
رنګ، معلولیت یا تجربوي حالت پر بنسټ تبعیض نھ اد، د یو مساوي فرصت ګمارونکی. د پروواٻډٻنس ښوونځي ډیپارټمنټ د توکم، عمر، جنس، مذھب، جنسي تمایل، جنسیتي ھویت یا څرګندونې، اصلي ھیو
ي حوزه بھ ټول زده کونکي چمتو کړي ترڅو د ھېواد پھ کالجونو او ککوي. لرلید: د پروواٻډٻنس عامھ ښوونځی بھ د ښاري ځوانانو پھ ښوونې او روزنې کې یو ملي رھبر وي. ماموریت: د پروواٻډٻنس عامھ تعلیم

 شوو مسلکونو کې بریالي شي. پوھنتونونو او پھ خپلو ټاکل
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 مدیر

 2022, 29اګست 

 درنو والدٻنو/سرپرستانو،

ښوونځٻو تھ  تعلیمي کال لپاره پھ یو غوراوي کې چې  2023-2022موږ خوښ یو چې تاسو تھ خبر درکوو چې د پروواٻډٻنس عامھ ښوونځي بھ د 
د ملي ښوونځي د غرمې ډوډۍ او د ښوونځي د سھار ناري پروګرام د برخې پھ توګھ د السرسي وړ ده او د ټولنې پھ شراٻطو برابروالی مقرره  

)CEP .نومیږي، ګډون وکړي ( 

ھ ښوونځي کې د وړیا صحي  تعلیمي کال پھ ھره ورځ کې پ  2023-2022زموږ پھ ښوونځٻو کې ټول شامل زده کونکي ستاسو د کورنۍ لپاره د  
 سھار ناري او غرمې ډوډۍ ترالسھ کولو پھ شراٻطو برابر دي. 

کړئ.  موږ غواړو چې تاسو د کورنۍ د عاید سروې چې د اداري موخو لپاره اړینھ ده، مګر پھ شراٻطو برابروالي معلولو لپاره نھ، ډکھ او السلیک  
)،  31a، پھ خطر کې (Title I Aاو فدرال لھ بٻالبٻلو بشپړونکو پروګرامونو څخھ لکھ    دا سروې زموږ ښوونځٻو تھ اجازه ورکوي ترڅو د ایالت

Title II A  ،E-Rate    او داسې نور څخھ ګټھ پورتھ کړي. دا سروې د ھغو پٻسو د مقدار د معلومولو لپاره مھمھ ده چې زموږ ښوونځي یي لھ
 چې تاسو پھ مھربانۍ سره دا بشپړه او څومره ژر چې شونې وي دا وسپارئ. بٻالبٻلو بشپړونکو پروګرامونو څخھ ترالسھ کوي. موږ غواړو 

پھ سروې کې ټول سپارل شوي مالومات محرم دي. ستاسو لھ مرستې څخھ پرتھ، زموږ ښوونځي نھ شي کوالې چې د ایالت او فدرال بودجو څخھ  
 ګټھ اخستل اعظمي حد تھ ورسوي. 

 اړیکھ ونیسئ. 9311-456) 401خواړو د چوپړتیاوو دفتر سره پھ (کھ چٻرې تاسو پوښتنې لرئ، مھرباني وکړئ د 

 پھ درنښت،

 د پروواٻډٻنس ښوونځي ډیپارټمنټ 

http://www.providenceschools.org/


  



 د پروواٻډٻنس عامھ ښوونځېو د کورنۍ د عاید سروې 

 تعلیمي کال  2022-2023

 وسپارئ. مھرباني وکړئ الندې سروې ډکھ، وروستھ السلیک او بیا یي د خپل ماشوم ښوونځي تھ 

I :ماشومان پھ خپل کور کې پھ ژوندۍ بڼھ وګورئ؟   برخھ 
 ټولګي پورې)  12د ماشومانو نومونھ لست کړئ پھ ښوونځي کې (وړکتون تر  

 روزل شوي ماشوم؟   ټولګی  د ښوونځي نوم 
 لومړی  منځنی  وروستی  ھو یا نھ 

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

II :ستاسو پھ کور کې څو کسان ژوند کوي؟  برخھ 

 نور ________  8 7 6 5 4 3 2 1 د خپل د کور د کسانو شمٻر حلقھ کړئ: 

 
III :آیا ستاسو پھ کورنۍ کې کوم کس  برخھSNAP  یا دRI  کار امتیازونھ ترالسھ کوي؟ 

 برخې تھ والړ شئ Vکھ چٻرې ھو، الندې برخھ ډکھ کړئ. بیا 

 کار امتیازونھ ترالسھ کوي؟  RIیا د   SNAPآیا ستاسو د کور کوم غړی 

  کھ چٻرې ھو، د ھغوې الندې مالومات ولیکئ: 
 او د قضیې شمٻره: _______________________  نوم: _______________________ 

 
IV (کھ چٻرې تاسو کوم نوم او د قضیې شمٻره پورتھ لیکلې وي، دا برخھ پرٻږدئ)   برخھ:  ستاسو پھ کور کې څوک عاید لري؟ 

 د کور ناخالص عاید او دغھ عاید څو ځلې ترالسھ کٻده:

مقدار کھ چٻرې پھ اونۍ   د کور غړي لست کړئ 
 کې یو ځل تادیھ شوي وي 

مقدار کھ چٻرې پھ میاشت  
ځلھ تادیھ شوي  کې دوه  

 وي 
اونۍ   2مقدار کھ چٻرې ھر 

 وروستھ تادیھ شوی وي 
مقدار کھ چٻرې پھ میاشت  
 کې یو ځل تادیھ شوی وي 

مقدار کھ چٻرې پھ کال کې یو  
 ځل تادیھ شوی وي 

1 .. $ $ $ $ $ 
2 . $ $ $ $ $ 
3 . $ $ $ $ $ 
4 . $ $ $ $ $ 
5 . $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ نور ټول عایدات 

 
V :د لویانو السلیکونھ  برخھ 

 زه ژمنھ کوم چې دا چمتو شوي مالومات ریښتوني دي. ما ټول عاید شامل کړی دی. 
        

 خپل نوم دلتھ ولیکئ    د کورنۍ د لوي غړي پھ توګھ السلیک   نٻټھ 
        

 ټیلیفون شمٻره د ګرځنده  یا  د ټیلیفون شمٻره   د کورنۍ پتھ (شمٻره، سړک، ښار، ایالت) 

        
  



" کې څوک وشمٻرم؟  .1 "د کورنۍ پھ اندازه  زه باید 
 خپل ځان او ټول ھغھ کسان چې ستاسو پھ کورنۍ کې ژوند کوي او عاید او لګښت یي سره ګډ وي.  •

o  شاملیږي. پدې شمٻر کې ماشومان، روزل کٻدونکي ماشومان، نیا او نیکھ، نور خپلوان، یا ملګري چې تاسو سره ژوند کوي 

" کې څوک شمٻرل کیږي؟  .2 "کورنۍ پھ ټولټال عاید  د 
 کار څخھ ترالسھ شوی ناخالص عاید:  •

o  یعنې ستاسو   -ناخالص عاید لھ ھغھ مقدار څخھ عبارت ده چې لھ مالیاتو څخھ وړاندې ترالسھ کیږي او نور کسرونھ ستاسو لھ تادیھ څخھ ایستل شوي
 "کور تھ وړل کیدونکی" مقدار نھ دی! 

o عایدات معموْال ستاسو د تادیھ پھ پاڼھ کې پیدا کٻدلې شي.  ناخالص 
o  .خالص عاید باید د خپل کاروبار، فارم، یا کرایي عاید لپاره لست شي 

 کارونھ، د ماشوم مالتړ، نفقھ  RIد  •
 امتیازونھ)، او د معلولیت امتیازونھ  VA)، د تجربھ کار امتیازونھ ( SSIد تقاعد پٻسې، تقاعد، ټولنیز امنیت، د بشپړونکي امنیت عاید ( •
 د نظامي استوګنې امتیازونھ او د جګړې تادیھ: •

o  .لھ نظامي قرارګاه څخھ بھر استوګنې امتیازونھ 
 نور ټول عایدات: •

o  د کارکونکي اجوره 
o  د بیکارۍ یا اعتصاب امتیازونھ 
o  د ھغو خلکو لخوا منظمي مرستې چې ستاسو پھ کورنۍ کې ژوند نھ کوي، او 
o ترالسھ شوی عاید. کوم بل 

 : الندې عایدات مھ شاملوئ •
o WIC 
o  د فدرال ښوونې او روزنې امتیازونھ او 
o  .د روزنې تادیات چې د کورنۍ لخوا ترالسھ شوې وي 
o د شخصي نظامي استوګنې نوښت یا جګړي تادیھ 

 پھ منظم ډول سره ترالسھ کوئ. د اضافي وخت تادیھ یواځې پھ ھغھ صورت کې شاملھ کړئ کھ چٻرې تاسو ھغھ د اضافي وخت تادیھ: 
 عاید لپاره صفر ولیکئ آیا تاسو پدې ووروستٻو کې خپلھ دنده لھ السھ ورکړئ ده؟ 

 اونۍ وروستھ، میاشتني، یا کال کې یوځل ډول سره پٻسې تادیھ کیږي، زه عاید څنګھ لست کړم؟  2کھ چٻرې خلکو تھ پھ اونیز، میاشت کې دوه ځلھ، ھر  .3
 برخھ کې د عاید د لست کولو د څرنګوالي ځنې بٻلګې پھ الندې ډول دي:د سروې پھ مخکې 

د کورنۍ ھغھ غړي لست  
 کړئ چې عاید لري: 

اونۍ کې مقدار کھ چٻرې پھ 
 تادیھ شوي وي  یو ځل

میاشت مقدار کھ چٻرې پھ 
 تادیھ شوي وي کې دوه ځلھ 

  2مقدار کھ چٻرې ھر 
تادیھ   اونۍ وروستھ 
 شوی وي 

میاشت کې یو  مقدار کھ چٻرې پھ 
 تادیھ شوی وي  ځل

مقدار کھ چٻرې پھ 
تادیھ   کال کې یو ځل
 شوی وي 

کھ چٻرې میري پھ اونۍ کې   . میری بازیل1
دا   -ترالسھ کوي  $175

 دلتھ ولیکئ 

کھ چٻرې میري پھ   
اونٻو کې   2ھرو 
  -ترالسھ کوي   $20

 دا دلتھ ولیکئ 

کھ چٻرې میري پھ ھر میاشت کې  
  100ماشوم پھ مالتړ کې $ د 

 دا دلتھ ولیکئ  -ترالسھ کوي  

 

کھ چٻرې ډیویډ پھ میاشت    . ډیویډ ویټرز 2
ترالسھ   233ځلھ $  2کې 

 دا دلتھ ولیکئ  -کوي 

څخھ    SSIکھ چٻرې ډیویډ لھ  
  -ترالسھ کوي  75ھره میاشت $ 
 دا دلتھ ولیکئ 

 

 
 یواځې د ښوونځي د کارولو لپاره 

 x 12میاشتنی  x 24، میاشت کې دوه ځلھ x  26اونۍ  2، ھر x  52د کلني عاید تبادلھ: اونیز 

 ټولټال عاید $: _________ پھ: 
   FPG% پورې 100تر 

 پر بنسټ: 
  FPG% څخھ پورتھ 185لھ  پر بنسټ:  FPG% د 185% او 100د 

 پربنسټ: 

  اونیز 
  اونۍ  2ھر 
  میاشت کې دوه ځلھ 
  میاشت 
  کال 

 اندازه: ________ د کورنۍ 

  بې کوره 
  مھاجر 
  تښتٻدلی 
 عاید 

  د غوره والي امتیاز 
  دSNAP  یاRI  کارونھ 
  روزل کیدونکی ماشوم 
 د کورنۍ عاید 

  د کورنۍ عاید   د کورنۍ عاید 

 __________________________________ نٻټھ  د رسمي ټاکونکي کس السلیک _______________________________ 

پھ تعلیمي ریکارډونو پورې اړه  پدې فورمې کې وړانې شوي مالومات یو محرم تعلیمي ریکارډ دی او لھ ھمدې املھ د اړونده فدرالي او ایالتي محرمیت د قوانینو پواسطھ چې 
 § .U.S.C 20)، لکھ څرنګھ چې تعدیل شوی دی (FERPAتعلیمي حقونو او محرمیت قانون (کال د کورنۍ د  1974لري، پھ ګډون د، لھ کوم محدودیت څخھ پرتھ، د 

1232g ؛CFR 34  خوندي ساتل کیږي.99برخھ ( 
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