
فورمه ې سټيفرډ کاونټي پبلک سکول، ايمپيکټ ايډ پروګرام د سرو  
 د سروی نيټه  ,1 اکتوبر 2019 ده

 وليږئ۔ته  ید خپل ماشوم/ماشومي ښوونځ 2019، 22په اکتوبر  ی۔ دغه سرووليکي او السليک يې کړينېټه پرې ۔ ي ډکه کړ Iکورنۍ بايد برخه  ټولې
 بشپړه کړې۔ IIبرخه کې دنده لري چې ماشوم ورسره اوسيږې بايد  متحده اياالتو په يونيفورمډ )ځواکونه( خدمتونوهغه کورنۍ چې والدېن/سرپرست يې د  يواځې

 بشپړه کړې۔ IIIبرخه چې ماشوم ورسره اوسيږې بايد  په فيډرالي ملکيت کې کار کويهغه کورنۍ چې والدېن/سرپرست يې  يواځې

 بشپړه کړې۔ IVبرخه چې ماشوم ورسره اوسيږې بايد  فوځي افسر ويبهرني هېواد کورنۍ چې والدېن/سرپرست يې د  هغه يواځې

 
 

I. د محصل مالومات 

 د ښوونځي نوم یټولګ د زيږون نېټه .M.I نوم لومړی  تخلص  د محصل 

 کوډ زيپ آيالت ښار د کور ادرس

 د ملکيترس يوه فيډرالي ملکيت وي، که پورته ورکړل شوي اد

  نوم داخل کړئ۔ 

 نوم د فيډرالي ملکيت

 

II.  :خدمتونه پوځي د والدېنو/سرپرست د استخدام مالومات 

  
III. په فيډرالي ملکيت کې ولسي کار :مالومات استخدام د سرپرست/نوېوالد د   

 

IV. پوځ د بهر هېواد   :مالومات استخدام د سرپرست/نوېوالد د 

 افسر وي۔ پوځ د بهرني هېواد په نېټه  یسروکه هر يو کس د بهرني هېواد رسمي افسر ول او د  وليکئ مالومات هړا په سرپرست/نوېوالد د ېک برخه ېد په

 رتبه د خدمت څانګه .M.I نوم او یلومړ نوم ید والدېنو/سرپرست ورست

Name of Foreign Government 

 

د ابتدايي او ثانوي زده  VIII)سرليک  ید امپيکټ ايډ پروګرام الندې د تاديه اساس دلپاره  ولسوالۍ د  یاسې د ښوونځدا مالومات د فيډرالي وجهي صندوق له لوري ست
 یلپاره د حسابونو تصفيه وشي۔ د خپل ښوونځ ې د اولسوالۍ غوښتنليک د تادي یکه ستاسې د ښوونځ کړو ماده(، او د متحده آياالتو د پوهنې څانګې ته به وړاندې کيږي

 وق ترالسه کړي۔لپاره په دې فورمه بايد نېټه وليکل شي او السليک شي چې د دې مالوماتو پر اساس وجهي صند
 

له مخې رښتوني او  2019، 1د نېټې، اکتوبر  ید دې فوري السليک کولو له الرې، زه تصديقوم چې ټول ليکل شوي يا ټايپ شوي مالومات د سرو
 بشپړه دي۔ 

  

 ______________________ نېټه ___________________________________د والدېنو/سرپرست السليک
 

  وليږئکې څخه مخ 2019، 22د خپل ماشوم د هوم روم ښوونکي ته يې له سه شنبې، اکتوبر 

 په دې برخه کې د والدېنو/سرپرست په اړه مالومات وليکئ لرله فعاله دنده خدمتونو کې  پوځي په نېټه د متحده آياالتو په  یکه دغه کس د سرو

 رتبه د خدمت څانګه .M.I نوم او یلومړ نوم ید والدېنو/سرپرست ورست

خدمتونو کې پوځي ( والدېنو/سرپرست کې چې ماشوم ورسره اوسيږي يو هم د متحده آياالتو په 1په دې برخه کې د والدېنو/سرپرست په اړه مالومات وليکئ که چېرې 
 په نېټه ید سرو( والدېنو/سرپرست کې يو کس 3 يا فيډرالي ملکيت کې دنده لرله،په  يږاوسي ورسره ماشوم ېچيو کس  ېک سرپرست/نوېوالد( 2 اوفعاله دنده نلرله 

 وي۔  یوي چې په فيډرالي ملکيت کې کار کوي۔ د والدېنو/سرپرست نوم داخل کړئ لکه څنګه چې د ګمارونکي په پيرول ريکارډ کې ورکړل شو یراپور ورکړ

 یوالدېنو/سرپرست ګمارونکد  .M.I او نوم یړلوم نوم یورست سرپرست/نوېوالد د

 د فيډرالي ملکيت نوم

 زيپ کوډه ايالت ښار  نه وي( ید فيډرالي ملکيت ادرس )تر څو دغه فيډرالي ملکيت الندې ليست شو

Armed Forces Staff College 
  (Norfolk Naval Base) – Norfolk 
Camp Allen – Norfolk 
Camp Perry – Williamsburg 
CIA Building, Lee Road - Chantilly 
CIA Headquarters, McLean 
Deep Creek Locks – Chesapeake 
Dulles International Airport –  
   Sterling  
Fort Belvoir – Fairfax 
Fort Eustis – Newport News 

Fort Lee – Petersburg 
Fort Pickett – Blackstone 
Fort Story – Virginia Beach 
Fleet Combat Direction  
   Systems – Virginia Beach  
Great Bridge Locks – Chesapeake 
Joint Base Meyer-Henderson Hall  
   – Arlington 
Langley Air Force Base – Hampton 
MCB Quantico – Quantico 
 

NASA Langley Research Center –  
   Hampton 
NASA Wallops Station – Chincoteague 
Naval Air Station – Norfolk 
Naval Air Station Oceana – VA Beach 
Naval Hospital Regional Medical  
   Center – Portsmouth 
Naval Support Facility – Dahlgren 
Naval Surface Warfare Center – VA  
   Beach 
Navy Ammo Depot – Chesapeake 

Navy Amphibious Base –  
   Norfolk 
Navy Lafayette River Branch  
   Clinic – Norfolk 
Navy Landing Field – Norfolk 
Navy Shipyard – Portsmouth 
Navy Weapons Station Skiffes  
   Creek Annex – Yorktown 
Norfolk Naval Base – Norfolk 
Pentagon, Annexes 1, 2, & 3 –  
   Arlington 


