قائمة األشياء المطلوبة للتسجيل المبدئي
الرجاء التأكد من إحضار األشياء التالية عند قيامكم بالتسجيل بالمدرسة.
 الطفل الذي ستقومون بتسجيله،
 إثبات سنّ طفلكم (شهادة ميالده أو جواز سفره أو سجل التعميد)،
 سجل لقاحات طفلكم (إذا توفر)،
 أحدث بطاقة تقرير /سجل الدرجات لطفلكم (إذا توفرت) ،و
 وثيقتان ( )2من الوثائق التالية إلثبات عنوان محل اإلقامة:
















عقد اإليجار ،أو سند الملكية ،أو بيان الرهن العقاري لمحل اإلقامة؛
فاتورة مرافق سكنية (فاتورة الغاز أو الكهرباء) تحمل اسم المُقيم وصادرة من شركة المرافق (مثل ( )National Gridأو
شركة ()Con Edison؛ ويجب أال يتجاوز تاريخها الـ  60يوما ً الماضية؛
فاتورة االشتراك بخدمة القنوات التلفزيونية المقدَّمة إلى المنزل؛ ويجب أن تتضمن اسم الوالد(ة) وعنوان اإلقامة وأال يتجاوز
تاريخها الـ 60يوم السابقة.
مستند أو خطاب مكتوب على ورق رسمي ،يحمل اسم المُقيم وعنوانه ،من وكالة حكومية فيدرالية أو من حكومة الوالية أو
الحكومة المحلية ،بما في ذلك مصلحة الضرائب ( )IRSأو هيئة اإلسكان بالمدينة ،أو الوكالة الفيدرالية لتوطين الالجئين ،أو
إدارة الموارد البشرية ( )HRAأو إدارة خدمات األطفال ( )ACSأو وكالة متعاقدة مع إدارة خدمات األطفال ،على أال يتجاوز
تاريخها  60يوما ً من تاريخ تقديمها؛
فاتورة حديثة للضريبة العقارية لمحل اإلقامة؛
فاتورة مياه لمحل اإلقامة؛ على أال يتجاوز تاريخها الـ 90يوما ً الماضية؛
إيصاالت اإليجار التي تتضمن عنوان اإلقامة ،ويتعين أال يتجاوز تاريخها  60يوما ً من تاريخ تقديمها؛
بطاقة هوية صادرة من الوالية ،أو المدينة ،أو أي بطاقة هوية أخرى صادرة عن جهة حكومية (بما في ذلك بطاقة هوية
المقيمين بمدينة نيويورك ( ،)IDNYCعلى أن تكون غير منتهية الصالحية وتتضمن عنوان محل اإلقامة؛
استمارة ضريبة الدخل للسنة التقويمية السابقة؛
رخصة قيادة رسمية صادرة من والية نيويورك أو تصريح لتعلم القيادة ،على أن يكون ساري المفعول؛
وثيقة رسمية من قسم الرواتب من جهة العمل ،صادرة خالل الـ 60يوما ً الماضية ،مثل وصل استالم الراتب أو استمارة
االقتطاع الضريبي (لن تقبل الخطابات المكتوبة على ورق رسمي من جهة العمل)؛ ويجب أن يتضمن عنوان المنزل وأال
يتجاوز تاريخها  60يوما ً من تاريخ تقديمها؛
وثائق التسجيل للتصويت ،التي تتضمن اسم الوالد(ة) وعنوان محل اإلقامة؛
وثائق عضوية سارية المفعول بنا ًء على محل اإلقامة (مثل جمعية المقيمين في الجوار) ،التي تتضمن اسم الوالد(ة) وعنوان
محل اإلقامة؛
اثبات حضانة الطفل(ة) ،بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر أمر قضائي بالحضانة أو مستندات أوراق الوصاية
القانونية شرط أن تكون قد صدرت خالل الـ  60يوم السابقة وعليها اسم التلميذ(ة) وعنوان اإلقامة.
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قائمة األشياء المطلوبة للتسجيل المبدئي ،تتمة
ملحوظة للتالميذ المقيمين في سكن مؤقت
ال يطالب التالميذ المقيمون في سكن مؤقت ،كما يوضحه قانون ماكيني-فينتو ( )McKinney-Ventoبتقديم وثائق (بما في ذلك إثبات
العنوان ،وإثبات تاريخ الميالد ،والتطعيم) من أجل التسجيل .يتعين أن تقوم المدارس بالتسجيل المبدئي المشروط ومن ثم تعمل مع التالميذ
في السكن المؤقت بإدارة التعليم للحصول على المستندات.
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