
ARABIC 

 المستندات المطلوبة لبرنامج ما قبل رياض أطفال

، تم تعديل فترة التسجيل لتصبح عملية تسجيل عبر اإلنترنت حتى إعادة افتتاح المدارس. يتم اآلن قبول جميع  19نظًرا لجائحة كوفيد 
ويمكنك إرسال جميع المستندات عبر البريد اإللكتروني إلى المكلف بالتسجيل بالمدرسة. إذا لم تكن متأكًدا من  . إلكترونيًاالمستندات 

 شخص المكلف بالتسجيل بالمدرسة، فيرجى االتصال بمدرستك المحلية.

 أو قبل ذلك(  2020سبتمبر،  1إثبات الميالد )يجب أن يكون عمر طفلك أربع سنوات في تاريخ   •
( والبطاقة الخضراء  Hospital Record of Live Birthالد المعتمدة األصلية وسجل المستشفى للوالدة الحية ) شهادة المي

(Green Card( والبطاقة الوردية )Pink Card أو بطاقة )I-94  الفيدرالية، أو جواز سفر الطفل )ال يتم قبول نسخ هذه
 المستندات(. 

 إثبات الوصاية القانونية )حسب االقتضاء(  •
 غير مطلوبة إال إذا كان اسمك غير موجود على شهادة ميالد الطفل. 

 إثبات هوية ولي األمر/الوصي •
 هوية بصورة فوتوغرافية صالحة من الوالية أو الحكومة، مثل رخصة قيادة جورجيا أو جواز سفر أمريكي صالح. 

 إثبات إقامة ولي األمر/الوصي بجورجيا*  •
 ك أو فاتورة كهرباء أو غاز أو مياه باسمك. فواتير التلفاز والهاتف غير مقبولة.عقد رهن عقاري أو إيجار/تأجير باسم

* يجب على الطالب الذين يعيشون مع أولياء أمورهم أو أوصيائهم القانونيين، ولكن يقيمون في منزل شخص بالغ آخر، ويطلبون  
 التسجيل في إحدى مدارس مقاطعة ديكالب، إكمال نموذج إقرار إقامة. 

التي نمر بها، يمكن لألسر المطلوب منهم إقرار إقامة إكمال النموذج وتحميله وفقًا  19أثناء فترة إغالق كوفيد  مالحظة: يرجى
 للتوجيهات التالية:

 بالنموذج وتوثيقها. 3و 2يجب أن يكمل ولي األمر/الوصي الصفحات  .1
 في حضور أحد مسؤولي المدرسة.  4توقيع الصفحة  ال يجب بالنموذج ويوقعها.  4يجب أن يكمل مالك المنزل الصفحة  .2
 في الوقت الحالي.   5إكمال الصفحة  ال يجب .3
أرسل النموذج المكتمل )وجميع المستندات المطلوبة األخرى إلثبات اإلقامة( عبر البريد اإللكتروني إلى الموظف المكلف   .4

 لموظف المكلف بالمدرسة، فيرجى االتصال بالمدرسة. بالمدرسة. إذا لم تكن متأكًدا من شخص ا

 ، تم تعديل فترة التسجيل لقبول جميع المستندات إلكترونيًا حتى إعادة افتتاح المدارس.19نظًرا لجائحة كوفيد 

 بطاقة الضمان االجتماعي األصلية للطفل أو "نموذج اإلعفاء"  •
 اء عملية التسجيل.إذا كان نموذج اإلعفاء مطلوبًا، فسيتم توفيره لك أثن

)طوابع الغذاء(   EBT وبطاقة التأمين الصحي للطفل وبطاقة الفواتير اإللكترونية Medicareو Peachcare بطاقة •
 )حسب االقتضاء( TANF و/أو الدعم المؤقت لألسر المحتاجة

 ( 3231شهادة التطعيمات ) •
 (3300شهادة فحص النظر والسمع والتغذية واألسنان ) •
يوًما إلرسال مستند   90و 3231يوًما إلرسال مستند  30، يكون أمام أولياء األمور/األوصياء 19نظًرا لجائحة كوفيد  •

 عن طريق مراسلة الموظف المكلف بالمدرسة عبر البريد اإللكتروني. 3300

 يتوقف تعيين مقاعد ما قبل رياض أطفال على التحقق من صحة المستندات المطلوبة. 


