
 2020-2019للعام  Kilmer Middle School) في مدرسة PTAرابطة مجلس اآلباء والمدرسین (
إستمارة العضویة وتقدیم التبرعات

من تقدیم الدعم لكادرھا وللطالب وتزویدھم بمواد  PTAھذه ھي الطریقة الوحیدة التي تتمكن من خاللھا رابطة   ؟PTAاإلنضمام الى رابطة  لماذا
ة التي اإلثراء التكنلوجي، برامج ما بعد المدرسة، أمسیات تكریم الكادر المدرسي، الدعم عبر تقدیم النصح واألرشاد، وغیرھا العدید من األنشط

.Kilmer تعود بالنفع على الوسط المدرسي لمدرسة

ھي منظمة ألولیاء األمور والمدرسین وألفراد الكادر المدرسي، وھي توفر فرص ألولیاء أمور الطالب لدعم  PTAأن رابطة  ؟PTA ماھي رابطة

رسوم العضویة  .من التبرعات ورسوم العضویة PTA% تقریباً من میزانیة 100مالیاً أو عبر التطوع للعمل مجاناً.  حیث یتم تسدید  KMSمدرسة 
 kilmerpta.org :ھي 20 دوالر فقط.  للتعرف على المزید على الرابط التالي 

 لدیكم خیاران: - PTAیمكنكم االنضمام بسھولة الى رابطة   !نحن بحاجة الیكم

ي بطاقة اإلئتمان عن طریق الرابط التال: بأمكانكم الدفع بأمان بأستخدام )المفضلة(وھي الطریقة على شبكة األنترنت  .1
pay4schoolstuffonline.com, أنقر على  “PARENT SIGNUP” فتح حساب جدید أو على ل“LOGIN”  ذا كان لدیكم حساب إ

 .مفتوح مسبقاً 

ووضعھا في صندوق  ”Kilmer MS PTA“ على شبكة األنترنت: قم بتعبئة ھذه اإلستمارة وإرفاقھا مع شیك مستحق الدفع الى  لیس .2
 دعونا نتعرف على طرق دعمكم من خالل ھذه الخیارات المعفاة من الضریبة: في المكتب الرئیسي في المدرسة. PTAرابطة 

 دوالر 20دلیل واحد) بمبلغ  (تشمل على PTAعضویة عائلیة في رابطة 

“Friends of Kilmer” -  دوالر. 75المبلغ المقترح لكل عائلة ھو 

 (نسمح ونرّحب بمساھمات الشركات المعادلة للمبلغ الذي تساھم بھ العائلة).

$ 

 $ تقدیم تبرعات لمساعدة األسر غیر المقتدرة مالیاً على المساھمة.

 $ دوالر. 50المبلغ المقترح لكل عائلة ھو  -تمویل الوسائل التكنلوجیة 

 $ مجموع التبرعات والمبالغ مستحقة الدفع المرفقة:

  یمكن شراء المزید من كتب الدلیل اإلضافیة من المدرسة خالل فترة تناول الطالب الغداء* 

ARABIC 

LS-Schools-Kilmer MS-PTA Membership Form 

https://kilmerpta.org/
http://pay4schoolstuffonline.com/
http://pay4schoolstuffonline.com/


 

األسم الكامل لولي أمر 
 الطالب/الوصي الشرعي:

 

 

  عنوان البرید األلكتروني:

 

أعد كتابة البرید 
 األلكتروني:

 

  :1المرحلة الدراسیة للطالب رقم   :1األسم الكامل للطالب رقم 

  :2المرحلة الدراسیة للطالب رقم   :2األسم الكامل للطالب رقم 

 

 لن یتم تبادل ھذه المعلومات أو تزویدھا الى أي جھة خارجیة  أخرى.في المدرسة فقط.   PTAھذه المعلومات مخصصة إلستخدام رابطة 


