المدارس العامة ببلدة بروكلين
 333شارع واشنطن   Washington St.بروكلين ،ماساتشوستس 02445
ماري إلين دان

هاتف)617( 730-2425 :
فاكس)617( 730-2601 :

نائب مدير اإلدارة والشؤون المالية
طلب المساعدة المالية السنوية
السادة أولياء األمور /األوصياء الكرام؛

لقد قامت اللجنة المدرسية بتوفير وإتاحة عملية طلب /التماس مركزية للحصول على مساعدة مالية .يعتبر الطلب التماس منزلي /عائلي سنوي من أجل التقدم بطلب مساعدة
لعدة برامج .يقوم إجراء الطلب الفردي هذا بتغطية معظم الرسوم الدراسية للسنة الدراسية الكاملة ،باستثناء الرحالت الميدانية أو البرامج االختيارية ،برامج الطفولة المبكرة
ووجبة الغداء المدرسية والتي تحتاج إلى تقديم طلب منفصل للحصول على إعفاء من المصاريف /أو تخفيضها .غير مسموح ألي موظف ،مدرب ،عضو بهيئة التدريس أو
العاملين أن يقوم بالتنازل عن أي رسوم أو مصاريف بدون خطاب تحديد الدخل والمقدم بواسطة المكتب المالي.
يعتمد تحديد برنامج المساعدة المالية لمدارس بروكلين العامة على الدخل الخاص بجميع أفراد األسرة .يجب على كل فرد يقطن بمنزلكم أن يقوم بتقديم توثيقاً للدخل ،بما
يشمل شركاء المنزل ،األقارب ،باإلضافة إلى أي أفراد آخرين مقيمين في ذلك العنوان.
يتم حفظ جميع المستندات المقدمة بشكل سري وال يتم إدراجها داخل أي ملف خاص بأي طالب .يتم اإلحتفاظ بجميع المستندات المستلمة لمدة ثالثة أعوام ثم يتم تمزيقها
وإتالفها .يمكن تحضير نسخ من المستندات بالمكتب المالي في حالة قيامكم بتقديم الطلب الخاص بكم شخصياً ،من دون تحميلكم أي تكلفة إضافية .في حالة إرسال الطلب عن
طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني ،لن يتم تحضير نسخ من المستندات أو إرجاعها لكم .يرجى مالحظة أننا نطلب منكم عدم إرسال مستندات عن طريق البريد اإللكتروني
ألسباب أمنية.
من قائمة المستندات المقبولة الموضحة أدناه ،برجاء تقديم جميع المستندات التي تتعلق بالدعم الخاص بأفراد أسرتكم:
ضريبة الدخل :في حالة تقديمكم لضرائب عام  ،2017قوموا بتقديم مستخرج من مصلحة الضرائب بالنسبة لجميع األفراد البالغين القاطنين في منزلكم؛
 نتيجة لمخاوف تتعلق بتقديم اإلقرارات الضريبية ،فإننا نطلب مستخرج من مصلحة الضرائب  – IRSمتوفر بدون مقابل من  10 – 5أيام بعد تقديم
الطلب.
 يمكنكم االتصال على الرقم  800-908-9946أو
 قوموا بزيارة الموقع اإللكتروني:
https://sa.www4.irs.gov/irfof-tra/start.do;jsessionid=mHkJcM8EAhRddGZUergB7fRS
مصدر آخر للدخل :قوموا بتقديم نسخة بأحدث البيانات في حالة تلقيكم:
 .2دخل مساعد من التأمينات االجتماعية ( )SSIودخل لذوي اإلحتياجات الخاصة؛
 .3إعانة بطالة ومكافأة نهاية الخدمة؛
 .4اتفاقيات نفقة الزوجة وإعالة األطفال (مطلوبة باإلضافة إلى اإلقرارات الضريبية)؛
 .5اإلعانات وخطابات المساعدة االنتقالية (تصدر كل شهر أغسطس أو عند الطلب بواسطة ولي األمر)؛
 .6الدعم األسري :الدخل الغير مكتسب ،الهدايا ،التبرعات ،أموال نقدية من شخص خارج األسرة – قوموا بتقديم شهادة /إقرار الدعم األسري
مساعدة إسكانية :قوموا بتقديم نسخة من خطاب اإلقرار أو شهادة /إقرار الدعم:
 .7بيان تحديد الدخل من الهيئة العامة لإلسكان في بروكلين؛
 .8إيصال السكن الخاص بالقسم 8؛
 .9الدعم األسري (على سبيل المثال إيجار مجاني للسكن ،اإلقامة مع األسرة أو األصدقاء) – قوموا بتقديم شهادة /إقرار الدعم األسري
 يتم النظر في دخل الوالد الغير حاضن عندما يتلقى أحد الوالدين تخفيضا ً ضريبيا ً للطفل المُعال وال يكون هناك سجل لدعم مقدم للطفل.
 يتم معاملة األطفال بالتبني كأسرة واحدة وال يتم شملهم ضمن أفراد األسرة التي يقيمون معها أو في الدخل األسري للوالد الحاضن.
 ملحوظة تخص األسر التي تسافر من خالل التأشيرة  -في حالة تقديمكم لشهادة /إقرار الدعم (أي )I-134 ،I-864 ،إلى جانب طلبكم الخاص بالحصول على
التأشيرة ،فال يحق لكم الحصول على مساعدة إضافية من خالل المدارس العامة حيث يمكن لذلك أن يفرض عقوبات عليكم وعلى الجهة الراعية لكم.
إن استكمال جميع المعلومات أمر ضروري من أجل إتخاذ قرار .لن يتم معالجة الطلبات الغير مكتملة .فور القيام بإتخاذ قرار بشأن األهلية ،سوف يتم إخطاركم بهذا القرار
من خالل خطاب .يرجى إتاحة أربعة أسابيع تخصص لمعالجة الطلبات.
تبدأ فترة التقديم الزمنية في األول من مايو للعام الدراسي  .2019 - 2018تنتهي األهلية للعام الدراسي  2018 – 2017في  31أغسطس .2018 ،للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمدارس العامة ببلدة بروكلينhttp://www.brookline.k12.ma.us/ :
مع جزيل الشكر والتقدير،
ماري إلين ن .دان ،نائب مدير اإلدارة والشؤون المالية

تمت المراجعة24/07/2018 :

المدارس العامة ببلدة بروكلين

طلب المساعدة المالية

العام الدراسي 2018-2017
لن يتم القيام بمعالجة الطلب من دون المستندات المطلوبة
أنظر القائمة على الجانب الخلفي للورقة

سوف يؤدي عدم تقديم إثبات لجميع أنواع الدخل إلى تأخير في معالجة هذا الطلب.
ال تقوموا بإرسال النسخ األلصلية ق ا يمكن إرجاعها .يمكن تحيير نسخ من أجلكم في المكتب المالي الخاص بالمدارس العامة ببلدة بروكلين.
تعامل جميع المستندات بصورة سرية وال يتم مشاركة التفالصيل الخالصة بها مع أي أقسام او مكاتب أخرى.
يتم تمزيق جميع المستندات بعد ث اثة أعوام.

الحروف األولية لالسم األول وللكنية الخاصة بكم

االسم األخير

هاتف المنزل

العنوان

اإلسم األول لولي أمر /وصي آخر

االسم األخير

هاتف المنزل

العنوان

a1

ضع ع امة على األفراد البالغين بالمنزل:
شخصك
فرد آخر
فرد آخر





الزوج /االرتباط المدني /الشريك


سوف يتم إرسال طلبات وجبات
الغداء المجانية /المخفضة إلى
جميع أفراد المنزل بشهر سبتمبر.

اإلسم ______________________ :العالقة_________________________ :
اإلسم ______________________ :العالقة_________________________ :

ال يقوم هذا النموذج بتسجيل طفلكم في البرامج.
b1

سجل جميع األفراد ال ُمعالين المقيمين معك:
اإلسم األول

الع اقة بالنسبة لك

اإلسم األخير

مدرسة 2019/2018

الصف الدراسي 2019/2018

ادخل العدد اإلجمالي لألفراد الكبار المطالبين بتقديم إقرار ضريبي.
العدد اإلجمالي األفراد ال ُمعالين الذي تطالب به في اإلقرار اليريبي الخاص بك والمدرج في الجزء  b 1باألعلى
ملحوظة :يجب ربط هذا السطر مع السطر  ،6dنموذج  1040ألحدث إقرار ضريبي.

a2



العدد اإلجمالي الذي تطالب به في اإلقرار اليريبي الخاص بك والمدرج في الجزئين  a 1و  b 1باألعلى

قوموا بتقديم نسخ من جميع أشكال الدخل السنوي الداعم لطفلكم (ألطفالكم) /أسرتكم:

المستندات المقبولة

ضع ع امة في
حالة إدراجها

سبب عدم إدراجها
(قم بإرفاق التفسير إذا كان ضروريا ً)

 .1مستخرج  2017من مصلحة الضرائب ،اتصل على  800-908-9946أو قم بزيارة الموقع اإللكترونيhttp://sa.www4.irs.gov/irfof- :
tra/start.do
 .2إثبات الهيئة العامة لإلسكان في بروكلين /كشف حساب مفصل؛
 .3اإلعانات وخطابات المساعدة االنتقالية؛  781-388-7375أو ،I- 800-249-2007
 .4دخل مساعد من التأمينات االجتماعية ( )SSIودخل لذوي اإلحتياجات الخاصة؛
 .5إيصال السكن الخاص بالقسم 8؛
 .6اتفاقيات نفقة الزوجة وإعالة األطفال
 .7إعانة بطالة ومكافأة نهاية الخدمة؛
 .8المستندات الخاصة بالطفل المتبنى (يتم معاملة األطفال بالتبني كأسرة واحدة وال يتم شملهم ضمن أفراد األسرة التي يقيمون معها أو في الدخل
األسري للوالد الحاضن)
 .9يتم النظر في دخل الوالد الغير حاضن عندما يتلقى أحد الوالدين تخفيضاً ضريبياً للطفل ال ُمعال وال يكون هناك سجل لدعم مقدم للطفل،
 .10يجب اإلبالغ عن الدخل الغير مكتسب ،الهدايا ،التبرعات ،الدعم األسري (على سبيل المثال إيجار مجاني للسكن ،نقود ،إلى آخره) والقادم من
خارج محل اإلقامة كمساعدة مالية.

ينبغي أن يقوم فرد بالغ في المنزل بالتوقيع على طلب التقديم
أشهد (أتعهد) بأن جميع المعلومات المشمولة بهذا الطلب حقيقية وأنه قد تم اإلبالغ عن جميع مصادر الدخل .إنني أدرك أن المدرسة سوف تحصل على تمويالت فيدرالية بنا ًء على المعلومات التي أعطيها .أدرك
أنه قد يقوم مسئولي المدرسة بالتحقق من (فحص) هذه المعلومات .كما أدرك أنه في حالة قيامي بتقديم معلومات خاطئة ،ربما يقوم أطفالي بفقدان مزايا أو استحقاقات ،وقد أتعرض للمقاضاة أو للمحاكمة.
وقع هنا _____________________________________________ X :االسم بحروف واضحة_________________________________________ :

يرسل بالبريد اإللكتروني إلى:

تمت المراجعة24/07/2018 :

Mary Ellen Dunn, Deputy Superintendent for Administration and Finance,
The Public Schools of Brookline, 333 Washington Street, Brookline, MA 02445

