
 
 

     

 

 

2020-2021  Shule za Kata ya Guilford  
JIMBO LA NORTH CAROLINA Hati ya Kiapo ya Mwanafunzi wa Mpito  

KATA YA GUILFORD  

TUMIA FOMU TOFAUTI KWA KILA MTOTO  
 

1. Mimi ni mzazi/mlezi wa kisheria wa                      
(Jina la Mwanafunzi )    

 

 Ikiwa mwanafunzi amesajiliwa katika Shule za Kata ya Guilford,  

weka nambari ya kitambulisho cha mwanafunzi cha GCS hapa:      
 

KABILA: (Lazima uchague moja) Rico/Latino Sio Rico/Latino 

 
MBARI: (Lazima uchague moja) Nyeusi au Mwamerika Mweusi          Asia          Nyeupe  

Asili ya Amerika  au Asili ya Alaskai Asili ya Hawaii au Kisiwa kingine cha Pasifiki 

Umri    

 
Tarehe ya Kuzaliwa 

Jinsia Kike Kiume 
Weka duara kwa moja 

 

/_ /_ 

 Shule ya sasa ya mtoto ni     Kiwango cha Daraja la 2020-21    

Je, mwanafunzi ana mahitaji maalum ya elimu? Kama ndio, gani?    

2. Jina langu ni    

Mimi sasa nakaa katika anwani hii: 
Mtaa    

 

Jiji/Jimbo Simbo 
 

Nimekuwa nikikaa kwenye anwani hii tangu    /   
Mwezi Mwaka 

Napata barua zangu katika     

Nambari ya simu ambapo naweza kufikiwa      
 
Simu ya kazini (ikiwa inatumika)    

Ikiwa unakaa kwenye makazi, orodhesha jina na nambari ya simu ya mawasiliano ya wakala    
 

Tafadhali orodhesha watoto wote wanaoishi na wewe walio chini ya miaka 21 na hawajajiandikisha shuleni au hawajamaliza shule ya upili. 

Fomu tofauti ya Maombi lazima ijazwe kwa kila mtoto wa umri wa shule. 

Jina la mwisho la Kwanza la Kati Kiume/Kike Siku ya Kuzaliwa Daraja  Shule  
 

 
 
 

 

3. Tafadhali weka alama kwa moja: 

❑ Ningependa mtoto wangu aendelee katika shule yake ya sasa kwa mwaka wa shule wa 2020-2021. 

Shule ya Sasa    

❑ Ningependa  kumsajili mtoto wangu katika shule mpya katika anwani ambayo ninakaa  sasa. 

Eneo la mahudhurio ya shule mpya     

❑ (Inafaa tu baada ya siku ya kwanza ya shule)  Sasa nimepata makazi ya kudumu lakini ningependa mtoto wangu 

amalize mwaka wa shule kwenye shule ya sasa. (R ** 99) (Ikiwa kipengee hiki kimewekwa alama, ruka sehemu 
inayofuata 4, na uendelee kwa ukurasa wa pili.) Shule ya sasa    

4. Nimekidhi ufafanuzi wa kutokuwa na makazi kama ilivyoelezwa katika Sheria ya uidhinishaji ya McKinney-Vento 2001 kwa sababu 

(weka alama kwa moja): 

Ikiwa imejazwa na mzazi/mlezi wa kisheria, weka alama kwa  moja: 

❑ Mimi na mtoto wangu tunaishi na rafiki, jamaa au mtu mwingine kwa sababu tulipoteza makazi au nyumba yetu. (R1) 

❑ Mimi na mtoto wangu tunakaa katika hoteli, moteli au uwanja wa kambi kwa sababu ya ukosefu wa malazi mbadala inayofaa. 

(R2)  

❑ Mimi na mtoto wangu tunaishi katika makazi ya dharura, makazi ya mpito au makazi ya dhuluma ya nyumbani. (R3) 

❑ Mimi na mtoto wangu tunayo makazi ya msingi ya usiku ambayo ni eneo la umma au la kibinafsi lisiloandaliwa au kwa kawaida 

lisilotumika kama malazi ya wanadamu. (R4)  

Ikiwa imejazwa  na mwanafunzi (kijana ambaye hajaandamana), weka alama kwa moja: 

❑ Mimi, mwanafunzi, ninaishi na rafiki, jamaa au mtu mwingine kwa sababu mimi ni mkimbizi, nimeambiwa niondoke 

nyumbani, au nimeachwa na wazazi wangu/mlezi wa kisheria. (R61)  

❑ Mimi, mwanafunzi, ninakaa katika hoteli, moteli au uwanja wa kambi kwa sababu ya kukosa makao mbadala inayofaa 

kwa sababu mimi ni mkimbizi, nimeambiwa niondoke nyumbani, au nimeachwa na wazazi/mlezi wangu wa kisheria. 
(R62 

❑ Mimi, mwanafunzi, ninaishi katika makazi ya dharura, makazi ya mpito au makazi ya dhuluma ya nyumbani kwa sababu 

mimi ni mkimbizi, nimeambiwa niondoke nyumbani, au nimeachwa na wazazi wangu/mlezi wa kisheria. (R63)  

❑ Mimi, mwanafunzi, nina makazi ya msingi ya usiku ambayo ni eneo la umma au la kibinafsi lisiloandaliwa au kwa kawaida 

lisilotumika kama malazi ya wanadamu  kwa sababu mimi ni mkimbizi, nimeambiwa niondoke nyumbani, au nimeachwa na  

wazazi / mlezi wangu wa kisheria. (R64)  
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5. Ninaelewa kuwa fomu hii inahusu kuingiza mtoto katika Shule za Kata ya Guilford kwa mwaka wa shule wa 2020-2021 pekee. 

Ninaelewa pia kuwa ikiwa nitabaki katika kipindi cha mpito, nakala mpya ya hati hii ya kiapo lazima ijazwe shuleni kila wakati 

ninapohamia katika hali tofauti ya makazi ya mpito. 

6. Ninaelewa kuwa ikiwa habari iliyo kwenye fomu hii si ya kweli, mtoto anaweza kuondolewa shuleni. Wilaya itatoa taarifa ya nafasi ya kukata 

rufaa ya kuondolewa kulingana na sera ya wilaya. Ninaelewa kuwa kutoa habari ya uwongo kwenye hati hii ya kiapo ni kosa la shirikisho. 

7. HABARI YA USAFIRI 
 

Ikiwa unahitaji usafirishaji wa mtoto wako, tafadhali jaza sehemu ya chini.  
 

USAFIRISHAJI KWENDA SHULENI  UNAOMBWA KUTOKA (ambapo mtoto atachukuliwa asubuhi): 
 

ANWANI    
 

(Ikiwa hiki ni kituo cha utunzaji wa watoto, jumuisha jina, anwani na nambari ya simu ya kituo hicho) 
 

USAFIRISHAJI KUTOKA SHULENI UNAOMBWA HADI (ambapo mtoto atachukuliwa baada ya shule): 
 

ANWANI    
 

(Ikiwa hiki ni kituo cha utunzaji wa watoto, jumuisha jina, anwani na nambari ya simu ya kituo hicho) 
 
 

Mara tu ombi hili litakapopelekwa kwa Idara ya Usafiri, kila juhudi itafanywa kupanga usafiri katika siku tano za biashara. 

 

Ikiwa HAUHITAJI usafirishaji wa mtoto wako, tafadhali jaza sehemu ya chini. 

 

     SIHITAJI USAFIRISHAJI WA MTOTO WANGU KWENDA AU KUTOKA SHULENI. 

(Tafadhali andika herufi za kwanza za majina) 

 

8. Saini ya Mzazi Tarehe    

Saini lazima ithibitishwe (au kushuhudiwa na mfanyikazi wa ofisi ya shule) 
 

Habari ya Mthibitishaji 
 

JIMBO LA NORTH CAROLINA 
 

KATA YA     
 

Mimi, , Mthibitishaji wa Umma wa Kata na Jimbo iliyotajwa hapo juu, ninathibitisha kwamba    
alitokea mbele yangu kibinafsi siku hii na kukubali kutekeleza hati rasmi iliyotangulia.  

 

SHAHIDI mkono wangu na muhuri rasmi au alama, siku hii ya   ya , 20 . 
 

  Mthibitishaji wa Umma [Muhuri wa Mthibitishaji] 
 

Tume yangu inaisha:   _ 
 

 

TAHADHARI  KWA WAFANYAKAZI WA SHULE 
 

Ikiwa hakuna mthibitishaji wa umma anayepatikana katika ofisi ya shule au ikiwa mzazi hana picha ya  

kitambulisho, mtu mmoja kati ya wafanyikazi wa shule anaweza kushuhudia saini ya mzazi iliyo kwenye mstari wa 8 na 

kisha kuweka saini kwenye mstari ufuatao kama shahidi wa saini hio. 
 

Ilishuhudiwa na (sahihi) Tarehe    
 

Baada ya kukamilisha, wafanyikazi wa shule wanapaswa kumwandikisha mwanafunzi mara moja.  

Mwanafunzi akishajiandikisha, tuma nakala ya fomu hii kupitia faksi kwa 336-378-8810 
na utume nakala ya asili kwa  

Ofisi ya Mgawo wa Wanafunzi, 120 Franklin Boulevard. 
 

Kwa Matumizi ya Ofisi ya Mgawo wa Wanafunzi Pekee: 
 

Mgawo wa Shule                                                  

Sahihi, Mkurugenzi wa Mgawo wa Wanafunzi  Tarehe ya Kuidhinisha     

Ofisi ya Mgawo wa Wanafunzi itatuma nakala kwa Afisa wa Ushirikiano wa Wasio na Makazi, Shule Iliyoteuliwa, Usafirishaji, Lishe ya watoto na 

watoto maalum.  
 

 
Kwa kufuata sheria za shirikisho, Shule za Kata ya Guilford hutoa mipango yote ya elimu, shughuli za ajira na kiingilio bila ubaguzi kwa sababu ya rangi, dini, asili ya kitaifa au kabila,  
umri, huduma ya jeshi, ulemavu au jinsia, isipokuwa iwe ondoleo inafaa na inaruhusiwa kisheria. Kwa taarifa kamili, rejea kwa Sera ya AC ya Bodi ya Elimu ya Mazingira yasiyo na 
Ubaguzi. Maswali au malalamiko yanapaswa kuelekezwa kwa 120 Franklin Boulevard, Greensboro, NC 27401.  


