استمارة المشارك في معسكر بيرت شيرلي 2018
اسم المشارك في المعسكر _____________________________________________ :هاتف المنزل__________________)____( :
اسم الوالدين  ____________________________________________________ :الهاتف الثانوي__________________)____( :
العنوان بالكامل ___________________________________________________________________________________ :
عنوان الشارع

المدينة

الوالية

الرمز البريدي

أفضل عنوان بريد إلكتروني____________________________________________________________________________ :
ولد:

بنت:

العمر ________ :تاريخ الميالد ______________________ :الصف في المدرسة في العام القادم_____________ :

جهة االتصال في حالة الطوارئ (بخالف الوالدين) _____________________________________ :الهاتف________________ )____( :
اسم المدرسة __________________________________________ :اسم المدرس ___________________________________
أسماء األشخاص بخالف الوالدين ممن يمكن لهم اصطحاب الطفل:
_____________________________________________ . 2______________________________________________.1
أسماء األشخاص الذين ال يحق لهم استالم الطفل:
____________________________________________ . 2______________________________________________ .1

وقع أدناه ،ثم اختر أسبوع مجاني للمعسكر على ظهر الطلب.
يرجى قراءة ما يلي والتوقيع أدناه :أتفهم أنه سيكون هناك أنشطة بدنية يمكن أن يشارك فيها طفلي ،وأنه قد يتعرض الحتمال اإلصابة .وأنفِي هاهنا
أية مسؤولية عن وزارات مهمات اإلنقاذ بديترويت ( ،)DRMMوالمدارس العامة بديترويت ( ،)DPSوالعاملين بهما بخصوص مثل هذه
اإلصابات .وأسمح بعمل العالج الطبي الدوري لطفلي .وفي حاالت الطوارئ ،وحيث ال يمكن االتصال بي ،أسمح للعاملين في  DRMMباختيار
طبيب معتمد والسماح له بتأمين العالج المناسب لطفلي .وأتفهم أنه يمكن التقاط الصور و/أو الفيديو لطفلي أثناء وجوده في المعسكر .وأسمح وأوافق
لطفلي القاصر على التصوير وتسجيل الفيديو أثناء ممارسة أنشطة المعسكر .كما أسمح وأوافق على استخدام مثل هذه الصور والفيديوهات ونشرها
بمعرفة  ،DPSو ،DRMMوالجمعية األمريكية للمعسكرات ،ووكالئها من أجل توضيح تجربة المعسكر والترويج لها في األعمال األدبية،
والفيديوهات ،ومواقع الويب ،واإلعالنات الخارجية ،والتسويق .كل المعسكرات مشتركة .وحينما يتم استالم استمارتك ،سيتم إرسال نموذج طبي لك
مع خطاب للتأكيد يوضح إجرا ءات المعسكر والقائمة المقترحة لألشياء التي سيحتاجها طفلك أثناء إقامته في المعسكر في بيرت شيرلي .وإذا كانت
لديك أسئلة إضافية ،يرجى االتصال بمكتب المعسكر على  (734) 604-2959أو زيارة الموقع .www.campburtshurly.org

امأل النموذج بالكامل وأرسله بالبريد إلى.Camp Burt Shurly, 15100 Goodband Rd, Gregory, MI 48137 :
هاتف / (734) 604-2959 :فاكس .517-548-7373 :ال بد أن يقوم ولي األمر أو الوصي القانوني بالتوقيع على االستمارة .وحينما يتم استالم
استمارتك ،سيتم إرسال نموذج طبي وخطاب تأكيد يوضح إجراءات معسكر بيرت شيرلي ،وقائمة مقترحة باألشياء المطلوبة إلقامتك في المعسكر.
لن يقوم معسكر بيرت شيرلي بالتمييز ضد أي شخص أو مجموعة بنا ًء على العرق ،أو النوع ،أو الدين ،أو العمر ،أو الجنسية ،أو األصل ،أو اللون ،أو
الحالة االجتماعية ،أو اإلعاقة ،أو المعتقدات السياسية.
ال تعيد هذا الطلب للمدرسة!
أرسله بالبريد للمعسكر على العنوان المذكور باألعلى.
موافقة ولي األمر :أوافق على هذا التطبيق وأقبل الشروط المنصوص عليها هنا:
توقيع ولي األمر أو الوصي_________________________________________ :
االسم مكتوبًا___________________________________________________ :

الستخدام المكتب فقط
التحقق من التوقيع__________________________________________________ :

يقدم معسكر بيرت شيرلي تجربة المعسكر الصيفي باإلقامة ،وهي تجربة مثيرة لطالب المدارس العامة في ديترويت بداية من
عمر  8سنوات وحتى  12سنة .وال توجد تكلفة لهذا المعسكر .ويتضمن االشتراك االنتقال ،واألنشطة ،واإلقامة ،والوجبات.
وهدفنا بسيط – مساعدة األطفال على خوض تجربة تزيد من حبهم للتعلم ،وتوسيع انطالقهم في الطبيعة ،وكسب مستوى أعلى
من التقدير الذاتي ،وتعلم تسهيل الحل الصحي للصراعات ،ووضع أهداف صحية طويلة المدى للحياة!

اختر أسبوعك
أماكن توقف الحافلة ألخذ الطالب وإنزالهم
مدرسة ويسترن إنترناشيونال الثانوية

األسبوع الخاص بالمعسكر

التكلفة

 1يوليو –  6يوليو

مجانًا

1500 Scotten Street, Detroit, MI 48209
إيرمسون االبتدائية

 8يوليو  13 -يوليو

مجانًا

18240 Huntington Rd., Detroit, MI 48219
أكاديمية فيشر ماجنت

 15يوليو –  20يوليو

مجانًا

15491 Maddelein Street, Detroit, MI 48205
مدرسة هاتشينسن االبتدائية المتوسطة

 22يوليو –  27يوليو

مجانًا

2600 Garland Street, Detroit, MI 48214
مدرسة ويسترن الدولية المتوسطة

 29يوليو  3 -أغسطس

مجانًا

1500 Scotten Street, Detroit, MI 48209
مركز جو اليتلي للتعليم

 5أغسطس –  10أغسطس

مجانًا

5536 St. Antoine St., Detroit, MI 48202
يمكن لطفلي أن يحضر أي أسبوع

أي أسبوع

مجانًا

تعليمات االصطحاب واإلنزال

ستقوم الحافالت باصطحاب الطالب لنقلهم إلى معسكر بيرت شيري في أيام اآلحاد الساعة  3:00مسا ًء في المواقع المحددة في الجدول
السابق .ولن يبدأ التسجيل قبل الساعة  3:00مسا ًء  .وال بد من تواجد ولي األمر أو الوصي الستكمال عملية التسجيل عند إنزال المشارك في
المعسكر .وبالنسبة للمشاركين الذين يصلون إلى موقف الحافلة بعد  3:00مسا ًء  ،فيمكن أن تجد مكانك قد تم شغله .نرجو االلتزام بالموعد!
ستعود الحافلة بالمشاركين إلى الموقع نفسه في أيام الجمع في تمام الساعة  2:00مسا ًء .ونرجو االلتزام بالموعد الصطحاب الطفل! وإذا كنت
ستأخذه من مقر المعسكر ،فال بد من حضورك إلى مكتب المعسكر في تمام الساعة  1:00مسا ًء.

