Arabic

القائمة المرجعية لوثائق التسجيل
لدى مدارس بوسطن العامة
يجب على جميع األسر الذين يجرون تسجيل تلميذ جديد لدى مدارس بوسطن العامة إحضار
الوثائق المطلوبة التالية إلى مركز االستقبال الخاص بمدارس بوسطن العامة كجزء من عملية
.التسجيل الخاصة بهم ،فال يمكن معالجة طلبات التقديم دون هذه الوثائق
:جميع الوثائق التالية
*أو جواز سفره  I-94،شهادة ميالد الطفل األصلية ،أو نموذج
)سجل التطعيم المُحدَّث الخاص بالطفل (انظر أدناه
بطاقة التعريف الشخصية التي تحمل الصورة الخاصة بالوالد(ة)/ولي(ة) األمر

تتطلب الوصاية القانونية وثائق إضافية من
.محكمة أو هيئة
يجب أن تكون جميع األسماء المذكورة
في الوثائق المطلوبة هي ذاتها .وفي حالة
اختالفها ،يُرجى تقديم وثيقة قانونية توضح
.التغيير في االسم
:إرشادات

يتطلب استخدام جواز السفر إكمال إقرار ولي أمر التلميذ (ة) المُسجَّ ل في مدارس بوسطن العامة *

:اثنتان من الوثائق التالية

يجب أن تتم طباعة وثائق محل اإلقامة مسب ًقا مع تضمين اسم والد(ة)/ولي(ة) أمر التلميذ(ة) وعنوانه الحالي .وال
.يمكن أن تكون الوثيق َتان من النقطة ذاتها
فاتورة أحد المرافق (بخالف المياه والهاتف المحمول) صادرة خالل آخر  60يومًا
دفعة سند ملكية أو رهن عقاري صادرة خالل آخر  60يومًا ،أو فاتورة ضريبة عقارية صادرة خالل عام
مضى
كشف حساب البنك أو بطاقة ائتمان صادر خالل آخر  60يومًا
صادر خالل العام ،أو كعب راتب صادر خالل آخر  60يومًا  W2نموذج
خطاب من إحدى الهيئات الحكومية المعت َمدة* صادر خالل آخر  60يومًا
وإدارة  (Departments of Transitional Assistance)،الهيئات الحكومية المعتمَدة :إدارات المساعدة االنتقالية *
 (Children and Family Services, DCF)،وإدارة خدمات الطفل واألسرة  (Revenue, DOR)،اإليرادات
 (Youth Services,وإدارة خدمات الشباب  (Transitional Assistance, DTA)،وإدارة المساعدة االنتقالية
قد تنطبق أيضًا بعض الرسائل التي تحمل اسم وعنوان والية  (Social Security).وإدارة الضمان االجتماعي DYS)،
.كومنولث ماساتشوستس كذلك
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يمكن تنزيل سند الملكية من خالل الموقع
 www.suffolkdeeds.comاإللكتروني
يتوفر اإلقرار الخطي المُصدَّق لمحل
اإلقامة الخاص بمدارس بوسطن العامة
في أي مركز موارد أسريّة أو على الموقع
 bostonpublicschools.اإللكتروني
org/register
بالنسبة إلى دفع الفواتير عبر اإلنترنت،
يمكن قبول الكشف كذلك في حالة طباعته إذا
.كان يتضمن عنوان المنزل والتاريخ
سياسة محل اإلقامة الخاصة بمدارس
بوسطن العامة
قبل تسجيل أي تلميذ في إحدى مدارس
بوسطن العامة ،يجب على الوالد(ة)/
ولي(ة) األمر إثبات أن محل إقامته األساسي
والقانوني في مدينة بوسطن عبر وثائق
إثبات محل اإلقامة المذكورة أعاله .وتكون
هذه الوثائق مطلوبة كذلك ،مع بطاقة هوية
تحمل صورة شخصية ،عند إجراء أي تغيير
.للعنوان
ال تنطبق سياسة محل اإلقامة هذه على
.التالميذ الذين ال مأوى لهم
ي َُعد االحتيال بشأن محل اإلقامة انتها ًكا
لقانون والية ماساتشوستس ويخضع لغرامة
يومية عن كل يوم يلتحق فيه التلميذ(ة)
بمدرسة خارج المنطقة التعليمية التي يقيم
بشكل قانوني
.فيها
ٍ
!أبلِغ عن االحتيال بشأن محل اإلقامة
اتصِ ل على خط اإلبالغ عن محل اإلقامة
:بشكل مجهول الهوية

617-635-6775

للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل واإللحاق لدى مدارس بوسطن العامة ،تفضَّل بزيارة الموقع اإللكتروني
www.bostonpublicschools/register

