
ي
ي المقابالت المتعلقة بالتجارب ال�ت

ي إكمال االستبيانات والمشاركة �ف
/طفل�ت ذن لـ Puente Project ليطلب من طفلي ي Puente Project. أعطي االإ

أرصح لطفلي بالمشاركة �ف

ي لن تؤثر بأي شكل من االأشكال عل عمله الدراسي أو
/قدمتها طفل�ت ي قدمها طفلي

ي مدرسته/مدرستها. أتفهم أن المعلومات ال�ت
ي Puente Project« �ف

يعايشها/تعايشها �ف

درجاته االأكاديمية.

ي
ي المدارس السابقة ال�ت

ي مدرسته/مدرستها، وكذلك �ف
ي �ف

/طفل�ت ذن أيًضا لـ Puente Project التابع لجامعة كاليفورنيا بجمع معلومات حول السجل االأكاديمي لطفلي أعطي االإ

ي المستقبل.
ي �ف

/تلتحق بها طفل�ت ي قد يلتحق بها طفلي
، أو المدارس ال�ت ي

/التحقت بها طفل�ت ربما التحق بها طفلي

ي بشكل فردي من خالل االسم وأن جميع المعلومات ستكون مجهولة تماًما ورسية، باستثناء االأغراض 
/طفل�ت أتفهم أنه لن يتم بأي حال من االأحوال االستدالل عل طفلي

الخاصة بدخول الكلية والجامعة أو 

. ي
/بطفل�ت نجازات الخاصة بطفلي قرار باالإ االإ

ي للكليات والجامعات
/طفل�ت فصاح عن اسم وعنوان طفلي ي لالإ

حصلت Puente عل إذ�ف

ي 
ها من االأغراض االأخرى غ�ي التجارية. حصلت Puente عل إذن م�ف بغرض إبالغه/إبالغها أو إعالمه/إعالمها بالقبول أو المشاريع الخاصة أو المساعدات المالية أو غ�ي

ي للمؤسسات غ�ي 
/طفل�ت فصاح عن اسم وعنوان طفلي لالإ

ي إطالعه/إطالعها عل البعثات أو المنح الدراسية أو الجوائز.
التجارية أو االأشخاص الذين يرغبون �ف

نامج: ي ال�ب
المشاركة �ف

اسم الطالب/الطالبة: ________________________________________________________

اسم المدرسة الثانوية _____________________________________________________

اسم ولي االأمر/الوصي )بخط واضح( ____________________________________________

: _____________________________________    التاريخ: ___________________ توقيع ولي االأمر/الوصي

الموافقة عل التصوير

ي
و�ف لك�ت ي ليتم تصويره/ا أو تسجيل صورته/ا للطباعة أو لالستخدام االإ

/لطفل�ت ذن لطفلي أعطي االإ

/وسائل التواصل االجتماعي( والمواد التسويقية. ي
و�ف لك�ت ويج لـ Puente Program )الموقع االإ ي ال�ت

�ف

ي ليتم تصويره/ا أو تسجيل صورته/ا للطباعة أو 
/لطفل�ت ذن لطفلي أنا ال أعطي االإ

/وسائل التواصل االجتماعي( والمواد التسويقية. ي
و�ف لك�ت ويج لـ Puente Program )الموقع االإ ي ال�ت

ي �ف
و�ف لك�ت االستخدام االإ

اسم ولي االأمر/الوصي )بخط واضح( ____________________________________________

توقيع ولي االأمر/الوصي ______________________________________   التاريخ:  ___________________

موافقة ولي الأمر
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