
 

 

 
 
  

 
 

 
 : ته! /سرپرستووالدېن ومحترم

 
ت موجوديت ابوديجه تاثير کوي۔ د فيډرالي زي عملياتي ( پهStafford County Public Schoolsهر کال، په ورجينيا کې د فيډرالي فعاليتونو موجوديت د سټيفورډ کاونټي پبلک سکولز )

( وجهي صندوقونو لپاره Impact Aidد فيډرالي ايمپيکټ ايډ ) یتيا لري، زموږ ښوونځوړنفر، ملکيتونه، او دولتي اژانسې  وګه مربوطالي تاو ماليې څخه استثنا المله د کوم لپاره چې په فيډر
 د هغه محصلينو په ګوته کولو کې ستاسې مرستې ته اړتيا ده چې فيډرالي ارتباط لري۔  وړتيا لري۔عريضه کولو 

 
۔ په توګه راپور کيږې پوره کوي مېرې په توګه کوم چې اړين آرونېوالدېنو/سرپرستانو شهغه د  ې ډېټا ريکارډ کيږي اوراټوله شوورکړل شوې۔ مپيکټ ايډ فورمه د ا شا ته  د دې ليک 

 د بخشش په غوښتنليک کې نه وړاندې کيږې۔ یيا د استخدام ځا یهيڅ ډول شخصي مالومات لکه نوم، ادرس، ګماروونک
 

 
 ته بېرته ولېږئ: یبشپړه کړئ او السليک پرې وکړئ او په الندې ډول يې د خپل ماشوم ښوونځ یلپاره دغه سرو مهرباني وکړئ د هر يو ماشوم

 
  د ماشوم مالومات :I برخه

 د هر محصل لپاره يوه فورمه وکاروئ۔اندې کړئ۔ په اړه غوښتل شوي ټول مالومات وړ د ماشوم
 

 خدمتونه ځواکونورست د استخدام مالومات: د : د والدېنو/سرپIIبرخه 
د فعال شوي  2019، 1، يا اضافي يا په اکتوبر لسروس ممبر ودندې د متحده اياالتو  ېد فعالټول غوښتل شوي مالومات وړاندې کړئ که چېرې والدېن/سرپرست 

   ۔وو یحکمونو پر بنسټ د نيشنل ګارډ غړ
 

 دنده ترسره کول کې اولسي په فيډرالي ملکيت : د والدېنو/سرپرست د استخدام مالومات:IIIبرخه 
 ټول غوښتل شوي مالومات وړاندې کړئ که چېرې والدېن/سرپرست په فيډرالي ملکيت کې کار کوي يا فوځي ځايونو کې۔

برخه  خړهپه  یرود س په ياد ولرئ: د فيډرالي ملکيت ادرس، په شومل د ښار، ايالت او زيپ کوډه به خامخه په فورمه کې ورکړل شوي وي تر څو دغه فيډرالي ملکيت
 کې ليست شوي نه وي۔ 

    
 

 پوځ  د بهرني هېواد  : د والدېنو/سرپرست د استخدام مالومات:برخه  IVب 
 وځي افسر په توګه دنده کوله۔پوځ کې د رسمي دولتي پ چېرې والدېن/سرپرست د بهرني هيواد په ټول غوښتل شوي مالومات وړاندې کړئ که

 
  بېرته ولېږئ۔ ته یيې د خپل ماشوم ښوونځ 2019اکتوبر،  22السليک پرې وکړئ او په نېټه وليکئ او  یپه دې سرو

 

 ینظام د هر ماشوم لپاره د سرو یدا خورا مهمه ده چې موږ د خپل ښوونځ کيږې۔ تر استفاده کې وړاندې کوئ سره به د محرميت  یټول مالومات چې تاسې يې په دې سرو   

 یپه صورت کې، د متحده اياالتو د پوهنې څانګه غواړي چې وړ فورمې السليک شوې وي او د والدېنو/سرپرست له لوري پرې السليک شو رالسه کړو۔ د پروګرام د حسابونو تصفيهفورمه ت
 ۔ وقونو فيډرالي دولت ته ستنېدل ويهغه فورمې چې نېټه او السليک پرې موجود نه وي به وړتيا نه لرونکي ګڼل کيږې، چې پايله بي يې د وجهي صندوي۔ 

 

 په ايمپيکټ ايډ ښه پوهېدلو کې مرستې لپاره، الندې مواد وړاندې کيږې: 
 

 و سيمه ييز السه ورکړ بوط ماشومانو زيات لګښت المله لهه د ماليي څخه استثنايي فيډرالي ملکيت او په فيډرالي توګه مرد امپيکټ ايډ پروګرام موخه د زده کړو سيمه ييز اژانسو سر
  عايداتو کمي پوره کول دي۔

 ،يا څوک چې په ځواکونو کې والدېن لري يا  په فيډرالي توګه مربوط ماشومان هغه دي چې په انډين سيمو، فوځي بيسونو، د ټيټې کرايه په کورنو او نورو فيډرالي ملکيتونو کې اوسيږې
 کيتونو کې ګمارل شوي وي۔( وړتيا لرونکي فيډرالي مل2019، 1 په نېټه )اکتوبر ید سرو

 

 
ته بېرته لېږلو له الرې، تاسې زموږ سره په دې مالومولو کې مرسته کوئ چې په فيډرالي توګه مربوط څومره محصلين په کاونټۍ کې  یبشپړولو او دغه خپل ښوونځ ید کلنيز امپيکټ سرو

  ونټي پبلک سکولز ته ورکړي۔د وجهي صندوق مناسب پېسې سټيفورډ کاشي  یاوسيږې چې فيډرالي حکومت وکول

 
 

که تاسې پوښتنې لري يا د امپيکټ ايډ په اړه نور مالومات غواړئ، مهرباني وکړئ د متحده اياالتو د پوهنې څانګې ويب پاڼه په 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oese/impactaid/whatisia.html  د مالي خدمتونو د څانګې کيمبرلي واشنګټن سره تماس  6580-658 (540)وګورئ، يا د په

 ټينګ کړئ۔

  
 په درنښت،

 
 CPA, CFE کريس آر فلمر 

 د ماليې او مديريت مرستيال مدير

STAFFORD COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
31 Stafford Avenue 

Stafford, Virginia  22554-7246 
Phone:  (540)658-6000 
Fax:  (540)658-6600 
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