
 

 

 
 
  

 
 

 
 والد/سرپرست گرامی:

 
 

 

( تأثیر می گذارد. بخاطر وجود گسترده فدرال و معافیت Stafford Countyهر سال وجود فعالیت های فدرال در ویرجینیا بر بودجه عملیاتی مدارس دولتی استفورد کانتی )
 Impact) "کمک برای موارد تحت تأثیر"برای تقاضای وجوه شرایط دریافت آن هستند، بخش مدرسه ما مالیاتی که این پرسنل، امالک، و بنگاههای دولتی وابسته به دولت فدرال واجد 

Aid.برای شناسایی دانش آموزانی که وابستگی فدرال دارند، نیاز به کمک شما داریم. ( صالحیت دارد 
 

شده و به عنوان تعداد والدین/سرپرستانی که معیارهای الزامی را برآورده می کنند گزارش می داده های گردآوری شده ضبط در پشت این نامه فرم نظرسنجی کمک قرار داده شده است. 
 .نمی شودگزارش  کمک بالعوض شوند. هیچگونه اطالعات شخصی مانند نام، آدرس، کارفرما یا محل اشتغال در فرم تقاضای

 
  رگردانید:وارد زیر به مدرسه کودکتان بلطفاً نظر سنجی را برای هر کودک پر کرده و امضاء کنید و آنرا طبق م

 
 : اطالعات مربوط به دانش آموز1بخش 

 برای هر دانش آموز از یک فرم جداگانه استفاده کنید.تمامی اطالعات مورد نیاز برای دانش آموز را پر کنید. 
 

 :نظامی اتخدم اطالعات مربوط به اشتغال والد/سرپرست: بخش:  IIبخش  
 را پر کنید. تمامی اطالعات مورد نیاز  ،است 2019اکتبر  1در  فعال شدهیا ذخیره یا عضو گارد ملی  آمریکا خدمت کادر ثابت نیروی نظامیعضو  نتا والد/سرپرستاگر

 ک فدرال مالا شاغل درفرد غیر نظامی : اطالعات مربوط به اشتغال والد/سرپرست: IIIبخش 
  

 ظامی کار می کند، تمامی اطالعات مورد نیاز را پر کنید.اگر والد/سرپرست در ملک فدرال یا تسهیالت ن
 خاکستری توجه: آدرس ملک فدرال، شامل شهر، ایالت، و کد پستی باید در فرم نظر سنجی درج شود، مگر اینکه ملک فدرال در قسمت 

 نظر سنجی فهرست شده باشد.
 

 ی: اطالعات مربوط به اشتغال والد/سرپرست: پرسنل نظامی خارج IVبخش
 اگر والد/سرپرست به عنوان افسر رسمی نیروی نظامی دولتی در یک نیروی نظامی خارجی خدمت می کرد، تمامی اطالعات مورد نیاز را پر کنید.

 
 به مدرسه فرزندتان بازگردانید.  2019اکتبر  22نظر سنجی را امضاء کرده و تاریخ بزنید و آنرا تا 

 

 نگهداری خواهد شد. جی ارائه می دهید به صورت محرمانهتمامی اطالعاتی که در این نظر سن   

وزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است که ما فرم نظر سنجی را برای هر دانش آموز در سیستم مدرسه مان دریافت کنیم. در صورت حسابرسی برنامه، وزارت آم
 سرپرست امضاء شده و تاریخ زده شوند.آمریکا ملزم می دارد که فرمهای نظر سنجی واجد شرایط توسط والد/

 .خواهد شد فرمهای نظر سنجی که امضاء نشده و تاریخ نداشته باشند، غیر قابل قبول خواهند بود، و در نتیجه وجوه مربوطه به دولت فدرال بازگردانده

   
 

 ت:موارد تحت تأثیر"، اطالعات ذیل فراهم شده اس کمک برای"برای کمک به شما جهت درک بهتر 
 

   فدرال با معافیت مالیاتی و هزینه  در امالکهدف از برنامه " کمک برای موارد تحت تأثیر" پرداخت به بنگاههای آموزشی محلی برای درآمدهای از دست رفته آنها بخاطر حضور
 های افزایش یافته برای کودکان مرتبط با موارد فدرال است.

  اجاره و سایر امالک فدرال زندگی می کنند، یا والدینی -وستان، پایگاههای نظامی، مسکن کمکودکانی هستند که در سرزمین های سرخپکودکانی که وابستگی فدرال دارند، آن دسته
 در امالک صالحیت دار فدرال به کار اشتغال داشتند.  (2019اکتبر  1در تاریخ نظر سنجی )یا  هستند خدمت نظامی ایاالت متحده در دارند که

 

 
ر کانتی زندگی می کنند کمک خواهید ن نظرسنجی ساالنه "کمک برای موارد تحت تأثیر" و بازگردان آن به مدرسه تان، به ما در تعیین شمار دانش آموزان با وابستگی فدرال که دبا پر کرد

 را به مدارس دولتی کانتی استفورد توزیع نماید.مربوطه کرد، تا بدینگونه دولت فدرال مبلغ متناسب وجوه 
 

ً از وب اگر سؤالی دارید یا در ارتباط با سایت وزارت آموزش و پرورش آمریکا به نشانی "کمک برای موارد تحت تأثیر" به اطالعات بیشتری نیاز دارید، لطفا
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oese/impactaid/whatisia.html ( بازدید کنید، یا با کیمبرلی واشینگتنKimberly Washington در بخش خدمات )

 تماس بگیرید. 6580-658 (540)مالی به شماره 
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