SWAHILI

Hati Zinazohitajika kwa Pre-K
Kwa sababu ya Covid-19, nafasi ya uandikishaji imerekebishwa kuwa mchakato wa usajili wa mtandaoni hadi
shule zitakapofunguliwa tena. Hati zote sasa zinakubaliwa kwa njia ya kielektroniki. Unaweza kutuma barua
pepe ya hati zote kwa mwakilishi wa usajili wa shule yako. Ikiwa huna uhakika wa ni nani ni mwakilishi wa
usajili wa shule yako, tafadhali wasiliana na shule ya eneo lako.
•

Thibitisho la kuzaliwa (Mtoto wako lazima awe na umri wa miaka minne kabla ya tarehe 1 Septemba,
2020)
Cheti asili cha kuzaliwa, Rekodi ya Kuzaliwa ya Hospitali, Kadi ya Kijani, Kadi ya Waridi au Kadi ya Serikali
ya 1-94, au pasipoti ya mtoto (Nakala za hati hizi hazikubaliwi).

•

Thibitisho la mlezi wa kisheria (Ikiwa linahitajika)
Linahitajika tu ikiwa jina lako haliko kwenye cheti cha kuzaliwa cha mtoto.

•

Thibitisho la kitambulisho cha Mzazi/Mlezi
Kitambulisho chenye picha kilichotolewa na serikali, kama vile leseni ya Dereva ya Georgia, au
Kitambulisho halali cha Pasipoti cha Marekani.

•

Thibitisho la Makazi ya Georgia ya Mzazi/Mlezi*
Makubaliano ya rahani au kodi/upangaji kwa jina lako, AU bili ya umeme, gesi, au maji kwa jina lako, bili
ya kebo na simu hazikubaliwi.

* Wanafunzi ambao wanaishi na wazazi wao au walezi wa kisheria, lakini wanaishi katika nyumba ya mtu
mzima mwingine, na wanataka kuandikishwa katika Shule ya Wilaya ya DeKalb, lazima wajaze fomu ya Hati ya
Kiapo ya Makazi.
Tafadhali Kumbuka: Katika kipindi hiki cha kufunga kwa sababu ya COVID-19, familia zinazohitaji Hati ya Kiapo
ya Makazi inaweza kujaza na kupakia fomu kwa kutumia miongozo ifuatayo:
1. Lazima Mzazi/Mlezi ajaze kurasa 2 na 3 za fomu na zitiwe muhuri.
2. Lazima mmiliki wa nyumba ajaze na atie saini ukurasa wa 4 wa fomu. Ukurasa wa 4 HAUHITAJI kutiwa
saini mbele ya afisa wa shule.
3. Ukurasa wa 5 HAUHITAJI kukamilishwa kwa wakati huu.
4. Wasilisha fomu iliyokamilishwa (na hati zingine zote zinazohitajika kwa ajili ya uthibitisho wa makazi)
kupitia barua pepe kwa mwakilishi wa shule. Ikiwa huna uhakika wa ni nani ndiye mwakilishi wa shule,
tafadhali wasiliana na shule hiyo.
Kwa sababu ya COVID-19, nafasi ya uandikishaji imerekebishwa kukubali hati zote kielektroniki hadi shule
zitakapofunguliwa tena.
•
•
•
•
•

Kadi halisi ya Ruzuku ya Serikali ya Mtoto au “Kutodaiwa”
Ikiwa kutodaiwa kutahitajika, utapewa wakati wa mchakato wa uandikishaji.
Kadi ya Peachcare ya mtoto, kadi ya Medicaid, kadi ya bima ya afya, kadi ya EBT (stampu za chakula)
na/au TANF (Ikiwa zinatumika)
Cheti cha Chanjo 3231
Cheti cha Uchunguzi wa Macho, Masikio, Lishe na Meno (3300)
Kwa sababu ya COVID-19, wazazi/walezi wana siku 30 za kuwasilisha hati 3231 na siku 90 za
kuwasilisha hati 3300 kwa kutuma barua pepe kwa mwakilishi wa shule.
Nafasi za Pre-K zilizoteuliwa zinategemea uhalali wa hati zinazohitajika.

