
 طلب المعونة المالیة العامة  Newtonمدارس 
100 Walnut Street, Newtonville, MA 02460  –  سري– 

 
  

 
 

العامة إلى عدم حرمان أي طالب من المشاركة في النشاطات التي ترعاھا المدرسة ومن المواصالت بالحافلة بسبب عدم القدرة على  Newtonتھدف مدارس 
 ب الدخل وعدد أفراد األسرة وكذلك أي ظروف أو صعوبات مؤقتة.  طلبات المعونة المالیة سریة.الدفع.  اإلعفاءات تكون حس

 
 یرجى وضع دائرة حول النشاطات التي أنت متقدم لھا:

   لصباح الباكرالدراما في المدرسة الثانویة       النقل والمواصالت     برنامج اHالموسیقى      نشاطات المدرسة المتوسطة      الریاضة       

 
 الرجاء إدخال البیانات التالیة:

 
 عفاء من الرسوم:أدرج أسماء الطالب الذین تتقدم لھم بطلب اإل

 الصف الدراسي المدرسة االسم األول للطالب االسم األخیر للطالب
    

    

    

    

 أدرج كل من یقیم في منزلك من بالغین وأطفال، بما فیھم أنت

 

 :الموصوفة أدناهیرجى تقدیم نسخة من واحد أو أكثر من المستندات المؤیدة 
 لجمیع من یكتسب دخالً ویعیل األطفال 1040من أحدث إقرار ضریبي  2و  1الصفحتین  .1
 كعوب شیكات الدخل للبالغین الذین یكتسبون دخالً إذا كانت ھناك تغییرات قد حدثت مؤخراً  .2
 صفحات إعالة الطفل و/أو النفقة من قرار طالق .3
 معلومات عن البطالة .4
 ) (فود ستامبس) Transitional Assistance/SNAPیة/سناب (معلومات المخصصات من المعونة االنتقال .5
 أي شرح عن دخل األسرة والدعم  .6
 معلومات حول التغییرات في وضع األسرة، مشكالت طبیة غیر متوقعة، تغییرات في الوضع الوظیفي، غیر ذلك من طوارئ أو صعوبات مؤقتة .7

 
 شكل صحیح ودقیق:اشھد بأن كل المعلومات تمثل دخل األسرة المالي والدعم ب

 
 وقع ھنا: __________________________________________   

 
 اكتب اسمك بحروف واضحة: ____________________________________________ التاریخ: ______________

 
 أرسل النموذج بعد إكمالھ مع المستندات المؤیدة إلى 

Newton Public Schools, Business Office  
 Walnut Street, Newtonville, MA 02460100  

 العنوان رقم ھاتف المنزل االسم األول للوالد/الوصي  االسم األخیر للوالد/الوصي

 العنوان رقم ھاتف المنزل االسم األول للوالد/الوصي اآلخر  االسم األخیر للوالد/الوصي اآلخر

 القرابة أو العالقة لك االسم األول االسم األخیر القرابة أو العالقة لك االسم األول االسم األخیر
    أنا  
      
      
      

  مجموع عدد أفراد األسرة:

 دخل األسرة اإلجمالي السنوي: 
 (الوالد، الوالدة، زوج األم، زوجة األب، الوصي، غیر ذلك)

 

 ھل تلقیت إعفاًء مالیاً للسنة الدراسیة الحالیة؟   
 البرنامج: ____________________________


