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، سوف تقوم مدارس مترو ناشفيل العامة بتوفير المساعدة في رسوم التعليم لمرحلة ما قبل رياض األطفال .  2019-2018ابتداًء من العام الدراسي 

م . األسر التي والمساعدة المالية تشمل تقليل مقدار رسوم التعليم لألسر المستحقة التي قبلت مقعداً في صف ما قبل رياض األطفال الذي يشترط دفع الرس

ا قبل رياض رنامج متعاني حالياً من ضائقة ، حالة طارئة ، صدمة و التي تلبي المعايير المبينة أدناه مؤهلة لتقديم إستمارة المساعدة في رسوم التعليم لب

 ل بمراجعة الوثائق للبت فيها . األطفال مع الوثائق إلى المدرسة التي تم قبول الطفل فيها . يقوم المسؤولون في قسم ما قبل رياض األطفا

 

 سوف تأخذ المعايير التالية بعين اإلعتبار : 

  ثر على الدخل الحالي لوالد/ة الطالب أو الوصي ؤروف غير طبيعية تظأي ان األسرة تعاني من  -ضائقة/حالة طارئة في األسرة

 الشرعي عليه ، و هذا يشمل و ال يقتصر على ما يلي :

o ن األسرة )مثل والدين مسنين ، األطفال ، فرد معاق من األسرة(اإلعتناء بفرد آخر م 

o   فقدان الوظيفة ؛ تغيير سلبي في الدخل أو  النفقات 

o  إعاقة قصيرة أو طويلة األمد 

o   حالة مرضية أو صحية طارئة غير متوقعة 

o  المعاناة الحالية من ضائقة مالية أو اإلفالس يمكن إثباتها 

o ي دور رعاية الطفل التي تشترط دفع الرسوملدى األسرة أكثر من طفل ف 

  ثر على الدخل الحالي لوالد/ة الطالب أو الوصي الشرعي عليه ، و ؤأي ان األسرة تعاني من حالة تسبب الصدمة و ت -صدمة

 هذا يشمل و ال يقتصر على ما يلي :
o في تغيير  الدخل أو النفقات . فقدان أحد أو كال الوالدين ، الوصي الشرعي ، أو أحد أفراد األسرة بحيث يتسبب 
o . مرض غير متوقع يؤثر على الوظيفة ، الدخل ، أو النفقات 
o . حالة طالق أو انفصال تؤثر على دخل األسرة بعد قبول اختيار الطفل في برنامج ما قبل رياض األطفال 
o  . فقدان المسكن أو تضرره بسبب حريق أو كارثة طبيعية 

  الدخل الذي يحصل خالل الفترة التي تم فيها التقديم و العام الدراسي الحالي . تغيير -تغيير في حالة الدخل  

، الضرائب ، وثائق من المحكمة أو مستندات قانونية ، إشعار من الطبيب ، وثيقة من رب  W-2الوثائق قد تشمل و ال تقتصر على وصل الشيك ، نموذج 

 العمل أو السجالت العامة .
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