AMHARIC
የቅድመ-መዋዕለህጻናት የሎተሪ ሂደት እርምጃዎች
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ለቅድመ-መዋዕለህጻናት ቦታ ኦንላይን ያመልክቱ
አስፈላጊ ሰነዶችን ይጫኑ
ለማሳወቂያ ኢሜልዎን ወይም የወላጅ ኤሌክትሮኒክ ዳሽ ይመልከቱ
ቦታዎን ይቀበሉ ወይም ውድቅ ያድርጉ
ተቀባይነት ካገኙ ፣ በምዝገባው ወቅት - ሜይ 5 እስከ 19, 2020 ድረስ አስፈላጊ ሰነዶችን ለተመደቡበት ትምህርት ቤት ይውሰዱ
በተጠባባቂዎች ዝርዝር ውስጥ ተይዘው ከሆነ ለምደባ እድል እና ለተጨማሪ አቅጣጫዎች ኢሜልዎን በቅርብ ይቆጣጠሩ
ወላጆች እና/ወይም አሳዳጊዎች የምዝገባውን ሂደት እስኪያጠናቅቁ ድረስ ልጆች በቅድመ-መዋእለህፃናት መርሃ ግብር (ፕሮግራም) አይመዘገቡም።
በትምህርት መክፈቻው የመጀመሪያ ቀን ከ10 ኤ.ኤም በፊት ያልተገኙ ልጆች በቅድመ-መዋዕለ ህጻናት ፕሮግራም ያገኙትን ቦታ ያጣሉ።
ለቅድመ-መዋዕለህጻናት የሚያስፈልጉ ሰነዶች

በኦንላይን ማመልከቻ ሂደት ወቅት መጫን ያለባቸው ሰነዶች እና በምዝገባ ወቅት ሜይ 5-19 ፣ በተመደቡበት ትምህርት ቤት የቀረቡ2020
1. የልደት ማረጋገጫ (ልጅዎ በሴፕቴምበር 1/2020 ወይም ከዚያ በፊት የአራት ዓመት መሆን አለበት)

•

2.

የሕግ ጠባቂነት ማረጋገጫ (የሚመለከተው ከሆነ)

•
3.

ስምዎ በልጁ የልደት የምስክር ወረቀት ላይ ካልሆነ ብቻ ያስፈልጋል

የወላጅ / አሳዳጊ የማንነት ማረጋገጫ

•
4.

የመጀመሪያው የተረጋገጠ የልደት የምስክር ወረቀት ፣ የውልደት የሆስፒታል ማስረጃ ፣ ግሪን ካርድ ፣ ፒንክ ካርድ ወይም የፌዴራል I-94 ካርድ ወይም
የልጁ ፓስፖርት (የእነዚህ ሰነዶች ቅጂዎች ተቀባይነት የላቸውም)

ልክ እንደ የ Georgia የመንጃ ፈቃድ ወይም ልክ የ U.S. ፓስፖርት መታወቂያ ያለ ተቀባይነት ያለው ምስል ያለው የመንግስት መታወቂያ

የወላጅ / አሳዳጊ Georgia ነዋሪነት ማረጋገጫ *

•

በስምዎ የቤት ግዢ ወይም የኪራይ ስምምነት ወይም በስምዎ የኤሌክትሪክ ፣ ጋዝ ወይም የውሃ ሂሳብ ፣ የኬብል እና የስልክ ሂሳቦች ተቀባይነት
የላቸውም

* ከአንድ ሰው ጋር የሚኖሩ ከሆነ እና በስምዎ ኪራይ ፣ የቤት ግዢ ወይም የፍጆታ ሂሳብ ከሌልዎት የሚከተሉትን ማስገባት አለብዎት: - የተፈረመ እና በጽሑፍ
የሰፈረው የነዋሪነት ማረጋገጫ እና ከእርስዎ ጋር በሚኖር ሰው ስም የግዢ/ኪራይ ውል ወይም የፍጆታ ሂሳብ መጠየቂያ እና ከማረጋገጫው ጋር ተመሳሳይ
አድራሻ የሚያሳይ በልጁ አሳዳጊ ስም የመልእክት ቅጅ፡፡
የልጅዎ ስም እንደተመረጠ የኤሌክትሮኒክ ማስታወቂያ ከደረሰዎት ቦታውን ኦንላይን መቀበል እና ዋናውን በተመደቡበት ትምህርት ቤት ውስጥ
በምዝገባ ወቅት ሜይ 5-19/2020 የተጫኙትን ሰነዶች (1-4) እና የሚከተሉትን ሰነዶች (5-8) ማቅረብ አለብዎት።
5.

የልጁ ዋናው የሶሻል ሴኪዩሪቲ ካርድ ወይም “ማስወገጃ”

•

ማስወገድ ካስፈለገ በምዝገባው ወቅት ለእርስዎ ይሰጣል

6.

የልጁ የ Peachcare ካርድ፣ Medicaid ካርድ፣ የጤና ኢንሹራንስ ካርድ፣ EBT ካርድ (የምግብ ደረሰኝ) እና/ወይም TANF (የሚተገበር ከሆነ)

7.

የክትባት የምስክር ወረቀት (3231)

8.

ዕይታ፣ ማስማት፣ አመጋገብ እና የጥርስ ምርመራ የምስክር ወረቀት (3300)

የቅድመ-መዋዕለሕጻናት ቦታ ምደባዎች በአስፈላጊ ሰነዶች ማረጋገጫ ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡

