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 ښاغلي والدین/ساتونکی: 

زمونږ د ټولنې د اقتصاد پھ اساس ښوونځي ځینې فدرالي او دولتي مالی تمویل (د زده کړې مرستندویھ پروګرام، د ښوونکو ھڅونې، او نور)  
ترالسھ کوي. د کورنۍ عاید دا سروې ستاسو د ماشوم ښوونځي تھ د کورنیو عایداتو معلوماتو راټولولو لپاره یوه الر برابروي.  لھ دغو  

ډاډ ترالسھ کیږې چې ستاسو د ماشوم ښوونځی د فدرالي او دولتي مالی تمویل ھغھ بشپړ اندازه مالی مالتړ او ھغھ خدمتونھ ترالسھ  معلوماتو 
 کوي چې دوی یې مستحق دي. 

ماشوم  نیټې پورې یي د خپل  9کال د سپتمبر تر  2022دا مھمھ ده چې تاسو دا سروې بشپړه کړئ.  مھرباني وکړئ دا فورمھ بشپړه او د 
 (ماشومانو) ښوونځي تھ بیرتھ تسلیم کړئ. 

کھ ستاسو د کورنۍ ټول  د خپل کور ټول عاید معلوم کړئ.  بیا الندې د عوایدو جدول وګورئ.  د خپل کور حد معلوم کړئ.   وړتیا: . 1برخھ  
 عاید ستاسو د کورنۍ اندازې لپاره د لیست شوي مقدار سره مساوي یا لږ وي، بکس پھ نښھ کړئ.  

 د عوایدو جدول 

 
 پورې د تطبیق وړ دی.  2023جون    30څخھ تر  1کال د جوالی لھ   2022د 

 

پھ تعریف کې ټول اشخاص لکھ مور او پالر، ماشومان، نیا او نیکھ، او ټول ھغھ کسان چې ستاسو پھ کور کې ژوند کوي او د ژوند   د کورنۍ
لګښتونھ شریکوي شامل دي.  کھ تاسو د داسې کورنۍ لپاره عریضھ کوئ چې رضاعي ماشوم لري، تاسو ممکن د کورنۍ پھ ټول تعداد کې  

 رضاعي ماشوم ھم شامل کړئ. 

د مالیې وړ ټول ھغھ عاید تھ ویل کیږې چې د کورنۍ ھر غړی یي د مالیاتو دمخھ ترالسھ کوي.  پدې کې مزدورې، ټولنیز امنیت   د کورنۍ عاید
پیسې، تقاعد، د بیکارۍ پیسې، سوسیال، د ماشوم مالتړ، نفاس، او نور نغدي عاید شامل دي.  کھ پھ کورنۍ کې رضاعي ماشوم شاملوئ، تاسو  

 د رضاعي ماشوم شخصي عاید ھم شامل کړئ.  د رضاعي ماشوم تادیات د عاید پھ توګھ مھ حسابوئ. باید 

 مھرباني وکړئ الندې معلومات د ټولو ھغو ماشومانو لپاره بشپړ کړئ چې تاسو سره ژوند کوي او ښوونځي تھ ځي. زده کوونکي:    2برخھ  

ھغھ بکس  
پھ نښھ  

کړئ چې  
 تطبیقٻږي

 تادیھ څومره ځل ترالسھ کوئ 

ھغھ بکس پھ نښھ کړئ   د کورنۍ کچھ 
ھر دوه   ھره اونۍ  چې تطبیقٻږي 

 اونۍ کې 

میاشت  
کې دوه  

 ځل 

میاشت  
پھ  

 میاشت
 ھر کال 

 $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  

د کورنۍ د ھر اضافي     $8,732   $728   $364   $336   $168 
 غړي لپاره 

 

  کورنۍ وړ نده  

د زیږٻدو   لنډ نوم د زده کوونکی لومړۍ نوم  د زده کوونکی وروستۍ نوم 
 ټولګی ښوونځی  نیټھ 
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زه تصدیق (ژمنھ) کوم چې د دې غوښتنلیک ټول معلومات ریښتیا دي او ټول عواید راپور شوي دي.  زه پوھیږم چې    السلیک:  . 3برخھ  
ښوونځی بھ زما د ورکړل شویو معلوماتو پراساس دولتي او فدرالي مالی تمویل ترالسھ کوي.  زه پوھیږم چې د ښوونځي چارواکي ممکن دا  

ي (چک کړي).  زه پوھیږم کھ زه پھ قصدي ډول غلط معلومات ورکړم کیدای شي محاکمھ شم.  زه  معلومات اړونده ادارو څخھ تصدیق کړ 
 پوھیږم چې زما د ماشوم د فقر یا بې وزلۍ حالت ممکن د نورو پروګرامونو / ادارو سره شریک شي لکھ څنګھ چې قانون اجازه ورکړي. 

 ې: ____________________________السلیک: _____________________________ نوم پھ لوی تورو ک

 نیټھ: ________________ فون: ________________ بریښنالیک: ___________________________

 ادرس: _______________________________ ښار: _____________ ایااللت: ____ زیپکوډ: ______ 

 

"Office of Superintendent of Public Instruction یا "OSPI   د جنسیت، نژاد، عقیدې، مذھب، رنګ، ملي اصل، عمر، پھ ویاړ لھ دندې
ګوښھ شوي تجربھ کار یا پوځي وضعیت، جنسی تمایل، جنډر څرګندتیا، د جنډر ھویت، معلولیت، د روزل شوي سپي الرښود یا خدماتی  

وګرامونو او خدماتو تھ مساوي السرسی برابروي. د تبعیض  څارویو د معلولیت لرونکي کس لخوا یا د کارولو پر بنسټ لھ تبعیض پرتھ ټولو پر
 .P.Oکې د مساوي او مدني حقونو دفتر رییس تھ واستول شي؛ یا   TTY: 360-664-3631/6162- 725- 360اړوند پوښتنې او شکایتونھ باید پھ  

7200; or-Box 47200, Olympia, WA 98504 .y@k12.wa.usequit 
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