
نسیة أو التنمیط الجنسي أو األصل أو اللون أو اإلعاقة أو الموقف من الخدمة  صاحب عمل لدیھ فرص عمل متساویة للجمیع. ال تمیز إدارة مدرسة بروفیدنس بین العرق أو العمر أو النوع أو التوجھ الجنسي أو الھویة الج
ولة وفي وطنیةً رائدةً في تعلیم شباب الحضر. الرسالة: ستُعد مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة جمیع الطالب لتحقیق النجاح في كلیات وجامعات الد العسكریة. الرؤیة: ستصبح مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة مدرسةً 

 المھن التي یختارونھا.
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 مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة خدمات الطعام  
 شارع واشنطن   379

   02903بروفیدنس، رود آیالند 
   4014569311ھاتف: 
  401.456.9314فاكس: 

www.providenceschools.org 

 خافییر مونتانیز
 المشرف 

 2022أغسطس  29

 السید(ة) الفاضل(ة): ولي األمر / الوصي، 

المدرسي   الوطني والفطور  المدرسي  الغداء  برنامج  للمدارس كجزء من  العامة ستشارك في خیار متاح  بروفیدنس  إبالغكم أن مدارس  یسّرنا 
 . 2023 -  2022المسمى بند األھلیة الجماعیة (بند األھلیة الجماعیة) للعام الدراسي 

فطور وجبة  على  الحصول  مدارسنا  في  المسجلین  الطالب  لجمیع  العام   یحق  من  یوم  كل  ألسرتكم  رسوم  دون  المدرسة  في  صحیة  وغداء 
 . 2023 - 2022الدراسي 

لمدارسنا  االستبیان  ھذا  ویسمح  األھلیة.  لتحدید  ولیس  إداریة،  ألغراض  المطلوب  األسرة،  دخل  استبیان  وتوقیع  تعبئة  منكم  نطلب  وعلیھ 
"، وبرنامج آت ریسك  Title I Aة مثل برنامج التمویل الدراسي تحت الباب األول "باالستفادة من مختلف البرامج التكمیلیة الحكومیة والفیدرالی 

الباب األول "31( الدراسي تحت  التمویل  تحدید   -"، وبرنامج إي  Title II Aأ)، وبرنامج  في  بالغ األھمیة  ریت، وإلخ. ویُعد ھذا االستبیان 
 البرامج التكمیلیة. ونطلب منكم استكمالھ وإرسالھ في أقرب وقت ممكن.مقدار األموال التي تتلقاھا مدارسنا من مجموعة متنوعة من 

وى  جمیع المعلومات الواردة في االستبیان المقدمة سریة. ودون مساعدتكم، ال یمكن لمدارسنا االستفادة القصوى من األموال المتاحة على مست 
 الوالیة والفیدرالیة. 

 ). 401( 456-9311خدمات الطعام على رقم الھاتف:   إذا كان لدیكم أي أسئلة، یرجى االتصال بمكتب

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 إدارة مدرسة بروفیدینس

  

http://www.providenceschools.org/


  



 استبیان دخل األسرة المقدم من مدرسة بروفیدنس العامة 

 2023-2022العام الدراسي 

 یرجى ملء االستبیان أدناه، ثم التوقیع علیھ، وإعادتھ إلى مدرسة طفلكم.

 الجزء األول: ما أسماء األطفال الذین یعیشون في منزلكم؟ 
أدرج اسم الطفل (األطفال) في المدرسة (من مرحلة ریاض األطفال حتى الصف 

مستوى  اسم المدرسة  ) 12
 الصف 

 طفل مكفول بالتبني؟ 
 االسم األول  االسم المتوسط  االسم األخیر  نعم أو ال 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 

 الجزء الثاني: كم عدد األشخاص في منزلكم؟ 

 أخرى ________  8 7 6 5 4 3 2 1 ضع دائرة حول عدد األشخاص في منزلكم:

 
 الجزء الثالث: ھل یحصل أي شخص في منزلك على مزایا برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة أو أعمال والیة رود آیالند؟  

 إذا كانت اإلجابة بنعم، امأل أدناه، ثم انتقل إلى الجزء الخامس 

 آیالند؟  ھل یحصل أي فرد من منزلك على مزایا برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة أو أعمال رود

  إذا كانت اإلجابة بنعم، فاكتب:

 رقم الحالة: _______________________  االسم: _______________________ 
 

 (إذا أدرجت اسم ورقم الحالة أعاله، فتخط ھذا الجزء)  الجزء الرابع: من لدیھ دخل في منزلك؟

 إجمالي دخل األسرة، وعدد مرات تقاضیھ:

المبلغ إذا تم دفعھ   أدرج أفراد المنزل 
 مرة في األسبوع 

المبلغ إذا تم دفعھ  
 مرتان في الشھر 

المبلغ إذا تم دفعھ  
 كل أسبوعین 

المبلغ إذا تم دفعھ  
 مرة في الشھر 

المبلغ إذا تم دفعھ  
 مرة في السنة 

 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  ..1
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  .2
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  .3
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  .4
 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  .5

 دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  الدخل اآلخر جمیعھ 
 

 الجزء الخامس: عالمات البالغین 
 أعدك أن ھذه المعلومات المقدمة صحیحة. لقد قمت بتضمین كل الدخل.

        

 اطبع اسمك ھنا   قم بتسجیل الدخول بصفة فرد بالغ في األسرة   التاریخ 
        

 رقم الھاتف المحمول  أو رقم الھاتف   عنوان األسرة (رقم، شارع، مدینة، والیة)

        
  



”؟  .1 "حجم المنزل  من یجب أن احتسبھ في 
 قم بتضمین نفسك وجمیع األشخاص الذین یعیشون في منزلك ممن یتشاركون الدخل والمصروفات.  •

o .یمكن أن یشمل ذلك األطفال، أو األطفال بالتبني، أو األجداد، أو األقارب اآلخرین، أو األصدقاء الذین یعیشون معك 

”؟  .2 "إجمالي دخل األسرة  ما الذي یُحتسب في 
 الدخل اإلجمالي من العمل: •

o  افي األجر"لیس لك "ص  -إجمالي الدخل ھو المبلغ المكتسب قبل خصم الضرائب والخصومات األخرى من راتبك 
o .یمكن إیجاد إجمالي األرباح عادةً على إیصال الدفع الخاص بك 
o  .یجب إدراج صافي الدخل فقط إلیرادات األعمال التجاریة أو المزارع أو اإلیجارات الخاصة 

 أعمال رود آیالند، إعالة الطفل، النفقة. •
المعاشات التقاعدیة، والتقاعد، والضمان االجتماعي، ودخل الضمان اإلضافي (دخل الضمان التكمیلي) ، ومزایا المحاربین القدامى   •

 (مزایا المحاربین القدامى)، ومزایا العجز.
 بدالت السكن العسكري وأجر القتال: •

o .تضمین بدالت السكن بالخارج 
 الدخل اآلخر جمیعھ: •

o  .تعویض العمال 
o  ات البطالة أو اإلضراب.إعان 
o .المساھمات المنتظمة من األشخاص الذین ال یعیشون في منزلك 
o .أي دخل آخر تم استالمھ 

 :ال تُدرج الدخل من •
o  .برنامج التغذیة التكمیلیة الخاصة بالنساء والرضاعة الطبیعیة واألطفال 
o .مزایا التعلیم االتحادیة 
o .دفعات الدعم التي تتلقاھا أسرتك 
o  .مبادرة اإلسكان العسكري المخصخص أو أجر القتال 

 أدرج أجر العمل اإلضافي فقط إذا كنت تحصل علیھ على أساس منتظم.دفع العمل اإلضافي: 

 أدخل صفًرا للدخل. ھل فقدت وظیفتك مؤخًرا؟ 

أسبوع .3 یتقاضون رواتبھم  األشخاص  بعض  إذا كان  الدخل  أُدرج  في  كیف  مرة  أو  شھریًا،  أو  أسبوعین،  أو كل  شھریًا،  مرتین  أو  یًا، 
 السنة؟ 

 فیما یلي بعض األمثلة عن كیفیة إدراج الدخل في مقدمة ھذا االستطالع:

أدرج أفراد األسرة الذین 
 لدیھم دخل: 

مرة في المبلغ إذا تم دفعھ 
 األسبوع

مرتان المبلغ إذا تم دفعھ 
 في الشھر

كل  المبلغ إذا تم دفعھ 
 أسبوعین

مرة في المبلغ إذا تم دفعھ 
 الشھر

المبلغ إذا تم دفعھ 
 مرة في السنة

إذا كانت ماري تتقاضى  . ماري بازیل 1
دوالًرا أمریكیًا كل   175

 فأدرجھ ھنا. -أسبوع 

إذا كانت ماري   
دوالًرا  20تتقاضى 

أمریكیًا مرة كل  
فأدرجھ  -أسبوعین 

 ھنا. 

  100إذا كانت ماري تتقاضى 
دوالر شھریًا لدعم الطفل،  

 فأدرجھ ھنا.

 

إذا كان دیفید یتقاضى    . دیفید ووترز 2
دوالًرا مرتین في  233

 الشھر، فأدرجھ ھنا. 

 75إذا كان دیفید یتقاضى  
دوالًرا أمریكیًا من دخل الضمان 

 التكمیلي كل شھر، فأدرجھ ھنا.

 

 
 الستخدام المدرسة فقط 

 12، شھریا × 24، مرتین في الشھر ×  26، كل أسبوعین × 52تحویل الدخل السنوي: أسبوعیًا × 

إجمالي الدخل بالدوالر 
 األمریكي:_________ عن: 

٪ من المبادئ التوجیھیة الفیدرالیة  100ما یصل إلى  
 لمكافحة الفقر 

 استناًدا إلى: 

٪ من مبادئ  185٪ و100بین 
التوجیھیة الفیدرالیة لمكافحة الفقر  

 استناًدا إلى: 

من  ٪ 185ما فوق 
المبادئ التوجیھیة  

الفیدرالیة لمكافحة الفقر  
 استناًدا إلى: 

 أسبوع 
  كل أسبوعین 
  مرتان في الشھر 
  شھر 
 سنة 

 حجم األسرة: ________ 

 بال مأوى 
  مھاجر 
  ھروب 
 دخل 

 ھید ستارت 
   التكمیلیة أو أعمال رود

 آیالند 
 طفل مكفول بالتبني 
  دخل أسرة 

دخل األسرة دخل األسرة 

 توقیع المسؤول المقّرر _______________________________ 
التاریخ 

 __________________________________ 

ذات الصلة التي تتعلق   المعلومات المقدمة في ھذا النموذج ھي سجل تعلیمي سري، وبالتالي فھي محمیة بموجب جمیع قوانین الخصوصیة الفیدرالیة، وقوانین الوالیة
قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة  ( 1974بالسجالت التعلیمیة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة األسریة لعام 

 من قانون اللوائح الفیدرالیة).  99من القسم    34ز من قانون الوالیات المتحدة، بموجب الجزء 1232من الفصل   20)، بصیغتھ المعدلة (الباب 1974األسریة لعام 
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