Jefferson Parish Early Childhood Collaborative Registration

جيفرسون باريش التعاون من اجل التسجيل في مرحلة الطفولة المبكرة
السنة الدراسية 2018-2017
إبتداء من  7مارس 2017 ,

مواقع التقديم :
 8 – 7مارس
 8مارس
 15مارس
 18مارس
 22مارس

 9:00صباحا –  2:00ظهرا
 9:00صباحا –  3:00ظهرا
 3:00ظهرا –  7:00مساء
 9:00صباحا –  3:00ظهرا
 9:00صباحا –  3:00ظهرا

 JPPSSمبنى اإلدارة الرئيسى فى  501مانهاتن بوليفارد  ,هارفى  ,لويزيانا 70058
مركز هيزل هيرست فى  1121كوزواى بوليفارد  ,جيفرسون  ,لويزيانا 70121
قاعة اور الدى للمساعدة فى  531ويليامز بولفارد  ,كينر  ,لويزيانا 70062
مركز ماريرو االجتماعى فى  2001لينكلن شاير درايف  ,ماريرو  ,لويزيانا 70072
مركز جريتنا االجتماعى فى  1700مونرو ستريت  ,جريتنا  ,لويزيانا 70053

نظام الدعم فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة فى  501مانهاتن بوليفارد :
~ للطالب االسم األخير يبدأ F - A
اإلثنين  7 ,مارس
~ للطالب االسم األخير يبدأ L - G
الثالثاء  8 ,مارس
األربعاء  9 ,مارس ~ للطالب االسم األخير يبدأ  , R - Mساعات ممتدة حتى الساعة  6:00مساء للعائالت العاملة لجميع الحروف Z - A
الخميس  10 ,مارس ~ للطالب االسم األخير يبدأ Z - S

المبادئ التوجيهية للتسجيل فى فصول روضة االطفال  4فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة :
•
•
•
•
•
•
•

يجب أن يكون الطفل أربعة ( )4سنوات من العمر في أو قبل  30سبتمبر  2017 ,لكى تقدم فى فصول . PK 4 - JPPSS
فصول قانون الباب  1قد تكون خاضعة للفحص .
يتم توفير النقل باالتوبيسات للطالب داخل منطقة االلتحاق بالمدارس فقط .
الطلب المكتمل فقط مع جميع الوثائق المطلوبة سوف يتم االخذ به فى نظام القرعة .
قد يختار اآلباء بحد اقصى ثالث مواقع الحتمال القبول فى  PK 4فى عملية التقديم .
سوف يتم أخطار الوالدين بالقبول أو قائمة االنتظار بواسطة البريد االلكترونى فقط .
سوف يطلب من العائالت ان يوافقوا أو يرفضوا على االلتحاق من خالل حسابهم االلكترونى .

األيشيا المطلوبة من أجل تسجيل طفلك :
•
•
•

•

•
•
•

الوالدين  /الواصى تحديد الشخصية ( رخصة القيادة أو بطاقة الهوية من الوالية أو جواز السفر ) .
شهادة ميالد الطفل ( يجب أن تكون النسخة األصلية ) .
إثبات اإلقامة ( واحدة مما يلى و التي يجب أن تتطابق مع اسم الوالدين في الطلب ) :
˂ فاتورة خدمات حالية .
˂ وثيقة قانونية صادرة من  /معتمدة من مكتب الواليات المتحدة للهجرة  /التجنس تظهر العنوان الحالي .
˂ اإليجار الحالي أو بيان الرهن العقاري التي يجب أن يطابق اسم الوالدين على الطلب .
إثبات الدخل ( واحدة مما يلي ) :
˂ نموذج ضريبة الدخل  2016تظهر أسم الوالدين و الدخل السنوي ( مطلوب لطلبات البداية المبكرة ) .
˂ إثنين من كعب شيك الدخل على التوالي لكل من الوالدين أو مقدمي الرعاية في المنزل في غضون  2أشهر من تاريخ تقديم
الطلب .
˂ خطاب رسمي من جهة العمل عليه ختم الشركة يفيد فيه بكل مما يلي :
√ تاريخ و مكان عمل الوالدين .
√ معدل األجر كل ساعة و متوسط عدد ساعات عمل الوالدين في األسبوع .
˂ خطاب موثق و مختوم  ،بتاريخ  ،من الوالدين تفيد أنها تحصل على أجر نقدا و المبلغ المحصول عليه شهريا  ،و توثيق أنهم
غير قادرين على توفير كعب شيك الدخل .
رسالة أو شهادة تبين الوضع الحالي  / SNAPالطوابع الغذائية ( يجب أن تتضمن أسماء الوالدين و الطفل و تواريخ الصالحية –
شهادة مومثقة من خالل _________ ) .
اتفاق وضع الكفالة الحالي من . DCFS
الوالدين الذين ال مأوى لهم أو العاطلين عن العمل يجب ان يقديموا خطاب موثق يوضح الدعم و الدخل من مصدر الدعم .

للحصول على معلومات إضافية زورونا على الموقع www.jpschools.org
أو االتصال بنا فى  JPPSSبقسم  PK 4مرحلة ما قبل الروضة فى 504-349-7696

