
طلب اإلعفاء من الرسوم (للصفوف من 7 إلى 12) 
 

یرجى قراءة إشعار الرسوم المدرسیة (للصفوف من 7 إلى 12) قبل استكمال ھذا الطلب.   •
في حالة استالم المدرسة لبیان تحقق یفید أن الطالب مؤھل لإلعفاء من الرسوم، یجب إعفاء ھذا الطالب من جمیع الرس وم.   •

سیتم التعامل مع جمیع المعلومات المتضمنة في ھذا الطلب بسریة.   •

بیانات الطالب: 
رقم الطالب: ________________________________  اسم الطالب: ____________________________________ 

العنوان: __________________________________________________________________________________ 
مستوى الصف: _______________________________  المدرسة: ______________________________________ 
اسم ولي األمر أو الوصي: ___________________________   رقم الھاتف: ________________________________

الشروط األساسیة لإلعفاء من الرسوم: 
ددیح تبولطم(ق: بطنمة الیھلألط ارشام مة أمالعع وضى جری   راختیا ا:ھمیدقتب جواق القحتت الدانتسم

)* قطفدحاو  
•   Utah(ا تویة یالوي فة ملاعوى القت الامدخة ردان إمة نوعمن المق قحتال ج مانربو ة أجاتحمت الالئاعة للتقؤملة انوعمي ال ّ قتل   .1

Department of Workforce Servicesا ھاللخب طل ُ یي تة الرتفن الع)  و ة أیالمة دعاسم() TANF/FEP(ي ئلاعف الیظوتال
 )امعطئم الاسق ة ینورتكة إلشاشة طقة لروي صفك ذلن وكیو، ومسرن المء افعإلى اعلل وحصال
  ة.الحو الة أیھلألد ایدحتن متضت

•  .ياعتمجالن اامة الضردان إمة نوعمن المق قحتت الدانتسم (ي یلمكتن المال الضخدب الطي ال ّ ة قاعو إذل فط، SSIقتل 2 .
 )لؤھم

ق احتب الاطخول وبقة رامتسیم ادقتبة یاعرى العلل اصحب الاشزم التیل  • ت حت(ة یلدبة الیاعري الفل اط. ال3  و مشمبل
ُ ل فطت الامدخسم قي فف ملل الوؤسمب ناجن ما مین أى عل، ةسردمالب َّدق  )يحلمي موكحف راشو إا أتویة یالوف راشإ

و ) أUtah Division of Child and Family Services(ا تویة یالوبة ئلاعوال
).Utah  (ا تویة یالوبث ادحألء ااقضة رداإ  Juvenile Justice  Department 4  ةیالوة الناحضت حتب الط. ال

ب وعك ول أخدالبة یشیعمب الاسحت الافوشكل كشي فة رسألل اخدن مق قحتال   • 5ً  ةرسألة/ ائلاعل الخدن مق قحتى العل ءانبل ھؤمب الط. ال
.)2  ة حفر صظن(اة.یبیرت ضراراقو إت أاعوفدمالتایكش   

*یرجى المالحظة: ستطالبك المدرسة بتقدیم مستندات التحقق من األھلیة. یرجى إرفاق مستندات التحقق مع ھذا النموذج عند تقدیمك ھذا 
الطلب إلى المدرسة التابع لھا. 

إذا لم ینطبق علیك أي من الشروط المذكورة أعاله ولكنك ترغب في تقدیم طلب للحصول على إعفاءات من الرسوم بسبب ظروف صعبة أخرى،  
یرجى ذكر السبب (األسباب) الداعیة لتقدیم الطلب:   

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(یرجى إرفاق صفحة إضافیة عند الحاجة.) 

یرجى تقدیم ھذا الطلب بعد استكمالھ إلى مدیر المدرسة/ مسؤول المدرسة أو مسؤول الرسوم المدرسیة. ستُعلّق جمیع مبالغ الرسوم إلى حین 
توصل المدرسة إلى قرار بشأن إذا ما كان الطالب مؤھًال لإلعفاء من الرسوم أم ال. ومن ثم ستحصل على إشعار بالقرار. إذا كان الطالب مؤھًال  

ًدال  من اإلعفاء .  لإلعفاء، فال یمكن للمدرسة مطالبتك باستكمال خدمة أو الموافقة على خطة لسداد أقساط أو التوقیع على نموذج IOU ب

أقر أنا بموجب ھذا النموذج أن المعلومات والمستندات المرفقة التي قدمتھا حقیقة وصحیحة على حد علمي واعتقادي. 

توقیع ولي األمر أو الوصي: _______________________________  التاریخ: ____________ 
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ال تستكمل ھذه الصفحة إال في حالة تحدید الخیار رقم 5 الوارد تحت قسم الشروط األساسیة لإلعفاء من الرسوم. 
التحقق من الدخ ل لجمیع أفراد األسرة المعیشیة: (تُطلب من جمیع الطالب غیر المؤھلین على أساس فئة خاصة.) 

َّحصل من جمیع المصادر، ثم مقارنتھ بعدد أفراد األسرة المعیشیة. األسرة المعیشیة ھي مجموعة من األفراد الذین تجمعھم أو ال تجمعھم صلة قرابة من غیر  یتحدد دخل األسرة المعیشیة بإضافة جمیع دخل األسرة الُم
المقیمین في مؤسسة أو دور إقامة ولكنھم یعیشون كوحدة اقتصادیة واحدة. وھذا یعني أنھم یعیشون بوجھ عام في نفس المنزل ویتقاسمون النفقات مثل اإلیجار والمرافق العامة والطعام. 

أدرج جمیع مبالغ الدخل قبل االقتطاع في العمود (األعمدة) المناسبة. 
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أمثلة عن الدخل: 
المعونة االجتماعیة، النفقة، إعالة عد، الضمان االجتماعي المعاش/ التقا الدخل من للعمل 

الطفل 
 دخل آخر 

  األجور والرواتب واإلكرامیة 
ضراب وإعانة  اإل ومخصصات

البطالة وتعویض العاملین وصافي  
الدخل من عمل للحساب الخاص أو  

 مزرعة مملوكة 

المعاشات والدخل التكمیلي ودخل الضمان 
ن االجتماعي  ومدفوعات التقاعد ودخل الضما

(بما في ذلك دخل الضمان التكمیلي الذي  
 یحصل علیھ الطفل) 

تاجةعونة المؤقتة للعائالت المح *الم
)TANF(  مدفوعات المعونة ،*

 االجتماعیة والنفقة وإعالة الطفل 

مخصصات اإلعاقة والسحب النقدي من المدخرات؛  
والفائدة وأرباح األسھم؛ الدخل من العقارات والصنادیق  

ئتمانیة واالستثمارات، والمساھمات المنتظمة من  اال
أشخاص ال یعیشون في نفس األسرة المعیشیة؛ وصافي  

دات السنویة؛ وصافي إیراد اإلیجار؛  یراوات واإلاإلتا
 وأي دخل آخر 

*
إن الحصول على معونة TANF یخول تلقائیًا لتطبیق شرط واحد من شروط األھلیة لإلعفاء من الرسوم. وال توجد حاجة لمستندات أخرى 

*. TANF إلثبات الدخل. یرجى مراجعة قسم الشروط األساسیة لإلعفاء من الرسوم وتقدیم الطلب مع اختیار األھلیة أمام خانة

المبادئ األساسیة ألھلیة الدخل 
للعام الدراسي: 

1 یولیو 2020-  30 یونیو  2021 

ً  سنویًا  عدد أفراد العائلة  ً  كل أسبوعین  مرتان في الشھر  شھریا  أسبوعیا
1 16,588 1,383 692 638 319 
2 22,412 1,868 934 862 431 
3 28,236 2,353 1,177 1,086 543 
4 34,060 2,839 1,420 1,310 655 
5 39,884 3,324 1,662 1,534 767 
6 45,708 3,809 1,905 1,758 879 
7 51,532 4,295 2,148 1,982 991 
8 57,356 4,780 2,390 2,206 1,103 

لكل فرد إضافي من أفراد
 112 224 243 486 5,824 األسرة، یُضاف:
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	• يرجى قراءة إشعار الرسوم المدرسية (للصفوف من 7 إلى 12) قبل استكمال هذا الطلب.
	• سيتم التعامل مع جميع المعلومات المتضمنة في هذا الطلب بسرية.
	الشروط الأساسية للإعفاء من الرسوم:
	لا تستكمل هذه الصفحة إلا في حالة تحديد الخيار رقم 5 الوارد تحت قسم الشروط الأساسية للإعفاء من الرسوم.
	أمثلة عن الدخل:
	المبادئ الأساسية لأهلية الدخل
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