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 أھل طالب ما قبل الروضة لت قائمة التحقق الخاصة بالوالدین

 

 تسجیل. ستخدم ھذا النموذج لدعم أولیاء األمور في استكمال عملیة التأھیل لمرحلة ما قبل الروضة والحصول على المستندات المطلوبة وإرسالھا للیُ   التعلیمات:

 
 
 
 
 

 
 
 

                                       

 المؤھالت:
 1  . 2022سبتمبر  1بحلول  سنوات 4یجب أن یكون عمر الطالب. 
 2.   و... بیند المستقلةمقیمة في منطقة مدارس فورت یجب أن تكون األسرة 
 3.   متطلبات التأھیل الثالثة التالیة: أحدتلبي  

 اللغة •
 الدخل •
 مؤھلة) تعتبر (التشرد، رعایة التبني، الحالة العسكریة، جائزة نجمة تكساس غیر ذلك •

 الدخل اللغة
 یتم التحقق عند االكتمال:

  اإلنترنتكجزء من عملیة التسجیل عبر  -*استطالع اللغة األصلیة 
 *) تقییم إتقان اللغة اإلنجلیزیة ألوائل للمتعلمینpreLAS(: 

 
 *مالحظات ھامة:

  لغة أخرى غیر اإلنجلیزیةإذا كانت أي من إجاباتك تشیر إلى استخدام ،
على المنطقة التعلیمیة إجراء تقییم لتحدید مدى جودة تواصل طفلك  فیجب

 باللغة اإلنجلیزیة.
  سیتم استخدام معلومات تقییمpreLAS  لتحدید ما إذا كانت خدمات برنامج

ثنائیة اللغة و/أو اللغة اإلنجلیزیة، كلغة ثانیة مناسبة وإلبالغ التوصیات 
 التعلیمیة وتوصیات البرنامج.

 لمستندات التالیة:ا أحدقّدم 
  خطاب األھلیة لبرنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة الحاليSNAP  أو لقطة شاشة مطبوعة

 من موقع الویب
  مستفید حالي من برنامج التأمین الصحي العام في البالد لذوي الدخل المنخفض

Medicaid  أو برنامج التأمین الصحي لألطفالCHIP 
  یوًما)  30(مؤرخ في غضون بیان بالراتب الحالي 
 بیان باألرباح من صاحب العمل 
 توثیق البطالة 
 بیان مدفوعات تعویض العامل 
 بیان مدفوعات تعویض اإلعاقة 
  مستندات األعمال/الزراعة، مثل دفاتر الحسابات و/أو قسائم الراتب الصادرة ذاتیًا إذا

 كنت تعمل لحسابك الخاص 
 إقرار ضریبة الدخل للعام الماضي إذا كنت تعمل لحسابك الخاص 

 نجمة تكساس الخدمة العسكریة رعایة التبني بال مأوى
 : یتم التحقق عند االكتمال

  استطالع إقامة الطالب
 )مقدّم من المدرسة(
  منحة الطالب المشرد

 )مقدّمة من المدرسة(
 المسؤول / مقابلة المستشار

 االجتماعي

 أعاله: إلحدى الفئات المؤھلةالمستندات التالیة  أحدقّدم 
  خطاب قسم خدمات األسرة والحمایة

DFPS كدلیل على األھلیة 
  استمارة خدمات حمایة األطفال

CPS  للحضانة وھي نموذج
2085FC 

  استمارة خدمات حمایة األطفالCPS 
-K-902للنسب بالتبني وھي نموذج 

2226-  
 اتفاقیة النسب بالتبني 

  التحقق من ھویة صورة وزارة الدفاع
 (ال تنسخ بطاقة الھویة)األمریكیة. 

 بیان الخدمة 
 نسخة من شھادة الوفاة 
  نسخة من تنظیمات المحاربین القدامى

Purple Heart Orders 
 نسخة من خطاب رسمي من القائد 
  نسخة من خطاب من وزارة شؤون

 المحاربین القدامى األمریكیة
  توثیق أن عضو الخدمة ھو من

 MIAالمفقودین في المعارك 

یجوز للوالد/الشخص المؤھل للحصول على 
 جائزة نجمة تكساس:

 
  القرار (الشھادة) الممنوحة لولي نسخة من

 أمر الطفل
  إثبات االسم في قائمة المكرمین السابقین

 في 
https://gov.texas.gov/uploads/files/o

-rganization/criminal
 e/PastStarOfTexasAwards.pdfjustic 

 

 مالحظات ھامة: 
 یتأھل أطفال العائالت العسكریة لمرحلة ما قبل الروضة عندما یكون الطفل: 

 لقوات  طفل لعضو في الخدمة الفعلیة في القوات المسلحة للوالیات المتحدة، بما في ذلك القوات العسكریة التابعة للدولة أو عنصر احتیاطي في ا
 المسلحة، والذي أمرت بھ السلطة المناسبة بالخدمة الفعلیة

 د أصیب طفل أحد أفراد القوات المسلحة للوالیات المتحدة، بما في ذلك القوات العسكریة التابعة للدولة أو عنصر احتیاطي في القوات المسلحة، ق
 أو قُتل أثناء الخدمة الفعلیة 

 یكون مؤھًال لمرحلة ما قبل الروضة إذا كان الوالد كذلك: وف س طفل ألحد والدین مؤھل لجائزة نجمة تكساس
 3106.002§ ضابط حفظ سالم بموجب قانون حكومة تكساس 
 § أو 3106.003رجل إطفاء بموجب قانون حكومة تكساس 
 § 3106.004مسعف أول طبي للطوارئ بموجب قانون حكومة تكساس 

https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/criminal-justice/PastStarOfTexasAwards.pdf
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 النماذج المقبولة لتوثیق طالب مرحلة ما قبل الروضة المؤھلین  2023-2022

 

 استخدم قائمة المراجعة ھذه لدعم أولیاء األمور في توفیر المستندات المطلوبة للتسجیل في برنامج ما قبل ریاض األطفال في المدرسة. التعلیمات:

 وثائق التسجیل المطلوبة: 
 ور  بمجرد تحدید األھلیة لمرحلة ما قبل الروضة، قّدم نسخة واحدة من كل مستند مطلوب لتسجیل طفلك في المدرسة إلى مسؤول الدوام/موظف الحض

 توثیق المیالد 
  (أصلیة) شھادة المیالد 

 أو                            
   ،سجل الوالدة في المستشفى 
 سجالت التبني 

 
 
 
 

 

  الوصایة للھویةإثبات 
   بطاقة ھویة ولي األمر الصادرة من الوالیة 
 رخصة القیادة الصادرة عن الدولة 
 جواز سفر ساري المفعول 

 
 

 

 فاتورة المرافق 
  الكھرباء 
  المیاه 
  الغاز الطبیعي 

 
 
 
 

  30یجب أن یكون المستند المقّدم محدثًا ومؤرًخا في غضون  مالحظة:
 یوًما من تاریخ تقدیم الطلب. 

 بطاقة الضمان االجتماعي 
 )عند توفرھا(البطاقة األصلیة  •

 
 
 

 

 إثبات اإلقامة في مقاطعة فورت بیند 
 العقد 
  القرض العقاري 
  كشف حساب القرض العقاري الشھري 
  كتیب سداد الرھن العقاري 
  إیجار سكني عقد 
 بیان ضریبة األمالك 

 
 
 

 سجل تحصین الطفل 
 

 : كل حالة على حدةمستندات التسجیل البدیلة للنظر فیھا على أساس 
مسؤول الدوام/موظف الحضور  یتم النظر في المدرسة إلى  إذا لم یتم الحصول على مستند من أي من الفئات المذكورة أعاله، فقّدم نموذًجا مقبوالً واحًدا من المستندات المطلوبة لتسجیل طفلك في

 التوثیق البدیل على أساس كل حالة على حدة ویخضع للمراجعة. 
 توثیق المیالد 

  بیان تاریخ میالد الطفل الصادر عن قسم
الخدمات الصحیة بوالیة تكساس المسؤولة 
عن اإلحصاءات الحیویة ألغراض القبول 

 بالمدرسة  
  جواز سفر 
  الكنیسة سجل معمودیة 

 
 
 

 

 إثبات الوصایة للھویة 
 ب جواز السفر األمریكي یكت 
  بطاقة جواز السفر 
  شھادة الجنسیة األمریكیة 
 ) شھادة التجنس مع صورة شخصیةN-550, N-

560, N-561, N-570, or N-578 ( 
   بطاقة ھویة تحمل صورة عسكریة أمریكیة

 المتقاعدینلألفراد العاملین أو االحتیاطیین أو 
 

 
 
 

 فاتورة المرافق 
  الكھرباء 
  المیاه 
  الغاز الطبیعي 

 
 

 
 
 
 

  30یجب أن یكون المستند المقّدم محدثًا ومؤرًخا في غضون  مالحظات:
 یوًما من تاریخ تقدیم الطلب. 

 بطاقة الضمان االجتماعي 
  ھویة عسكریة تابعة مع رقم الضمان االجتماعي

SSN  مطبوع مسبقًا 
  البطاقة الصحیة أو بطاقة لبرنامج الفیدرللتأمین

أو برنامج التأمین الصحي  Medicareالصحي 
 Medicaidالعام في البالد لذوي الدخل المنخفض 

 SSNمع رقم الضمان االجتماعي 
 

 
 

  بیندإثبات اإلقامة في مقاطعة فورت 
 بولیصة أو بیان تأمین مالكي المنازل 
 بولیصة أو بیان تأمین المستأجرین 
   برید من مؤسسة مالیة؛ بما في ذلك الحساب الجاري

 واالدخار واالستثمار
  یوًما من  30بیانات بطاقة االئتمان مؤرخة في غضون

 تاریخ تقدیم الطلب 
   (موثقة) أوإفادة إقامة مزدوجة/مشتركة    
  نموذج تجدید إقامة مزدوجة/مشتركة 

 

 
 

 

 سجل تحصین الطفل 
  إعفاء طبي موقع من طبیب أو طبیب مرخص من

الوالیات المتحدة، یبیّن بوضوح سبب طبي ما ال  
 یمكن للطفل معھ تلقي لقاحات محّددة.  

   إفادة خطیة باإلقصاء ألسباب تتعلق بالضمیر، بما
في ذلك المعتقد الدیني، من التطعیمات المدرسیة 

 المطلوبة. 
https://www.dshs.texas.gov/immunize/sc

 hool/exemptions.aspx 
 

 
 
 

ینص اإلعفاء على شرط مدى الحیاة، یكون اإلعفاء   مالحظات: ما لم 
 صالًحا لمدة عام واحد فقط. 

https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx
https://www.dshs.texas.gov/immunize/school/exemptions.aspx

