ا، وضعاف السمع، وال حول أو المخدرات، والمتخلف عقل تعا ال

مكن   وصفها      الجانب   الخل   من   النموذج).    اري،   و .   (وصف   اإلعاقة   أمر   اخت  وغ   ذلك   من   حاالت   العجز   الص
 

نامج،   هو   الشخص   الذي:      من ذوي الدخل المنخفض:   المشارك،   عند   دخوله   ال
نامج،   أو   هو   عضو      عائلة   تتل   أو   تلقت      آخر    م   الطلب   لل قة   ع   تقد ،   أو   تل   خالل   الستة   أشهر   السا م      6(أ)   يتل ل   تقد أشهر   ق

نامج:    الطلب   إ   ال
ة   (1( ل م ة   الت ة   لعام   SNAP)   مساعدة   من   خالل   برنامج   مساعدة   التغذ ة   والتغذ موجب   قانون   األغذ    (2008  

اب   رقم    ات   المتحدة   (   7(ال ه)؛   2011)،   القسم   USCمن   مدونة   قوان   الوال ل   وما   
اب   الرابع   من   قانون   الضمان   2( موجب   الجزء   أ   من   ال نامج   األ   المحتاجة    )   مساعدة   من   خالل   المساعدة   المؤقتة   ل

اب   رقم    ات   المتحدة   (   42االجتما   (ال ه)؛   601)،   القسم   USCمن   مدونة   قوان   الوال ل   وما   
اب   السادس   ع   من   قانون   الضمان   االجتما   3( موجب   ال  )   مساعدة   من   خالل   برنامج   دخل   الضمان   اإلضا   

اب   رقم    ات   المتحدة   (   42(ال   )؛1381)،   القسم   USCمن   مدونة   قوان   الوال
ة   قائمة   ع   الدخل. 4( ة   أو   محل   )   مساعدة   عامة   حكوم

ع   دخلها   أع   خط   الفقر،   أو    ة   ال   يتجاوز   مجم . 70(ب)      أ   ٪   من   مستوى   الدخل   المع   األد
شارد   ب.   راسل    ة   ل موجب   قانون   غداء   المدرسة   الوطن سعر   مخفض    ،   غداء   مجا   أو    ،   أو   مؤهل   للحصول   ع  (ج)   هو   شاٌب   يتل

اب   رقم    ات   المتحدة   (   42(ال ليها).    1751)،   القسم   USCمن   مدونة   قوان   الوال ه   وما    ل   وما   
ة.  ة   عنه   الدولة   أو   الحكومة   المحل ا لة   تدفع   ن د ة    ِّ      أ   (د)   هو   طفل   ُمتِب

ط.  ة   ال      دخلها   بهذا   ال نه   عضو      أ كون   دخله   ع   خط   الفقر،   ول اجات   خاصة      (ه)   هو   مشارك   ذو   احت
د.  ال   مأوى،   أو   شاب   م ال   مأوى،   أو   شاب    ال   مأوى،   أو   طفل     (و)   مشارك   

ة.  ات   فقر   عال ش      منطقة   ذات   مست ع   (ز)   شاب   
 

 : عامل مهاجر داخ ا،   والذي   يتطلب   عمله   الزرا   السفر   إ   موقع      عامل موس ا   موسم    زراع
ً

نامج،   عام كون   عند   دخوله   ال المشارك،   الذي   
ان   إقامة   دائم      اليوم   نفسه.  ستطيع   العامل   الزرا   العودة   إ   م ث   ال    ح   العمل،   

 
اة.      عا من إعاقات  التعلم:  شاط   الح ة،   تحد   من    م ة   أو   تعل ة   أو   عقل اجات   خاصة   جسد  لدى   المشارك   احت

 
ته.    18قل   عمر   المشارك   عن      قا هارب:  ة   دون   إذن   من   أ ان   إقامته   القانون ته   أو   م ب   عن   ب   سنة   وتغ

 
ة   ( مال   الشهادة   الثان ار   إ ة   (   ):TASCقادم   من   اخت مال   الشهادة   الثان ار   إ قا   إ   جزء   أو   أ   من   اخت )   وأخفق   TASCالمشارك   الذي   خضع   سا

ازە.  صا   للحصول   ع   مساعدة   الجت س   خص ه   و   ف
 

ست لغته األم:  نها ل ة، ول اللغة اإلنجل .      متحدث  ة      لغتهم   األو ست   اللغة   اإلنجل الغون   ممن   ل  ال
 

مة أو جنحة سابق:  اب   مخالفة      مرتكب ج ة   الرت نامج   إما   (أ)   خضع   ألي   مرحلة   من   مراحل   إجراءات   العدالة   الجنائ المشارك   الذي،   عند   دخوله   ال
جة   لسجلّ   اعتقال   أو   إدانة.  حتاج   إ   المساعدة      التغلب   ع   الحواجز   ال   تُحول   دون   العمل   ن   الوضع   أو   ُجنحة؛   أو   (ب)   

 
سمح النظام:  زاد عمرە عما  لة د ة  ه      شاٌب  مؤسسة رعا

ّ
ُ   سن لة،   أو   ك د ة    كون   موجودا      مؤسسة   رعا نامج،    المشارك   الذي،   عند   دخوله   ال

لة.  د ة   ال   ع   نظام   الرعا
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ة تقف أمام التعلم:  نامج      ‐المشارك   الذي   يرى   نفسه      حواجز ثقاف أنه   يتمتع   بتوجهات   أو   معتقدات   أو   عادات   أو   ممارسات   تؤثر         ‐عند   دخوله   ال

ف.  فه   أو   عمله   وال   قد   تمثل   عائقا   أمام   التوظ ە   أو   ت قة   تفك   ط
 

لة:  .      27المشارك   العاطل   عن   العمل   لمدة      عاطل عن العمل لمدة ط ا   أو   أ  أسبوعا   متتال
 
 
 

نفد   المعونة   المؤقتة   لأل   المحتاجة   ( :  )TANFس ت ة   طوال   العمر      خالل س نفاد   منحة   األهل عد   عام   من   اس المشارك   الذي   ع   
”Lifetime Eligibility “   موجب   الجزء A   اب اب      4من   ال من   مدونة   اللوائح      42من   قانون   الضمان   االجتما   (ال

ة،   القسم    درال نامج   أم   ال.    601الف ان   يتل   هذە   المعونات   عند   دخوله   لل غض   النظر   عما   إذا    ه)    ل   وما   
  

ة   عن   طفل   معول   واحد   أو   أ   دون      والد أعزب:  س ة   الرئ حمل   ع   عاتقه   المسؤول ،   أو   مطلقا،   أو   أرمل   
ً

كون   فردا   أعزب،   أو   منفص المشارك   الذي   
ما      ذلك   المرأة   الحامل   العازة).      18سن     عاما   (

  
 

 
أحرف   واضحة):  ة    تا انات   النموذج   بواسطة   (ير   ال ة   اسمه   أدناە.      تمت   تعبئة   ب  ع   الموظف   الذي   مأل   النموذج   كتا

 
ــــخ:  ا   إ   فهمه   قسم      توقيع   الطالب   والتار سار).   مالحظة:   “ اإلفصاح   عن   المعلومات”ي   ع   المشارك   التوقيع   ع   النموذج   وتأرخه   مش (الموجود   ع   ال

جم   اإلفصاح   عن   المعلومات      نماذج   سجل   الطالب   الفردي   ( لغات   أخرى. ISRFُي   )   المتاحة   
 
 
 
 
 
 


