
 2018-19 Pre-Kindergarten Tuition Assistance Application 

2019-2018استمارة المساعدة في رسوم التعليم لمرحلة ما قبل رياض األطفال   

Families requesting review for tuition assistance should complete this form, sign and submit to the accepting school site. 

 فل فيها.األسر التي تطلب مساعدة في رسوم التعليم، يجب عليها إكمال هذه اإلستمارة، والتوقيع عليها ثم تقديمها إلى المدرسة التي تم قبول الط

Student Information: معلومات الطالب    

 
Student’s Full Name_________________________________________      Gender _____ Male or _____ Female            

اإلسم الكامل للطالب   أنثى  ذكر الجنس/النوع      

Date of Birth_____________________________     Student ID Number 190-____________________ 

 رقم هوية الطالب     تاريخ الميالد
Selected Pre-K School Site_________________________________ 

 المدرسة التي تم قبول الطفل فيها
Mother or Guardian’s Name_________________________ Father or Guardian’s Name_______________________ 

 اسم الوالد/ الوصي      اسم الوالدة/ الوصي

Contact Information: بيانات التواصل    

 
Mother’s Telephone/Cell Phone:______________________ Father’s Telephone/Cell Phone___________________  
 رقم هاتف/ خلوي الوالد      رقم هاتف/ خلوي الوالدة

Mother’s Email Address_____________________________  Father’s Email Address_________________________ 

كتروني للوالدةالبريد اإلل  البريد اإللكتروني للوالد      
Mother’s Street Address________________________________________ City_________ Zip Code_____________ 

 الرمز البريدي  المدينة       عنوان الوالدة
Father’s Street Address___________________________________ City________ Zip Code___________ 

 الرمز البريدي  المدينة       عنوان الوالد

Income Information: معلومات تتعلق بالدخل    

 
Total number of members in the household______   Current yearly salary of the adults in the household_________ 

    ______إجمالي عدد أفراد األسرة     ______ في األسرة إجمالي الدخل السنوي لألشخاص البالغين
Proof of income documentation submitted to the accepting school site?  ___ Yes or ___No   

 ___ال  ___نعم  الوثائق المتعلقة بالدخل للمدرسة التي تم قبول الطفل بها؟هل تم تقديم 
Income Verification Form completed and submitted to the accepting school site?   ___ Yes or ___ No 

 ___ال  ___نعم  هل تم تقديم إستمارة إثبات الدخل إلى المدرسة التي تم قبول الطفل بها؟
Family’s current fee as determined on the 2018-2019 Pre-Kindergarten Sliding Scale    __________ - Weekly Fee  

 __________ الرسوم األسبوعية  2019-2018الرسوم المقررة لألسرة حسب مقياس الرسوم المتدرج لصف ما قبل رياض األطفال للعام الدراسي 

 
 

Family Information: األسرة )*يجب إكمالها( عن  معلومات   

Describe hardship, trauma, family emergency or change in yearly income status to consider (please print legibly):   

 صف الضائقة، الصدمة، الحالة الطارئة في األسرة أو التغيير في الدخل السنوي لألسرة )الرجاء الكتابة بوضوح(.

 

 

 

 

Arabic 

http://www.mnps.org/


Pre-K Student’s Sibling Information:   بيانات عن األخوة للطالب المتقدم لصف ما قبل رياض األطفال  

 
Do you have other children enrolled in a MNPS fee base Pre-K program or other child care fee base programs (child 
care private centers, before and after care, etc.…)?     _______Yes    or   ______ No 

ذات رسوم ) لألطفال هل لديك أبناء أخرون مسجلين في برنامج ما قبل رياض األطفال ذو رسوم بمدارس مترو ناشفيل العامة ، أو أي برامج رعاية 

 ال أمنعم     خدمة الرعاية ما قبل وما بعد ساعات المدرسة، إلخ...(؟ before and after careمثل مراكز رعاية األطفال الخاصة، 
If yes, where is the sibling enrolled? ________________________________________________ 

 __________________________________________؟ إذا كانت اإلجابة نعم، في أي برنامج مسجل األخ/األخت
 

This Section is for Office Use Only: هذا الجزء إلستخدام موظفي المكتب فقط 

 
Number of days absent______ Number of days tardy _______ Number of days of late pick-up_____ 
School site should send to the Pre-K Office: 

 a copy of this completed and signed Tuition Assistance Application (Parent signature required) 

 a copy of the proof of income family submitted  

 a copy of the completed Income Verification Form 

 

Parent/Guardian Signature______________________________________________     Date___________________ 

ة/ الوصي-توقيع الوالد  التاريخ         


