
 العامة Staffordلمدارس مقاطعة  Impact Aidاستمارة استبيان برنامج 
 2019أكتوبر  1تاريخ االستبيان هو 

 .2019أكتوبر  22اكتب التاريخ ووقع أدناه. أعد االستبيان إلى مدرسة طفلك بحلول القسم األول. األسر باستكمال  كافةتلتزم 
 . القسم الثانيويقيم معها الطفل، استكمال بيانات  الخدمات النظامية بالواليات المتحدةممن لديهم والد/ وصي في  فقط ينبغي على األسر
 القسم الثالث.ويقيم معها الطفل، استكمال بيانات  يعمل في ممتلكات فدراليةممن لديهم والد/ وصي  فقط ينبغي على األسر

 القسم الرابع.ويقيم معها الطفل، استكمال بيانات  يعمل كضابط عسكري أجنبيممن لديهم والد/ وصي  فقطينبغي على األسر 
 

I. معلومات الطالب 

الحرف األول من االسم  االسم األول االسم األخير للطالب
 األوسط

تاريخ 
 الميالد

 اسم المدرسة الصف

 الرمز البريدي الوالية المدينة عنوان المنزل

إذا كان العنوان أعاله يمثل إحدى الممتلكات الفدرالية، أدخل اسم 

 العقار. 

 اسم العقار الفدرالي

 
II. معلومات عمل الوالد/ الوصي الخدمات النظامية 

  
III. معلومات عمل الوالد/ الوصي مدني يعمل في عقار فدرالي 

 
IV. معلومات عمل الوالد/ الوصي جيش أجنبي 

 في تاريخ استكمال االستبيان.بًيا أدخل المعلومات بهذا القسم فيما يخص الوالد/ الوصي إذا كان أيًا منهما موظفًا رسميُا معتمًدا في حكومة أجنبية وضابًطا عسكريًا أجن

االسم األول والحرف األول من االسم  االسم األخير للوالد/ الوصي
 األوسط

 الرتبة فرع الخدمة

 الحكومة األجنبيةاسم 

 
تقديمها إلى  ويجوز )الباب الثامن من قانون التعليم االبتدائي والثانوي(، Impact Aidتمثل هذه المعلومات قاعدة لدفع األموال الفدرالية إلى منطقتكم التعليمية بموجب برنامج 

تمادًا توقيع هذه االستمارة وتأريخها لمنطقتكم التعليمية لديكم الستالم األموال اع يجبتكم التعليمية. تدقيق حساب طلب الدفع المقدم من قِبل منطق في حالةوزارة التعليم األمريكية 

 على هذه المعلومات.
 

 .2019أكتوبر  1بتوقيع هذه االستمارة، أشهد أن كافة المعلومات المكتوبة يدويًا أو آليًا دقيقة وكاملة اعتباًرا من تاريخ استكمال االستبيان في 
  

 توقيع الوالد/ الوصي _________________________________________________________التاريخ 
  2019أكتوبر  22يُرجى إعادته إلى معلمة الصف الرئيسي لطفلك في موعد أقصاه الثالثاء 

  يان.تاريخ استكمال االستب فيفي الخدمات النظامية بالواليات المتحدة  في خدمة العسكرية الفعليةأدخل المعلومات بهذا القسم فيما يخص الوالد/ الوصي إذا كان أي منهما 

االسم األول والحرف األول من االسم  االسم األخير للوالد/ الوصي
 األوسط

 الرتبة فرع الخدمة

في الخدمات النظامية  بالخدمة العسكرية الفعلية( أي من الوالد/ الوصي الذي يقيم معه الطالب ملتحقاً 1أدخل المعلومات بهذا القسم فيما يخص الوالد/ الوصي إذا لم يكن 
استكمال  تاريخالتحق أي من الوالد/ الوصي بعمله في عقار فدرالي في  (3 أو( أي من الوالد/ الوصي الذي يقيم معه الطالب موظفًا في عقار فدرالي 2 وبالواليات المتحدة 

 . أدخل اسم الوالد/ الوصي كما يظهر بسجل رواتب صاحب العمل.االستبيان

االسم األول والحرف األول من االسم  االسم األخير للوالد/ الوصي
 األوسط

 صاحب العمل للوالد/ الوصي

 اسم العقار الفدرالي

 الرمز البريدي الوالية المدينة   العقار الفدرالي )ما لم يكن العقار الفدرالي مدرجاً أدناه(عنوان 

 كلية أركان القوات المسلحة
 نورفوك –)قاعدة نورفوك البحرية( 

 نورفوك –كامب آلين 
 ويليامزبيرغ –كامب بيري 

 –مبنى وكالة االستخبارات األمريكية 
 شانتيلي –طريق لي 
–االستخبارات األمريكية مقر وكالة 

 مكلين
 تشيسابيك –ديب كريك لوكس 
  ستيرلنغ –مطار دلس الدولي 

 فيرفاكس –فورت بلفوار 
 نيوبورت نوز –فورت يوستيس 

 بيترسبيرغ –فورت لي 
 بالكستون –فورت بيكيت 

 فرجينيا بيتش –فورت ستوري 
 –فليت كومبات ديركشن سيستمز 

 فرجينيا بيتش 
 تشيسابيك –جريت بريدج لوكس 

 –هندرسون هول المشتركة -قاعدة ماير
 أرلينغتون

 هامبتون –قاعدة النغلي الجوية 
 كوانتيكو –أم سي بي كوانتيكو 

 هامبتون –مركز النغلي ألبحاث ناسا 
 تشينكوتيج –محطة ناسا والوبس 

 نورفوك –المحطة الجوية البحرية 
 فرجينيا –المحطة الجوية البحرية أوشيانا 

 بيتش
–مستشفى البحرية اإلقليمي الطبي  مركز

 بورتسماوث
 دالغرين –مرفق الدعم البحري 

فرجينيا  –مركز الحرب البحرية والبرية 
 بيتش

 يكتشيساب –مستودع ذخيرة القوات البحرية 

 نورفوك –القاعدة البحرية البرمائية 

عيادة سالح البحرية، فرع نهر 

 نورفوك –الفاييت 

 نورفوك –ميدان هبوط سالح البحرية 

 بورتسماوث –مرفأ سفن البحرية 

محطة األسلحة البحرية بسكيفز 

 يوركتاون –الملحق النهري 

 نورفوك -قاعدة نورفوك البحرية

تاغون 1،2،3 ن ب قات ال لح  – م

تون غ ن ي  أرل


