
 Staffordمدارس دولتی کانتی برای موارد تحت تأثیردر فرم نظرسنجی برنامه کمک رسانی 

 است 2019اکتبر  1تاریخ نظرسنجی 

 به مدرسه فرزندتان تحویل دهید. 2019اکتبر  22و تاریخ را تکمیل و این فرم را امضا کنند. فرم نظرسنجی را تا قبل از  بخش اولخانواده ها باید  همه

 را تکمیل کنند. بخش دومکه کودک با آنها زندگی می کند، باید  خدمت نظامی ایاالت متحدهدر  سرپرستخانواده های دارای والد/ فقط

 را تکمیل کنند. بخش سومکه کودک با آنها زندگی می کند، باید  مشغول به کار در امالک فدرال سرپرست/دخانواده های دارای وال فقط 

 را تکمیل کنند. بخش چهارماست و کودک با آنها زندگی می کند، باید  خارجدر افسر نظامی ی که سرپرستای والد/خانواده های دار فقط
 

I. اطالعات دانش آموز 

مقطع  تاریخ تولد حروف اول نام میانی نام نام خانوادگی دانش آموز

 تحصیلی

 نام مدرسه

 کد پستی ایالت شهر نشانی منزل

جزو امالک فدرال است، نام ملک را اگر نشانی قید شده در باال 

     وارد کنید.

 نام ملک فدرال 

 

II. /خدمات نظامیسرپرستاطالعات مربوط به اشتغال والدین : 

 

III.  /شخص غیرنظامی شاغل در امالک فدرالسرپرستاطالعات مربوط به اشتغال والدین : 

 

  

 

IV. /خارجدرنظامی پرسنل : سرپرستاطالعات مربوط به اشتغال والدین 

 ، هم یک نظامی دولتی رسمی خارجی و هم افسر نظامی خارجی بود، اطالعات وی را در این بخش وارد کنید.در تاریخ نظرسنجی سرپرستاگر والد/

 درجه شعبه خدمات نظامی نام و حروف اول نام میانی سرپرستوالد/نام خانوادگی 

 بود، اطالعات مربوط به وی را در این بخش وارد کنید. اآمریک خدمت کادر ثابت نیروی نظامیدر  سرپرست، والدین/در تاریخ نظرسنجیاگر 

 درجه شعبه خدمات نظامی نام و حروف اول نام میانی سرپرستنام خانوادگی والد/ 

که دانش آموز با آنها زندگی می کند، در حال خدمت زیر پرچم در خدمات  سرپرست( هیچ یک از والدین/1را در این بخش وارد کنید اگر  سرپرستاطالعات مربوط به والد/

براساس  سرپرست( والدین/3 یاهایی که دانش آموز با آنها زندگی می کند، در امالک فدرال استخدام شده باشد،  سرپرست( هر یک از والدین/2 ونظامی ایاالت متحده نبوده 

 را همانطور که در سوابق لیست حقوق کارفرما آمده است، وارد کنید. سرپرستدر امالک فدرال باشد.  نام والد/ در حال کار در تاریخ نظرسنجیگزارش ها، 

 سرپرستکارفرمای والد/ نام و حروف اول نام میانی سرپرستنام خانوادگی والد/

 نام امالک فدرال

 کد پستی ایالت شهر  نشانی امالک فدرال )مگر اینکه امالک فدرال در زیر ذکر شده باشد(

Armed Forces Staff College 
  (Norfolk Naval Base) – Norfolk 

 پایگاه دریایی)دانشکده کارمندان نیروهای مسلح )

 (نورفولک – نورفولک(

Camp Allen – Norfolk ( کمپ آلن- 

 (نورفولک

Camp Perry – Williamsburg ( کمپ پری

 (ویلیامزبرگ -
CIA Building, Lee Road – Chantilly 

 (شانتلی -ساختمان سیا، جاده لی )

CIA Headquarters, McLean ( دفتر

 (مرکزی سیا، مک لین

Deep Creek Locks – Chesapeake ( دیپ

 (چزاپیک -کریک الکز 

Dulles International Airport – 

    Sterling ( فرودگاه بین المللی دالس- 

  (استرلینگ

Fort Belvoir – Fairfax ( فورت بلووار– 

 فیرفاکس(
Fort Eustis – Newport News ( فورت

 نیوپورت نیوز( -اوستیس 

Fort Lee – Petersburg ( فورت لی– 

 (پیترزبرگ

Fort Pickett – Blackstone ( فورت پیکت- 

 (بلک استون

Fort Story – Virginia Beach ( فورت

 ساحل ویرجینیا( -استوری 
Fleet Combat Direction 

    Systems – Virginia Beach ( سیستمهای

 ساحل ویرجینیا( -جهت یابی ناوگان جنگی 
 Great Bridge Locks – Chesapeake 

 (چزاپیک -گریت بریج الکس )
Joint Base Meyer-Henderson Hall 

    – Arlington  سالن پایگاه مشترک(

 آرلینگتون( -هندرسون -میر
Langley Air Force Base – Hampton 

 همپتون( –پایگاه نیروی هوایی لنگلی )

MCB Quantico – Quantico ( پایگاه نیروی

 (کوانتیکو –دریایی کوانتیکو 

NASA Langley Research Center – 

    Hampton ( مرکز تحقیقات النگلی ناسا– 

 همپتون(
NASA Wallops Station – Chincoteague 

 چینکوتیگ( –ایستگاه ناسا ولوپس )

Naval Air Station – Norfolk ( ایستگاه هوایی

 نورفولک( –نیروی دریایی 
Naval Air Station Oceana – VA Beach 

ساحل  -ایستگاه هوایی نیروی دریایی اوشیانا )

 ویرجینیا(
Naval Hospital Regional Medical 

    Center – Portsmouth ( مرکز جنگ افزارهای

 پورتسموث( ساحل -سطح دریا 
Naval Support Facility – Dahlgren ( تسهیالت

 دالگرن( –پشتیبانی نیروی دریایی 
Naval Surface Warfare Center – VA 

    Beach ( ساحل  -مرکز جنگ افزارهای سطح دریا

 (ویرجینیا

Navy Ammo Depot – Chesapeake ( انبار

 (چزاپیک -مهمات نیروی دریایی 

Navy Amphibious Base – 

    Norfolk (خاکی دریایی -پایگاه آبی– 

 (نورفولک
Navy Lafayette River Branch 

    Clinic – Norfolk ( کلینیک شعبه

 نورفولک( –رودخانه الفایت نیروی دریایی 
Navy Landing Field – Norfolk 

 (نورفولک -میدان فرود نیروی دریایی )

Navy Shipyard – Portsmouth ( کشتی

 (پورتسموث -سازی نیروی دریایی 
Navy Weapons Station Skiffes 

    Creek Annex – Yorktown ( ایستگاه

سالح های نیروی دریایی اسکیفز کریک 

 (یورک تاون -انکس 

Norfolk Naval Base – Norfolk ( 
 نورفولک( –پایگاه دریایی نورفولک 

Pentagon, Annexes 1, 2, & 3 – 

    Arlington  پنتاگون، بناهای(

 آرلینگتون( - 3و  2، 1ضمیمه 



 نام دولت خارجی

 

)فصل هشتم قانون آموزش ابتدایی و متوسطه(  برای موارد تحت تأثیر این اطالعات مبنای پرداخت به صندوق های وجوه فدرال ناحیه مدارس شما تحت برنامه کمک رسانی

یه مدارس شما، می تواند در اختیار وزارت آموزش و پرورش آمریکا قرار گیرد.  برای دریافت وجوه براساس این اطالعات، این ممیزی درخواست ناح در صورتاست و 

 فرم باید امضاء شده و تاریخ زده شود.
 

 دقیق و کامل است. 2019اکتبر  1با امضای این فرم، من تأیید می کنم که کلیه اطالعات مکتوب یا تایپ شده از تاریخ نظرسنجی، یعنی 

  

/سرپرستامضای والد_________________________________________________________تاریخ 

 

 کودک تان بازگردانید. کالس درسبه معلم  2019اکتبر  22این فرم را قبل از روز سه شنبه، 


