
 مکتب های دولتی شهرک ستافورد( Impact) فورمۀ بررسی برنامۀ تاثیر کمکی

 است 2019آکتوبر،  1تاریخ بررسی 

 برگردانید. 2019 آکتوبر 22را تکمیل کنند. تاریخ بدهند و در زیر امضا کنند. بررسی را به مکتب طفل خود تا  بخش اولخانواده ها باید  تمام

 را تکمیل کنند. بخش دومهستند که طفل با آنها زندگی میکند باید  خدمات همسان سازی شدۀ ایاالت متحدهخانواده های که در جملۀ والدین/سرپرستان با تنها 

 را تکمیل کنند. بخش سوممیکنند و طفل با آنها زندگی میکند باید  ملکیت فدرال کارخانواده های که با  تنها

 را تکمیل کنند بخش چهارماست و طفل با آنها زندگی میکند باید  افسر نظامی خارجیخانواده های که با  تنها
 

I. معلومات دانشجو 

 نام مکتب صنف تاریخ تولد .M.I نام اصلی نام خانوادگی دانشجو

 کودپوستی ایالت شهر آدرس خانه

اگر آدرس باال از جملۀ ملکیت فدرال است، نام ملکیت را 

 بنویسید.
 نام ملکیت فدرال 

 
II. معلومات کاریاب والدین/سرپرست: خدمات همسان سازی شده 

  
III. :کارمندان ملکی در ملکیت فدرال معلومات کاری والدین/سرپرست 

 
IV. :نظامی خارجی معلومات کاریابی والدین/سرپرست 

کار کرده  بررسیتاریخ درین بخش معلومات را در مورد والدین/سرپرست وارد کنید اگر شخص در هر دو دفتر حکومتی خارجی شناخته شده و افسر نظامی خارجی در

 باشد، وارد کنید.

 رتبه بخش خدمات .M.Iنام اصلی و  نام خانوادگی والدین/سرپرست

 نام حکومت خارجی

 
است به  ممکن( )عنوان هشتم قانون آموزش ابتدایی و ثانوی( و Impactاین معلومات اساس برای پرداخت منطقۀ مکتب تان از پول فدرال مطابق به برنامۀ تاثیر کمکی  )

برای مکتب منطقۀ تان جهت دریافت پول ها  بایددرخواست منطقۀ مکتب شما برای پرداخت مورد تفتیش قرار بگیرد.  این فورمه  اگروزارت معارف ایاالت متحده تهیه شود 

 براساس این معلومات امضا و تاریخ زده شود.
 

 کامل می باشند. 2019 آکتوبر 1 نوشته شده دقیق و تا زمان تاریخ بررسی،با امضا نمودن این فورمه، من تایید میکنم که تمام معلومات 

  
___________________________________امضای والدین/نگران______________________تاریخ 

 

 ، سه شنبه برگردانید2019 آکتوبر 22استاد  را به  اتاق طفل تان پیش از تاریخ  

وده ب تاریخ بررسیدر خدمات همسان سازی شدۀ ایاالت متحده در  فعال کاردرین بخش معلومات درمورد والدین/سرپرست را بنویسید اگر هریکی از اشخاص در وضعیت 

 باشد.

 رتبه بخش خدمات .M.Iنام اصلی و  نام خانوادگی والدین/سرپرست 

( هیچ یکی از والدین/سرپرست که دانشجو با آن زندگی میکند در وضعیت فعال کار در خدمات همسان 1درین بخش معلومات درمورد والدین/سرپرست را بنویسید اگر 

نگران گزارش برای کار در /هریکی از والدین (3 یانگران که دانشجو با آن زندگی میکند در ملکیت فدرال کار داشته باشند، /والدینهریکی از  (2 وسازی شدۀ ایاالت متحده نبوده باشد 

 داده باشد.   نام والدین/سرپرست را طوریکه که در ثبت پرداخت معاش کارفرما ذکر گردیده است، بنویسید. در تاریخ بررسیملیکت فدرال را 

 کارفرمای والدین/سرپرست .M.Iنام اصلی و  خانوادگی والدین/سرپرستنام 

 نام ملکیت فدرال

 کود پوستی ایالت شهر  آدرس ملکیت فدرال )مگراینکه ملکیت فدرال در زیر لیست شده باشد(

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 


