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 األسئلة التي يكثر طرحها حول برنامج المساعدة في رسوم التعليم لمرحلة ما قبل رياض األطفال 

 . من يمكنه التقديم لبرنامج المساعدة في رسوم التعليم ؟1

حضور  يير المبينة أدناه واألسر التي تم قبول أطفالها خالل عملية اإلختيار لبرنامج ما قبل رياض األطفال في مقعد يشترط دفع الرسوم و التي تعاني من أحد المعا 
 طفلها في موقف جيد تستطيع التقديم على المساعدة في رسوم التعليم . 

 . كيف تستطيع األسرة التقديم ؟2

المدرسة  ميعًا كلىسر أن تقدم عن طري  كممال كستمارة المساعدة في رسوم التعليم لبرنامج ما قبل رياض األطفال   مع تقديم الوااق  الداعمة و تقديمها جتستطيع األ
 التي تم قبول الطفل فيها .

 . أين تستطيع األسرة الحصول على إستمارة التقديم ؟3

ل ع قسم ما قبالتي تم قبول طفلك فيها   مرمز معلومات األسرة   موقع مدارس مترو ناشفيل العامة اإللمتروني   و م يممن الحصول على اإلستمارات في المدرسة
 رياض األطفال . 

 . هل هناك وثائق مطلوبة يجب على األسرة ان تقدمها مع إستمارة التقديم ؟4

)يممنك  Income Verification Formو  Proof Of Incomeدم األسرة للمساعدة بموجبه . نعم   يجب على األسرة أن تقدم الوااق  التي تدعم المعيار التي تق

 قديم . فيها مع كستمارة الت الحصول عليهما من المدرسة التي تم قبول طفلك فيها( هما المستندان اللذان تستطيع األسرة أن تقدمهما كلى المدرسة التي تم قبول طفلها

 كإثبات على الدخل ؟. ما الذي يمكنني تقديمه 5

رب العمل أو   الضراقب   وااق  من المحممة أو مستندات قانونية   كشعار من الطبيب   وايقة من  W-2الوااق  قد تشمل و ال تقتصر على وصل الشيك   نموذج 
 السجالت العامة .

 
 . أين تسلم األسرة إستمارة التقديم ؟6

 نامج ما قبل رياض األطفال و الوااق  الداعمة يجب تسليمها كلى المدرسة التي تم قبول طفلك فيها . استمارة المساعدة في رسوم التعليم في بر

 . كيف يتم اتخاذ القرار و كيف يتم اإلتصال باألسر ؟7

  ه . سوف يتم كرسال القرار كلى األسر عن طرييتم كتخاذ القرار بعد مراجعة الوااق  المطلوبة المبينة أعاله لتحديد كذا مان المعيار  الستحقا  المساعدة قد تم تلبيت
 البريد العام و البريد اإللمتروني .   

 . من الذي يقوم بمراجعة اإلستمارة ؟8

 تقوم مديرة قسم ما قبل رياض األطفال بمراجعة اإلستمارة . 

 . ما هي المعايير التي يتم استخدامها لقبول اإلستمارة ؟9

 المعايير التالية :يتم القبول استنادًا على 

  ار على الدخل الحالي لوالد/ة الطالب أو ؤروف غير طبيعية تظأي ان األسرة تعاني من  -ضائقة/حالة طارئة في األسرة
 الوصي الشرعي عليه   و هذا يشمل و ال يقتصر على ما يلي :

o  األسرة(اإلعتناء بفرد آخر من األسرة )مال والدين مسنين   األطفال   فرد معا  من 

o   فقدان الوظيفة ؛ تغيير سلبي في الدخل أو  النفقات 

o  كعاقة قصيرة أو طويلة األمد 

o  حالة مرضية أو صحية طارقة غير متوقعة 

o  المعاناة الحالية من ضاققة مالية أو اإلفالس يممن كاباتها 

o لدى األسرة أمار من طفل في دور رعاية الطفل التي تشترط دفع الرسوم 

  ار على الدخل الحالي لوالد/ة الطالب أو الوصي الشرعي عليه   و ؤاألسرة تعاني من حالة تسبب الصدمة و ت أي ان -صدمة

 هذا يشمل و ال يقتصر على ما يلي :

o . فقدان أحد أو مال الوالدين   الوصي الشرعي   أو أحد أفراد األسرة بحيث يتسبب في تغيير  الدخل أو النفقات 

o ى الوظيفة   الدخل   أو النفقات .مرض غير متوقع يؤار عل 

o . حالة طال  أو انفصال تؤار على دخل األسرة بعد قبول اختيار الطفل في برنامج ما قبل رياض األطفال 

o  . فقدان المسمن أو تضرره بسبب حري  أو ماراة طبيعية 

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

 

 . كيف تستلم األسر القرار ؟10
 تستلم األسر كِشعار القبول او الرفض من قسم ما قبل رياض األطفال عن طري  البريد و البريد اإللمتروني )في حال تقديمه( . 

 . في حال قبول الطلب ، ما هو مقدار المساعدة التي تستلمها األسرة ؟11
 من الرسم المقرر حسب مقياس الرسوم المتدرج .  %25األسر التي تحصل على القبول سوف تستلم خصمًا بمقدار 
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 . هل تستطيع األسرة أن تستأنف ضد القرار ؟12
 ال تستطيع األسر ان تستأنف ضد القرار و لمنها تستطيع أن تقدم أي وااق  مطلوبة لدعم المعايير أعاله .  

  ظفو مدارس مترو ناشفيل العامة التقديم على المساعدة ؟. هل يستطيع مو13
 نعم   يستطيع موظفو مدارس مترو ناشفيل العامة أن يستخدم نفس العملية للحصول على المساعدة في رسوم التعليم . 

 . لماذا يوجد هناك رسوم لبرنامج ما قبل رياض األطفال في المدارس العامة ؟14

. و هي مرحلة غير كلزامية . يتم تقديم برنامج ما قبل رياض األطفال  12الصف  -ياض األطفال بشمل يختلف عن الصفوف رياض األطفال يتم تمويل برنامج ما قبل ر

سر التي تعد تحت مقعد لأل 1500لإلدارات التعليمية باستخدام أموال الوالية   الحمومة الفيدرالية   و الحمومة المحلية .  توفر مدارس مترو ناشفيل العامة أمار من 

فير خدمات تقديم .  و لمي نقوم بتوخط الفقر  مما هو مطلوب باستخدان المنح التي تقدمها الوالية و الحمومة الفيدرالية . و باقي المقاعد مفتوحة لألسر التي قد قامت بال
 عالية الجودة لبرنامج ما قبل رياض األطفال   يتم طلب الرسوم للمساعدة في التملفة . 

 ما هي المدة التي يتم فيها الحصول على القرار النهائي ؟ 

 يتم اتخاذ القرار خالل أسبوعين بعد تقديم األسرة كستمارة المساعدة في رسوم التعليم لمرحلة ما قبل رياض األطفال .

 


