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طلب اإلعفاء من الرسوم  
( U(للصفوف من 7 إلى 12
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7إلى 12( قبل استكمال ھذا الطلب.  یرجى قراءة إشعار الرسوم المدرسیة )للصفوف من  • 

  • في حالة استالم المدرسة لبیان تحقق یفید أن الطالب مؤھل لإلعفاء من الرسوم، یجب إعفاء ھذا الطالب. 

من جمیع الرسوم سیتم التعامل مع جمیع المعلومات المتضمنة في ھذا الطلب بسریة.   • 

بیانات الطالب:  
 لب:اطلا رقم اسم الطالب:

العنوان:
 :فصال ىتوسم : المدرسة 

 :لھاتفا مقر اسم ولي األمر أو الوصي:

 الشروط األساسیة لإلعفاء من الرسوم:
*:مستندات التحقق الواجب تقدیمھا  ختیار واحد فقط) مطلوب تحدید:(یرجى وضع عالمة أمام شرط األھلیة المنطبق

 التحقق من المعونة من إدارة خدمات القوى العاملة في والیة یوتا •
ُطلب خاللھا الحصول (Utah Department of ی عن الفترة التي 

 Workforce Services( ویكون ذلك في صورة اإلعفاء من الرسوم، على
 األھلیة أو الحالة إلكترونیة تتضمن تحدید لقطة شاشة.

ّ  التوظیف العائلي معونة المؤقتة للعائالت المحتاجة أو برنامج تلقي ال .1
)TANF/FEP()(مساعدة مالیة أو قسائم الطعام 

ي.عامتجالن اماة الضردان إم ةنوعمن الم ققحتت الدانتسم• ّ  إعاقة مؤھل طفل ذو )،(SSIطالب دخل الضمان التكمیلي . تلقي ال2

المدارس النموذجیة لتعلیمیة أو منسقلمنطقة ابل ا • ِ  لتحقق من قتم ا
 McKinney-Vento. لقانون

 McKinney-Vento. قانون بحس مؤھل الطالب 3.

 یلتزم الشاب الحاصل على الرعایة بتقدیم استمارة قبول وخطاب التحاق •
َّدما من جانب مسؤول الملف في قسم خدماتبالمدرسة، على أن یقُ

)Utah Division of Child and Family Services( الطفل والعائلة بوالیة یوتا 
 ).Utah Juvenile Justice Departmentأو إدارة قضاء األحداث بوالیة یوتا (

 إشراف والیة یوتا أو إشراف . الطالب مشمول في الرعایة البدیلة (تحت4
 حكومي محلي)

 . الطالب تحت حضانة الوالیة5

التحقق من دخل األسرة في شكل كشوفات الحساب المعیشیة •
انظر( بالدخل أو كعوب شیكات المدفوعات أو إقرارات ضریبیة. 

 .)2 صفحة 

ً على التحقق من دخل العائلة/ األسرة . الطالب مؤھل بناء6
 إجمالي عدد أفراد األسرة:

 $ إجمالي دخل األسرة:
*یرجى المالحظة: ستطالبك المدرسة بتقدیم مستندات التحقق من األھلیة. یرجى إرفاق مستندات التحقق مع ھذا الطلب عند تقدیمك ھذا  

.McKinney-Vento   الطلب إلى المدرسة التابع لھا. االستثناء الوحید ھو التأھل لقانون 

 ذا لم ینطبق علیك أي من الشروط المذكورة أعاله ولكنك ترغب في تقدیم طلب للحصول على إعفاءات من الرسوم بسبب ظروف صعبة أخرى،
 الداعیة لتقدیم الطلب: األسباب() یرجى ذكر السبب

 )(یرجى إرفاق صفحة إضافیة عند الحاجة.

 المدرسة/ مسؤول المدرسة أو مسؤول الرسوم المدرسیة. ستعلق جمیع مبالغ الرسوم إلى حین البیرجى تقدیم ھذا الطلب بعد استكمالھ إلى مدیر
 مؤھال توصل المدرسة إلى قرار بشأن إذا ما كان الط لإلعفاء من الرسوم أم ال. ومن ثم ستحصل على إشعار بالقرار. إذا كان الطال. ب مؤھال

لإلعفاء، فال یمكن للمدرسة مطالبتك باستكمال خدمة أو الموافقة على خطة لسداد أقساط أو التوقیع على نموذجIOU ًمن اإلعفاء ًبدال

 أقر أنا بموجب ھذا النموذج أن المعلومات والمستندات المرفقة التي قدمتھا حقیقة وصحیحة على حد علمي 

 توقیع ولي األمر أو الوصي: التاریخ: واعتقادي.
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5الوارد تحت قسم الشروط األساسیة لإلعفاء من الرسوم.   ال تستكمل ھذه الصفحة  إال في حالة تحدید الخیار رقم 

 
 
 
 
 

     
  

   

    
  

   

  

    

     

     
         

 
        

         
  

       
           

    
         

       
    

      
   

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

              

التحقق من الدخل لجمیع أفراد األسرة المعیشیة: 
(تطل  ب من جمیع الطالب غیر المؤھلین على أساس فئة خاصة.)  

یتحدد دخل األسرة المعیشیة بإضافة جمیع دخل األسرة المحصل من جمیع المصادر، ثم مقارنتھ بعدد أفراد األسرة المعیشیة. األسرة المعیشیة ھي مجموعة من األفراد الذین تجمعھم أو ال تجمعھم صلة قرابة من غیر  
المقیمین في مؤسسة أو دور إقامة ولكنھم یعیشون كوحدة اقتصادیة واحدة. وھذا یعني أنھم یعیشون بوجھ عام في نفس المنزل ویتقاسمون النفقات مثل اإلیجار والمرافق العامة والطعام.  

أدرج جمیع مبالغ الدخل قبل االقتطاع في العمود (األعمدة)  المناسبة. 

ُ
َُّ

 دواحلا درفلل يلامجإلا

 ريھشال لدخال يالمإج

 ةلاعإ ،ةقنفلا ،ةاعیتمجالا ةونعلما
 خآر خلد ،فلطلا

 ريھشال لدخال

 انضملا ،داعلتقا /شاعلما
 ياعتمجاال

 ريھشال لدخال

 عاطتقالل ابق( ملعلل نم خلدلا

الدخل ا لشھري  الحرف األول من االسم األوسط األول

 مس:الا

 یخرألا

الود الود الود الود 1 

الود الود الود الود 2 

الود الود الود الود 3 

الود الدو الدو الود 4 

رآخ لدخ أمثلة عن الدخل:  ،ةقفنلا ،ةاعیتمجالاةنوعلما
 فلطال ةلاعإ

ياعتمجالا انضملا ،دعقاتلا /شعاملا  ملعلل نم خلدلا

؛اترخدملا نم ديقنلا بسحوال ةقاعإلا تاصصمخ
قیدانصلوا تاراقعلا نم خلدال ؛ھمسألا حبارأو ةئدفالاو

من ةظمنتلما تاھماسملاو ،تاراتثمسالاو ةانیمئتاال
 يفاصو ؛ةییشعملا ةرألسا سفن يف نوشیعی ال صاخأش

 ؛رایجإلا داریإ يفاصو ؛ةیونسال تدارایإلوا تواااإلت
 رآخ لدخ وأي

 ةجاتحملا تالئاعلل ةتقؤمال نةوعمال
TANF)*(، ةنعوملا تعافودم 

 لفطلا ةلاإعو ةقفنلاو ةیاعتمجاال

نامضلا خلدو يیلمكتال خلدلوا تاشاعملا
ياعتمجاال نمالضا لخود عدقاتلا تعاوفمدو

يذلا يلمیلتكا انضملا لخد كلذ يف ا(بم
 )فلطال ھیعل لصحی

 ةیماركإلاو بتارولاو روجألا
 ةنعاإو بارإلضا تاصصخمو
 يفوصا نیلماعلا یضوعتو ةلاطبلا
 وأ صالخا باسللح لمع نم لدخال
 ةوكلمم ةعرزم

یخول تلقائیا  لتطبیق شرط واحد من شروط األھلیة لإلعفاء من الرسوم. وال توجد حاجة لمستندات أخرى  TANF  إن الحصول على معونة*
*  .TANF مع اختیار األھلیة أمام خانة من الرسوم وتقدیم الطلب قسم الشروط األساسیة لإلعفاء مراجعة یرجى إلثبات الدخل.

ً

المبادئ األساسیة ألھلیة الدخل  
للعام الدراسي: 

-1 202 یونیو   2022  30  1یولیو 

اعیوسبأ ینعوسبأ لك ھرلشا يف انترم ایرھش ًا ویسن  ةلئعالا ادرفأ عدد
322 644 698 1,396 16,744 1 
436 871 944 1,888 22,646 2 
549 1,098 1,190 2,379 28,548 3 
663 1,325 1,436 2,871 34,450 4 
776 1,552 1,682 3,363 40,352 5 
890 1,779 1,928 3,855 46,254 6 

1,003 2,006 2,174 4,347 52,156 7 
1,117 2,233 2,420 4,839 58,058 8 

114 227 246 492 5,902
 دافرأ نم يفاضإ دفر للك

:فاُ  ضی ،ةسرألا
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