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___ المعذرة !! لم نتمكن من تقديم طلب طفلك اليوم ألن الوثائق التالية ال تزال يجب تحميلها أو إرفاقها إلى الطلب .

□
□ شهادة الميالد – ضع الحرووف األولية من إسمك من اجل التحقق من كل من العناصر األتية :
تحديد الوالدين  /ولي األمر ( رخصة القيادة أو بطاقة الهوية من الوالية أو جواز السفر )

_____ التحقق من تاريخ ميالد الطفل (على سبيل المثال  :على المتقدمين فى عام  2018 - 2017البرامج  4سنوات (  ) PK , NSECD 4يجب
تاريخ الميالد ________________ :
أن تقع بين  1أكتوبر  2012 ,إلى  30سبتمبر ) . 2013 ،
_____ التحقق من ان الشخص الذى إستكمل الطلب هو الشخص المدرج في شهادة الميالد  ( .إذا كان الشخص المستكمل للطلب غير مدرج فى شهادة
الميالد  ،يجب تقديم أوراق حضانة صادرة عن المحكمة ) .

□

□

إثبات اإلقامة  -إختار أى واحدة لديك تقدمها :
_____ فاتورة الكهرباء الحالية مع اسم الوالدين و العنوان  ( .فاتورة غاز او كهرباء فقط )
_____ اإليجار الحالي أو بيان الرهن العقاري .
_____ إذا كان الوالدين و الطفل يعيشوا مع أحد أفراد العائلة أو صديق  ،هذا الشخص يجب ان يوفر وثائق للتحقق مع خطاب باإلضافة إلى واحدة من
البنود المذكورة أعاله .
_____ في إطار ترتيب معيشي مؤقت يرجع إلى فقدان السكن أو ضائقة اقتصادية ( يتحقق منها بواسطة ) LEA
إثبات الدخل  -إختار أى واحدة لديك تقدمها :
_____ اثنين (  ) 2من شيكات األجر على التوالي لكل من الوالدين أو مقدمي الرعاية في األسرة للعام الحالي ( في حدود  2أشهر من تاريخ ملء
هذا الطلب ) .
_____ خطاب رسمي يوقعه صاحب العمل تفيد بكل ما يلي :
• أين يعمل الوالد  /ولي األمر .
• معدل األجر فى كل ساعة .
• متوسط عدد ساعات عمل الوالد  /ولي األمر في كل أسبوع .
• تاريخ بدء التوظيف .
_____ طوابع تغذية  - SNAP /يجب أن تشمل إسم الطفل و تاريخ الفاعلية  ( .معتمد من خالل ______________ ) .
_____ بيان صادر عن إدارة الضمان االجتماعي يثبت التحقق من أن الطفل المدرج في الطلب هو المستفيد من فوائد الخدمة اإلجتماعية  ، SSIو
التي يجب أن تكون مرفقة مع اثنين من شيكات األجور الحالية للوالدين .
_____ اتفاق وضع رعاية الحضانة الحالية من . DCFS
_____ اآلباء العاطلين عن العمل يجب يقدموا خطاب يبين و يوثق مصدر الدخل المالى .
_____ خطاب موقع عليه و بتاريخ من الوالدين يفيد أن الدخل يكون نقدا و المبلغ المدفوع شهريا و توثيق أنهم غير قادرين على توفير إثبات شيكات
الدخل .
_____ األسر تكون في إطار ترتيب معيشي مؤقت بسبب فقدان السكن أو ضائقة اقتصادية ( بال مأوى )  .يجب على شبكات اإلتصال فى المجتمع ان
تتابع إجراءات  LEAالمحددة للتحقق من ان وضع األسرة يكون بال مأوى .
_____  2016وثائق الضرائب التي تبين أسماء الوالدين و الدخل السنوي ( مطلوب ألجل طلبات جيف كاب  ،سن الميالد إلى خمسة و فى البداية
المبكرة )  W 2 .أو  – 10402يجب ان يتم تحميل الوثيقة كاملة  .هذا يكون مسموح به ألجل  PK 4فقط  .هذا يسمح به فقط إذا لم يوجد
أي شكل آخر من أشكال وثائق التحقق من الدخل  .ال يسمح بقبول السنوات الضريبية السابقة .

( إجمالي عدد البالغين في األسرة  _______ :؛ إجمالي عدد األطفال في األسرة ) _______ :

□
□ وثائق التعليم الخاص (  / IEPالتقييم عندما ينطبق فقط )

سجالت تحصين حديثة ( شهادة دولية صالحة من والية لويزيانا للتحصين  .غير مطلوبة حتى أغسطس )

___

تهانينا ! قد تم تحميل المستندات الخاصة بك  ،و سوف تتم مراجعة طلبك من اجل قرعة الياناصيب  .سوف تتلقى إخطار القبول  ،ثم اإللحاق أو الوضع
فى قائمة االنتظار و سوف نرسل اإلخطار على حساب البريد اإللكتروني المدرج في الطلب الخاص بك  .الشخص الذى ساعد في الطلب __________

اسم الطفل  _____________________________________________ :التاريخ __________________________________ :
عنوان البريد اإللكتروني _______________________________________________ :
معلومات الوالدين للدخول على اإلنترنيت :
الكلمة السرية _____________________________________________________ :
اإلختيار األول _____________________ اإلختيار الثانى ______________________ اإلختيار الثالث ______________________
( يرجى المالحظة  :يتم توفير حافالت النقل فقط للطالب الملتحق بمدرسة في منطقة حضوره  /حضورها ) .

