
 

 

 
 

  
 

 
 

 عزيزي الوالد/ الوصي:

 

 

ُ فدراليًا في فرجينيا على ميزانية التشغيل لمدارس مقاطعة  ظًرا للتواجد الفدرالي الكبير واإلعفاءات الضريبية نالعامة.  Staffordفي كل عام، يؤثر وجود نشاطا

. نحتاج Impact Aidالحصول على أموال من برنامج  ي فإن شعبتنا المدرسية مؤهلة لطلبلاالمستحقة لألشخاص والممتلكات والهيئات الحكومية ذوي العالقات بالنظام الفدر

 مساعدتكم في تحديد الطالب ذوي العالقات بالنظام الفدرالي.

 

/ األوصياء وممن تنطبق عليهم ومورء األتُسجل البيانات المجمعة وتُبلغ بصورة عدد أوليا .Impact Aidتظهر على الجانب اآلخر من هذا الخطاب استمارة استبيان برنامج 

 اسم صاحب العمل أو ومكان العمل بطلب المنحة.لمطلوبة. ال تُبلغ البيانات الشخصية ومثل االسم والعنوان والمعايير ا

 

 رسة طفلكم كما يلي:يُرجى استكمال االستبيان الخاص بكل طفل بمنزلكم وتوقيعه وإعادته لمد

 

  ب:القسم األول: بيانات الطال
  .استخدم استمارة واحدة لكل طالب كافة المعلومات المطلوبة عن الطالب. كملاست

 

 القسم الثاني: ومعلوومات عمل الوالد/ الوصي الخدومات النظاومية

 1طني حسب أوامر التفعيل في لحرس الوادًا في استكمل كافة المعلومات المطلوبة إذا كان الوالد/ الوصي فرداً نظامياً في الخدمة العسكرية األمريكية أو فردًا احتياطيًا أو فر

 .2019أكتوبر 

 

  القسم الثالث: ومعلوومات عمل الوالد/ الوصي ومدني يعمل في إحدى الممتلكات الفدرالية

 استكمل كافة المعلومات المطلوبة إذا كان الوالد/ الوصي يعمل بإحدى الممتلكات الفدرالية أو بمنشأة عسكرية.

 في المساحة الستبيان عنوان العقار الفدرالي شاماًل المدينة والوالية والرمز البريدي ما لم يذكر العقار الفدرالي بالقائمة الموجودةرة ااستمتتضمن ايجب أن  مالحظة:

  .في االستبيان الرمادية

 

  القسم الرابع: ومعلوومات عمل الوالد/ الوصي الجيش األجنبي

 ي يعمل كضابط عسكري حكومي رسمي بجيش أجنبي.الوص /والدكان ال وبة إذااستكمل كافة المعلومات المطل

 

 .2019أكتوبر  22قم بتوقيع االستبيان وتأريخه وأعده إلى ومدرسة طفلك بحلول 

 

البرنامج،  اتحالة تدقيق حساب في ا.مدرستنمن األمور بالغة األهمية أن نستلم استمارة استبيان لكل طالب بنظام  تُعاومل كافة المعلوومات التي تقدومها باالستبيان بسرية.

أوموال  تعد استمارات االستبيان غير الموقعة والمؤرخة غير ومؤهلة وتعاد تطلب وزارة التعليم األمريكية توقيع استمارات االستبيان المؤهلة وتأريخها من قِبل الوالد/ الوصي.

  المعونة إلى الحكوومة الفدرالية.

 

 ، نزودكم بالمعلومات التالية:Impact Aidلمساعدتكم على فهم أفضل لبرنامج 

 

  إن الغرض من برنامجImpact Aid ة لألطفال هو تعويض الجهات التعليمية المحلية عن خسارة العائد المحلي نظًرا إلعفاء الممتلكات الفدرالية ضريبيًا والنفقات المتزايد
 ذوي الصلة بالنظام الفدرالي. 

 

 الي هم أولئك المقيمين باألراضي الهندية والقواعد العسكرية والمساكن منخفضة اإليجار والممتلكات الفدرالية األخرى أو الذين يعمل إن األطفال ذوي الصلة بالنظام الفدر

 (.2019أكتوبر  1تاريخ االستبيان في ) في للمنحة آباؤهم بالخدمات النظامية أو العاملون بممتلكات فدرالية مؤهلة

 

 

وإعادته إلى مدرستكم، فإنكم تعينونا على تحديد عدد الطالب ذوي الصلة بالنظام الفدرالي المقيمين بالمقاطعة لتتمكن الحكومة  Impact Aidلبرنامج  باستكمال االستبيان السنوي

 العامة. Staffordمدارس مقاطعة  الفدرالية من توزيع مبلغ المعونة المناسب على

 

 

 األمريكية ، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة التعليمImpact Aidمزيد من المعلومات حول برنامج إذا كانت لديكم أية أسئلة أو رغبتم بمعرفة ال

s/list/oese/impactaid/whatisia.htmlhttps://www2.ed.gov/about/office  658 (540)-6580تصال بكيمبرلي واشنطن بقسم الخدمات المالية على الرقم أو اال. 

  

 مع خالص التحيات،

 
 (، محاسب قانوني معتمد، محقق معتمد لكشف االحتيالChris R. Fulmerكريس آر فولمار )
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