
 

 

 
 

  
 
 
 

 :سرپرست محترم/والدین
 

بخاطر حضور .  هر سال، حضور فعالیت فدرال در ویرجینیا بر بودجۀ عملیاتی مکتب های دولتی شهرک ستافورد تاثیر میگذارد
رایط میشوند، گستردۀ فدرال و معافیت های مالیاتی که برای آن این کارمندان ، ملکیت ها و آژانس های دولتی متصل بهم بطور فدرال واجد ش

همکاری شما در تشخیص نمودن . فدرال شده است (Impact) بخش مکتب ما واجد شرایط برای درخواست برای پول های کمکی تاثیر
   .دانشجویان که با فدرال ارتباط دارند، ضروری است

 

سرپرست گزارش داده /شمارۀ والدین معلو مات جمع آوری شده ثبت میگردد و به.  بررسی تاثیر این کمک ها در پشت این فورمه است

هیچ گونه معلومات شخصی مانند نام، آدرس، کارفرما و جای کار به فورم  کمک، گزارش داده . میشود، که با طرزالعمل برابری داشته باشند
  .نمیشود

 

  :کل ذیل دوباره برگردانندلطفاً بررسی کنید هر طفل فورمه را تکمیل نموده و امضا فامیل خود را کرده باشد و نتیجه را به ش

 

  معلومات دانشجو: بخش اول

 . برای هر دانشجو یک فورمه استفاده کنید.  تمام معلومات درخواستی دانشجو را تکمیل کنید

 

 خدمات بدو اطالع: سرپرست/معلومات کاری والدین: بخش دوم

ای  خدمات ایاالت متحده یا حمایوی یا عضو محافظین ملی سرپرست در عضو فعال نگهبان ه/تمام معلومات درخواست شده را اگر والدین
   .باشد، تکمیل کنید 2019آکتوبر،  1در تاریخ 

 

  کارمند ملکی در ملکیت فدرال:  سرپرست/معلومات کاری والدین: بخش سوم

 .سرپرست در ملک فدرال یا تاسیسات نظامی کار میکند، تکمیل کنید/تمام معلومات را اگر والدین

آدرس ملکیت فدرال، بشمول شهر، ایالت و کود پوستی باید در فورمۀ بررسی ذکر شده باشد در غیر این ملکیت فدرال در :  تیادداش
  .  بررسی ناحیۀ خاکستری فدرال لیست باشد

 

  نظام خارجی: سرپرست/معلومات کاری والدین: بخش چهارم

 .سر نظام دولتی در نظام خارجی خدمت کند، تکمیل نماییدسرپرست منحیث اف/تمام معلومات درخواست شده را اگر والدین

 

  .برگردانید 2019آکتوبر،  22به مکتب طفل تان تا ررسی را امضا و تاریخ درج کنیدو ب
 

 هر برای را بررسی فورمۀ ما که است مهم بسیار این   .ماند خواهد باقی محرمانه میکنید تهیه بررسی در شما که معلومات تمام   
 واجد بررسی، های فورمه که دارد نیاز متحده ایاالت معارف وزارت برنامه، تفتیش زمان در. کنیم دریافت خود مکتب سیستم در انشجود

 که نمیشوند شرایط واجد باشند نشده گذاری تاریخ و امضا که های فورمه .باشند شده گذاری تاریخ سرپرست/والدین توسط شده امضاه شرایط
  .شد خواهند فدرال دولت به ها پول برگشت به منجر

 

 :برای کمک به این که بهترتاثیر کمک را بیفهمیم معلومات زیر ضروری است
 

 هدف برنامۀ  تاثیر کمک (Impact) برای جبران نمودن آژانس های آموزشی محلی برای از دست دادن درآمد شان است که از اثر معافیت
  .ی اطفال متصل به صورت فدرال بوده استمالیۀ  فدرال و مصارف افزایش یافته برا

  اطفال متصل فدرالی کسانی هستند که در سرزمین های هندی، پایگاه های نظامی، خانه های کم هزینه و دیگر ملکیت های فدرال اند که

 .اند( 0192آکتوبر،  1)در تاریخ بررسی  طیا در ملکیت های فدرال واجد شرایوالدین شان در خدمات همسان سازی شده اند 

 

با تکمیل نمودن بررسی تاثیر کمک و برگرداندن آن به مکتب تان، شما کمک میکنید تا تشخیص شود که چند دانشجو وصل شدۀ فدرال در 
   .شهرک زندگی میکنند تا دولت فدرال بتواند مقدار مناسب پول را به مکتب های دولتی شهرک ستافورد توزیع کند

 
 

بیشتر بدانید، لطف نموده از ویب سایت وزارت معارف ایاالت متحده  (Impact) میخواهد در مورد کمک تاثیراگر شما پرسشی دارید یا 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oese/impactaid/whatisia.html یید یا به کمبرلی واشنگتن در خدمات مالی وزارت به شمارۀ دیدن نما

 .تماس بگیرید 658-6580 (540)

  

 ،مخلص شما

 مکتب های دولتی شهرک ستافورد
31 Stafford Avenue 

Stafford, Virginia  22554-7246 

 6000-658 (540)  :تلفن

 6000-658 (540):  فکس

 
 2019آکتوبر،  1      

 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/oese/impactaid/whatisia.html
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