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Kayda Hak Kazanan Anaokulu Öncesi Öğrencileri için Ebeveyn Kontrol Listesi 
 

Talimatlar:  Anaokulu öncesi eleme sürecini tamamlamaları ve kayıt için gerekli belgeleri edinip göndermeleri konusunda 
ebeveynleri desteklemek için bu şablonu kullanın.  

 

Nitelikler: 
 1.  Öğrenciler, 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 4 yaşını doldurmuş olmalıdır. 
 2.  Aile Fort Bend ISD'de ikamet ediyor olmalı ve... 
 3.  Aşağıdaki eleme kriterlerinden BİRİNİ sağlıyor olmalıdır:  

• Dil 
• Gelir 
• Diğer (Evsiz Olmak, Koruyucu Aile, Askerlik Durumu, Star of Texas Ödülü'ne hak kazanmış olmak) 

Dil Gelir 
TAMAMLANANLARI İŞARETLEYİN: 
 *Ev Dil Anketi - çevrimiçi kayıt sürecinin parçası 
 *Erken Öğrenenler için İngilizce Dil Yeterlilik 

Değerlendirmesi (preLAS): 
 
*Önemli Notlar: 
 Yanıtlarınızdan herhangi biri İngilizce dışında bir dilin 

kullanıldığını gösterirse okul bölgesi çocuğunuzun 
İngilizceyi kullanarak ne kadar iyi iletişim kurduğunu 
tespit etmek için değerlendirme yapmalıdır. 

 PreLAS değerlendirmesi ile elde edilen bilgiler, Çift Dilli 
ve/veya İkinci Dil Olarak İngilizce program hizmetlerinin 
uygun olup olmadığını belirleyerek öğretim ve program 
yerleştirme önerilerini bildirmek için kullanılacaktır. 

AŞAĞIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNUN: 
 Güncel SNAP uygunluk yazısı veya web sitesinden alınan ekran 

görüntüsünün çıktısı 
 Medicaid veya CHIP programına dahil olduğunu gösterir güncel 

belge 
 Güncel maaş bordrosu (tarihi en fazla 30 gün önce olan)  
 İşverenden alınmış Kazanç Yazısı 
 İşsizlik Belgesi 
 İşçi tazminat ödemesi belgesi 
 Engelli tazminat ödemesi belgesi 
 Serbest meslek sahibi iseniz muhasebe defterleri ve/veya kendi 

kendine verilen maaş bordroları gibi işletme/tarım belgeleri  
 Serbest meslek sahibi iseniz geçen yılın gelir vergisi beyannamesi 

Evsiz Koruyucu Aile Askeri Star of Texas 
TAMAMLANANLARI 
İŞARETLEYİN:  
 Öğrenci İkamet 

Anketi (okul 
tarafından verilir) 

 Okuldan Evsizler için 
Verilen Paket (okul 
tarafından verilir) 

 Danışman/sosyal 
hizmet görevlisi ile 
buluşma 

YUKARIDAKİ ELEME KATEGORİLERİNDEN BİRİ İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNUN: 
 Uygunluğu kanıtlar nitelikte 

DFPS yazısı 
 Koruyucu aileye verilme 

için CPS formu Form 
2085FC'dir 

 Evlat edinilme için CPS 
formu Form K-902-2226'dır  

 Evlat Edinme Sözleşmesi 

 ABD Savunma Bakanlığı 
fotoğraflı kimlik belgesinin 
doğrulanması (KİMLİK 
BELGESİNİ KOPYALAMAYIN) 

 Hizmet Beyanı 
 Ölüm Belgesinin Nüshası 
 Purple Heart Belgelerinin 

Nüshaları 
 Komutandan alınmış resmi 

yazının nüshası 
 ABD Savaş Gazileri İşleri 

Bakanlığı'ndan alınmış yazının 
nüshası 

 Hizmet üyesinin MIA 
olduğuna dair belge 

Star of Texas Ödülü'ne hak kazanan 
ebeveyn/kişi şunları sunabilir: 
 
 Çocuğun ebeveynine verilen 

kararın (sertifikanın) nüshası 
 Adının şu adreste bulunan eski 

ödül sahipleri listesinde yer 
aldığına dair kanıt:  
https://gov.texas.gov/uploads/files/o
rganization/criminal-
justice/PastStarOfTexasAwards.pdf   
 

Önemli Notlar: 
 Asker ailelerinin çocukları, aşağıdaki durumlarda Anaokulu Öncesi Eğitim Programına hak kazanır: 

 Devlet askeri kuvvetleri veya silahlı kuvvetlerin ihtiyat asli teşkilleri de dahil olmak üzere, Birleşik Devletler 
silahlı kuvvetlerinde, uygun otorite tarafından faal görev yapması emredilen muvazzaf görevli bir üyenin 
çocuğu olmak 

 Devlet askeri kuvvetleri veya silahlı kuvvetlerin ihtiyat asli teşkilleri de dahil olmak üzere, Birleşik Devletler 
silahlı kuvvetlerinde muvazzaf görevliyken yaralanan veya öldürülen bir üyenin çocuğu olmak 

Star of Texas Ödülü'ne hak kazanan bir ebeveynin çocuğu, ebeveyn aşağıdaki durumlardan birini sağlıyorsa 
Anaokulu Öncesi Eğitim Programına hak kazanır: 
 Teksas Valilik Yasası §3106.002 kapsamında güvenlik görevlisi olmak 
 Teksas Valilik Yasası §3106.003 kapsamında itfaiyeci olmak 
 Teksas Valilik Yasası §3106.004 kapsamında acil tıp ilk yardım görevlisi olmak 

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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2022-2023 Döneminde Anaokulu Öncesi için Hak Kazanan Öğrenciler için Kabul Edilen Belgeler 

 

Gerekli Kayıt Belgeleri: 
Anaokulu Öncesi Programı için uygun olduğu tespit edildikten sonra, çocuğunuzu okula kaydettirmek için gereken belgelerin birer 
nüshasını kampüs ADA/Katılım Memuru'na sunun.   
 Doğum Belgeleri 

 Doğum Belgesi (aslı) 
                            veya 
 Hastaneden alınmış doğum kaydı,  
 Evlat edinme kayıtları 

 
 
 
 

 

 Vasinin Kimliğini Kanıtlayıcı Belgeler 
 Ebeveynin Eyaletten Verilmiş 

Fotoğraflı Kimlik Belgesi  
  Eyaletten Verilmiş Sürücü Belgesi 
 Geçerli Pasaport 

 
 
 

 Hizmet Faturası 
 Elektrik 
 Su 
 Doğal gaz 

 
 
 
 
Not: sunulan belge, başvuru tarihinden en fazla 30 gün 
önce düzenlenmiş, güncel belge olmalıdır. 

 Sosyal Güvenlik Kartı 
• Kartın aslı (varsa) 

 
 
 

 

 Fort Bend County'de İkamet Ettiğini 
Gösterir Belge 
 Tapu 
 İpotek 
 Aylık ipotek beyanı 
 İpotek ödeme defteri 
 Konut kira sözleşmesi 
 Emlak Vergisi Beyannamesi 

 
 
 

 Çocuğun Aşı Kayıtları 
 

Duruma Göre Göz Önüne Alınacak Alternatif Kayıt Belgeleri: 
Yukarıdaki kategorilerden herhangi birinden belge alınamıyorsa, çocuğunuzu okula kaydettirmek için gerekli olan kabul edilebilir türde bir belgeyi 
kampüs ADA/Katılım Memuru'na sunun.  Alternatif belgeler duruma göre değerlendirilir ve incelemeye tabidir. 

 Doğum Belgeleri 
 Okula kabul amacıyla nüfus 

kayıtlarından sorumlu Teksas 
Eyalet Sağlık Hizmetleri 
Departmanı tarafından verilen, 
çocuğun doğum tarihi beyanı  

 Pasaport 
 Kilise vaftiz kaydı 

 
 
 

 

 Vasinin Kimliğini Kanıtlayıcı Belgeler 
 ABD pasaport cüzdanı 
 Pasaport kartı 
 ABD Vatandaşlık Belgesi  
 Tanımlanabilir fotoğraflı Vatandaşlığa 

Kabul Belgesi (N-550, N-560, N-561, N-
570, or N-578) 

 Muvazzaf görevli, yedek veya emekli 
personel için fotoğraflı ABD ordu 
kimlik kartı 

 
 
 
 

 Hizmet Faturası 
 Elektrik 
 Su 
 Doğal gaz 

 
 
 
 
 
 
Not: Sunulan belge, başvuru tarihinden en fazla 30 gün 
önce düzenlenmiş, güncel belge olmalıdır. 

 Sosyal Güvenlik Kartı 
 SSN numarası basılı şekilde, bakmakla 

yükümlü olunanlara verilen ordu 
kimlik kartı  

 SSN numarasının yazılı olduğu sağlık 
kartı, Medicare veya Medicaid kartı 

 
 
 

 Fort Bend County'de İkamet Ettiğini 
Gösterir Belge 
 Ev sahibi sigorta poliçesi veya beyanı 
 Kiracı sigorta poliçesi veya beyanı 
 Bir finans kuruluşundan gelmiş vadesiz 

hesap, tasarruf veya yatırım hesabı dahil 
hesaplarla ilgili posta 

 Başvuru tarihinden en fazla 30 gün önce 
düzenlenmiş kredi kartı ekstreleri 

 Çifte/Ortak İkamet Beyannamesi (noter 
tasdikli) veya   

 Çifte/Ortak İkamet Yenileme Formu 
 

 
 

 Çocuğun Aşı Kayıtları 
 Çocuğun belirli aşıları olmamasının 

tıbbi nedenini açıkça belirten, ABD'de 
lisanslı bir tıp doktoru veya osteopatik 
tıp doktoru tarafından imzalanmış tıbbi 
muafiyet.  

 Dini inanç da dahil olmak üzere vicdani 
nedenlerle gerekli okul aşılarından 
muaf tutulma isteğine dair beyan. 
https://www.dshs.texas.gov/immunize/sc
hool/exemptions.aspx  
 

 
 
 
Not: Muafiyet ömür boyu sürecek bir hastalık 
belirtmediği sürece, muafiyet yalnızca bir yıl geçerlidir. 

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


Talimatlar: Okuldaki anaokulu öncesi programına kaydolmak için gerekli belgeleri sağlama konusunda ebeveynleri desteklemek için 
bu kontrol listesini kullanın. 

 


