
 2018/2019للعام  الالصفيةاألندية الرياضية / رسوم المشاركة في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالب: 

 ـــــــــــــــــــــ: ـــــالمرحلة الدراسية  ـــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــالمشاركة في
 

 

إذا (. signup-http://www.bloomfield.org/recبر الرابط التالي: )عبر اإلنترنت ع المشاركةدفع رسوم  يمكن

الرسالة  لتتلقى(  recreation@bloomfield.org) قم بإرسال بريد إلكتروني إلىبإعداد حسابك بعد، لم تقم 

دفع يمكنك إكمال هذا النموذج وإرساله بالبريد. ال يمكن دفع رسوم المشاركة في المدرسة. يجب بدالً من ذلك، الترحيبية. 

 Wing Lake Road Bloomfield 7273). العنوان: الرياضية األلعابعبر اإلنترنت أو إرسالها إلى مكتب  الرسوم

Hills, 48301 .) 

 إرسال بريد إلكتروني إلى الرجاء، على وجبة غداء مجانية أو مخفّضة إذا كنت مؤهالً للحصول

(ALewis@bloomfield.org  ) المعلومات سرية كافة. دفع الرسومقبل. 

إحدى الفرق حصول الطالب على موافقة التأهل للمشاركة مع  معرفة بعد الدفع يمكنك ،ملحوظة: بالنسبة لأللعاب التجريبية

 العام نهاية حتى مستردة غير الرسوم. جلسات التدريب في المشاركة من الطالب يتمكن أن قبل الدفع يجب. المشاركة

 ،(الداخلية التدريبات في أكثر أو مرات 3 أو) رياضية مسابقة أي في الطالب شارك إذا. كتابي طلب على بناءً  الدراسي

 قد كنت إذا. فال يمكن استرداد الرسوم أكثر، أو مرات ثالث حضر الطالب إلى النادي إذا. فال يمكن استرداد الرسوم

 .الدراسي العام نهاية في فيمكن استرداد الفرق فقط، األندية في الطالب وشاركرسوم، ال دفعت

 

( على Angi Lewis) :، فيرجى االتصال بـتجاوزت الرسوم هذا المبلغإذا  .$600 هو األقصى لرسوم المشاركةحد ال

 (. 6405-341-248) :الرقم

 لطالب المدارس الثانوية:

 مدرسة بلومفيلد هيلز الثانوية 

 

 فقط  الالصفية$ األندية 70 رسوم النادي( تشمل )  الالصفية/  الرياضية األندية$ 200  

 

 :اإلعداديةلطالب المدارس 

  ويست هيلز  –إيست هيلز  –اإلعدادية مدرسة بلومفيلد هيلز 

 $ األندية الالصفية فقط 45 رسوم النادي( تشمل )  الالصفية/  الرياضية األندية$ 150 

   في حال المشاركة في األندية.*فقط $ 45$، ولكن 150* ملحوظة: ال يدفع طالب الصف الرابع والخامس 

 

 خيارات الدفع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقداً $: ــــــــ 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رقم الشيك شيك $ : ـــــــــــــــــــ 

 

http://www.bloomfield.org/rec-signup


 ديسكفر  ماستركارد  فيزا  أمريكان اكسبرس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / ـــــــــــــــــ  رمز الحماية : ـــــ تاريخ االنتهاء رقم البطاقة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسم على البطاقة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معتمد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقيع ال

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلرسال وصل الدفعلبريد اإللكتروني عنوان ا

 ، فيرجى اإلشارة هنا:آخر للبطاقةإذا كان لديك عنوان  المنزل.** يجب أن يتطابق عنوان إرسال الفواتير مع عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم على البطاقة: 

 ـــــــــريدي: ـــــــــــــــــــــالعنوان: ــــــــــــــــــــــــــــ المدينة: ــــــــــــــــــــــــــــــ الوالية: ــــــــــــــــــــــــــــ الرمز الب

 


