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 والدین/سرپرستان گرامی: 

مکاتب بودجھ خاصی از ایالت و دولت فدرال (برنامھ کمک آموزشی، مشوق ھای معلمین، و غیره) را بر اساس اقتصاد مجتمع ما، دریافت می  
دھد.  این معلومات  طفل تان قرار می   آوری معلومات درآمد خانواده در اختیار مکتبکنند. این نظرسنجی درآمد خانواده راھی را برای جمع

 اطمینان می دھد کھ مکتب طفل شما تمام مقدار بودجھ فدرال و ایالتی و خدماتی را کھ حق آنھاست، را دریافت می کند. 

طفل (اطفال) تان    بھ مکتب 2022 سال سپتمبر   9مھم است تا این نظرسنجی را تکمیل سازید.  لطفاً این فورم را خانھ پری نموده و بھ تاریخ 
 دوباره تسلیم کنید. 

درآمد مجموعی فامیل تان را مشخص سازید.  سپس بھ جدول درآمد ذیل نگاه کنید.  اندازه فامیل خود را دریابید.    واجد شرایط بودن:  .1قسمت 
 کنید.   اگر درآمد مجموعی فامیل تان برابر یا کمتر از مبلغ ذکر شده در در اندازه فامیل تان باشد، نشانی

 جدول درآمد 

 قابل اجرا است  2023جون سال    30الی  2022جوالی سال   1از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنند مادرکالن و ھمھ افراد مرتبط یا غیر مرتبط کھ در خانھ شما زندگی میعبارت است از تمام افراد از جملھ والدین، اطفال، پدرکالن و  خانوادھ
توانید فرزند خوانده را در کل  ای درخواست می دھید کھ دارای فرزند خوانده باشد، میھای زندگی مشترک دارند.  اگر برای خانواده و ھزینھ 

 اندازه خانواده بگنجانید.

تابع مالیھ است کھ عضو فامیل قبل از مالیات آن را دریافت می کند.  این شامل دستمزد، تأمین اجتماعی،   عبارت از ھر درآمد درآمد فامیل 
ید، تقاعد، بیکاری، رفاه، خرچ فرزند، نفقھ و ھر گونھ درآمد نقدی دیگر است.  اگر فرزند خوانده را بھ عنوان بخشی از خانواده در نظر بگیر

 نیز درج کنید.  پرداخت ھای پرورشی را بھ عنوان درآمد حساب نکنید. باید درآمد شخصی فرزندخوانده را 

 لطفاً معلومات ذیل را بھ تمام اطفالی کھ با شما زندگی می کنند و بھ مکتب می روند، ذکر کنید. . شاگردان: 2قسمت 

 پرداخت چند مرتبھ دریافت می شود

 اندازه فامیل 

گزینھ 
مربوطھ  
را نشانی  

 کنید 
ھفتھ 
 وار 

در ھر  
 دو ھفتھ 

دو مرتبھ  
 ساالنھ  ماھانھ در ماه 

$484   $967   $1,048   $2,096   $25,142   1  
$652   $1,303   $1,412   $2,823   $33,874   2  
$820   $1,639   $1,776   $3,551   $42,606   3  
$988   $1,975   $2,140   $4,279   $51,338   4  
$1,156   $2,311   $2,503   $5,006   $60,070   5  
$1,324   $2,647   $2,867   $5,734   $68,802   6  
$1,492   $2,983   $3,231   $6,462   $77,534   7  
$1,659   $3,318   $3,595   $7,189   $86,266   8  

برای ھر عضو     $8,732   $728   $364   $336   $168
 اضافی فامیل 

 

  خانواده واجد شرایط نیست 

تاریخ  مکتب صنف 
 تولد

ابتدایھ 
تخلص   نام شاگرد  متوسط 

 شاگرد
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من گواھی می دھم (تعھد می کنم) کھ تمام معلومات این برنامھ درست است و تمام درآمد گزارش شده است.  من می دانم کھ    امضاء:  .3قسمت 
خواھد کرد.  من می دانم کھ مقامات مکتب این معلومات را  مکتب بر اساس معلوماتی کھ من می دھم، کمک مالی ایالتی و فدرال را دریافت  

دانم کھ  تأیید (بررسی) خواھند کرد.  من می دانم کھ اگر عمداً معلومات نادرست ارائھ دھم تحت پیگرد قانونی قرار خواھم گرفت.  من می 
 ھ خواھد شد. ھای دیگر طبق صالحیت قانون بھ اشتراک گذاشت ھا/سازمانوضعیت فقر فرزندم با برنامھ 

 امضاء: _____________________________ اسم بھ حروف بزرگ: ____________________________

 تاریخ: ________________ تلیفون: ________________ ایمیل: ___________________________

: __________________________________________ شھر: ______________________________  آدرس 
 _____________ ایالت: ____ شماره پستی: ______ 

 

OSPI (Office of Superintendent of Public Instruction  دسترسی برابر بھ ھمھ برنامھ ھا و خدمات را بدون تبعیض بر اساس (
عقیده، مذھب، رنگ پوست، منشای ملی، سن، سرباز بازنشستھ افتخاری یا حالت نظامی، گرایش جنسی، بیان جنسیتی، ھویت  جنسیت، نژاد، 

جنسی، ناتوانی یا استفاده از راھنمای سگ آموزش دیده یا حیوان خدمتی توسط یک فرد معلول، را فراھم می سازد. سواالت و شکایات مربوط  
ارسال   TTY:360-664-3631/360- 664- 3631بھ شماره  Director of the Office of Equity and Civil Rights بھ اتھام تبعیض باید بھ 

 equity@k12.wa.us. ؛ یا Olympia, WA 98504-7200،  47200. ذیل ارسال گردد. پست بکس  P.Oشود؛ یا بھ  
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