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التقديم عبر اإلنترنت لمقعد برنامج ما قبل رياض أطفال
تحميل المستندات المطلوبة
تحقق من البريد اإللكتروني الخاص بك أو لوحة ولي األمر اإللكترونية للتحقق من اإلخطارات
قبول أو رفض مقعدك
إذا تم قبولك ،قم بأخذ المستندات المطلوبة معك إلى المدرسة التي تم تحديدها لك خالل فترة التسجيل ،من  5حتى  19مايو.2020 ،
إذا تم وضعك على قائمة االنتظار ،تحقق من بريدك اإللكتروني دائ ًما الحتمالية تعيين المقعد ومزيد من التوجيهات
لن يتم تسجيل األطفال رسميا ً في برنامج ما قبل رياض أطفال إلى أن يستكمل أولياء األمور و/أو األوصياء عملية التسجيل .األطفال الذين ال يحضرون
اليوم األول من المدرسة قبل الساعة  10صبا ًحا سوف يفقدون مكانهم في صف مرحلة ما قبل رياض األطفال.
المستندات المطلوبة لبرنامج ما قبل رياض أطفال

المستندات المطلوب تحميلها أثناء عملية التقديم عبر اإلنترنت وتقديمها أثناء فترة التقديم من  5حتى  19مايو 2020 ،في المدرسة المعينة لك.
 .1إثبات الميالد (يجب أن يكون عمر طفلك أربع سنوات في تاريخ  1سبتمبر 2020 ،أو قبل ذلك)
•

شهادة الميالد المعتمدة األصلية وسجل المستشفى للوالدة الحية ( )Hospital Record of Live Birthوالبطاقة الخضراء ( )Green Cardوالبطاقة
الوردية ( )Pink Cardأو بطاقة  I-94الفيدرالية ،أو جواز سفر الطفل (ال يتم قبول نسخ هذه المستندات)

 .2إثبات الوصاية القانونية (حسب االقتضاء)
•

مطلوب فقط في حال عدم ذكر اسمك في شهادة ميالد الطفل

 .3إثبات هوية ولي األمر/الوصي
•

هوية بصورة فوتوغرافية صالحة من الوالية أو الحكومة ،مثل رخصة قيادة جورجيا أو جواز سفر أمريكي صالح

 .4إثبات إقامة ولي األمر/الوصي بجورجيا*
•

عقد رهن/إيجار باسمك أو فاتورة كهرباء أو غاز أو مياه باسمك ،فواتير التلفاز والهاتف غير مقبولة.

*إذا كنت تعيش برفقة شخص وليس لديك فاتورة إيجار أو رهن أو مرفق باسمك ،يجب أن تقدم التالي :إقرار باإلقامة موقع وموثق وبيان إيجار/رهن أو فاتورة باسم
الشخص الذي تعيش معه ونموذج بريدي باسم وصي الطفل به عنوان مطابق لعنوان إقرار اإلقامة.
إذا تلقيت إخطارا ً إلكترونيا ً بأنه تم اختيار اسم طفلك ،إذن يجب عليك أن تقبل المقعد عبر اإلنترنت وأن تقدم المستندات األصلية التي تم تحميلها ( )4-1والمستندات
التالية ( )8-5أثناء فترة التسجيل من  5حتى  19مايو 2020 ،في المدرسة التي تم تعيينها لك.
 .5بطاقة الضمان االجتماعي األصلية للطفل أو "نموذج اإلعفاء"
•

إذا كان يوجد حاجة إلى نموذج اإلعفاء ،سيتم تقديمه لك أثناء جلسة التسجيل.

 .6بطاقة  Peachcareو Medicareوبطاقة التأمين الصحي للطفل وبطاقة الفواتير اإللكترونية ( EBTطوابع الغذاء) و/أو الدعم المؤقت لألسر المحتاجة
( TANFحسب االقتضاء)
 .7شهادة التطعيمات ()3231
 .8شهادة فحص النظر والسمع والتغذية واألسنان ()3300
يتوقف تعيين مقاعد ما قبل رياض أطفال على التحقق من صحة المستندات المطلوبة.

