
  TDD: 513-363-0124 0488-363-٤٥۲۰۱513- ٥۳۸٤ سنسیناتي أوھایو  ٥۳۸٤ص. ب .  -مكتب أمین الصندوق  إد  سنتر

للحیاة الطالب تحضیر 
 أوغستس ، 2021

 عزیزي الوالد أو الوصي:

یتحمل جمیع الطالب  دفع الرسوم السنویة في مدارسنا من  K- 12. یتم استخدام رسوم لدفع جزء من تكلفة المواد الدراسیة األساسیة. ھذا ھو االلتزام 
 . لمرة واحدة لكامل السنة الدراسیة 2022-2021

جدول الرسوم للعام الدراسي یحتوي على أي زیادة خالل العام الدراسي السابق. 

یرجى ملء نموذج رسوم الطالب على الجزء الخلفي من ھذه الرسالة وإعادتھا إلى مكتب المدرسة حیث یحضر طفلك مع أي 
مدفوعات ساریة بحلول 15  أكتوبر، 2021. یجب ملء استمارة منفصلة لكل طفل. 

في حالة الدفع نقًدا ، یُرجى  قد یتم الدفع نقًدا أو حوالة بریدیة أو شیك مصدق (بدون شیكات شخصیة) مستحق الدفع لمقاطعة مدرسة مدینة سینسیناتي.
صالح عن  شیك أو حساب MasterCardأو  Visaویمكن أیًضا دفع الرسوم عبر اإلنترنت من خالل  التذكر بدفع المبلغ المحدد ألن مكاتبنا ال تصرف.

 .اإلنترنت عبر التعدیالت إجراء كیمكن ال . www.PayForIt.net طریق زیارة

 سینسیناتي ومدارس المدینة. منطقة في لدیك األطفال وعدد دخل األسرة على الرسوم تستند  في السنوات الماضیة، كما ھو الحال

) OWF( أوال أوھایو اعمال والیة برنامج االعانة من أو )SNAP( التكمیلیة الغذائیة المساعدة برنامج أسرتك أفراد من فرد أي إذا تلقى •
 .من النموذج لیكون مؤھال للحصول على الغاء دفع رسوم الطالب للسنة الحالیة 2 الجزء اكمال یجب  ،

 الرسوم من إعفاء علىھال مؤب) لطال(الطالب ن افقد یكو دخل األسرة،  بناء على مخفض أو مجاني غذاءعلى  للحصول إذا كنت مؤھال •
 النموذج تقدیم مع الدخل إثبات مطلوب . نطاق الدخلمن النموذج واإلشارة إلى حجم االسره و 3 الجزءیجب علیك إكمال  .لحالیةللسنة ا

 ).شیكلل وصل نقدي  أحدث أو/  و الفیدرالي الدخل بیان(

 لن یتم تعدیل أي رسوم من النموذج.  مع الدفعة تقدیم عند تخفیضھا اال یتم یمكن أن ال إذا كان یحق لك الحصول على رسوم مخفضة ،
 . 2021أغسطس 19في 2021 2022-أو رسوم السنة الدراسیة السابقة بعد بدء العام الدراسي -2020 2021

. 

 إذا كانت لدیك أسئلة أو مخاوف ، فیرجى االتصال بمكتب مدرستك.

 بإخالص،

 أمین صندوق

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.payforit.net/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.payforit.net/
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 و CPSنموذج منفصل لكل طالب  إكمال - 1 الجزء
 . تھطالب إلى مدرس لكل   عة منفصلةمع دف العودة

 _______________               المدرسةاسم   __________               طالبالھویة رقم _______________  بالالطاسم 

                 $ )ختیاركحول ا دائرةضع ( مدفوع عبر اإلنترنت المبلغ/  المبلغ المرفق$ 

  

 االعانة  أھلیة عن التنازل  - 2 الجزء

 ال □       فعال    نعم  □       )  (               ؟  OWF أو SNAP فوائدھل یتلقى أي فرد من أفراد أسرتك 
الصندوق ،  تأكید وضع أھلیة طفلك مع إدارة الخدمات الغذائیة ، مكتب أمینمقاطعة الوتوقیعك في ھذا المربع أدناه یسمح لمدرسة  "نعم" اختیارك   -

من أجل التنازل عن الرسوم ، یجب علیك إرسال ھذا النموذج الموقّع إلى مكتب   من ھذا النموذج. 3 الجزءال تكمل    و / أو مكتب المدرسة.
 تحقق.لل المدرسة الذي یحضر فیھ طفلك

 .النموذج ھذا من 3 جزءأدناه ثم إكمال ال على السطر في ھذا المربع التوقیع  "ال" ، الرجاء  اختیاركاذا كان     
  

 ___________________________________ : الوالد / ولي األمر   توقیع      
 أعاله دقیقة. توافق على أن المعلومات الواردة بتوقیعك على ھذا السطر ، فإنك

 
إذا تم  في ھذا القسم إلى إدارة الخدمات الغذائیة عبر البرید  للتحقق من الفوائد. ةوقعالماء إرسال االستمارات فقط "نعم" و: الرج المكتب المدرسي

بالتنازل عن رسوم الطالب.إذا لم یكن ھذا الشخص مؤھالً ، فسیتم إعادتھ إلى  A / Rتأكید ذلك ، ستقوم إدارة الخدمات الغذائیة بإخطار إدارة 
 إدارةال ترسل النموذج إلى  الدخل المحتملة. التأھل یةإلمكان من ھذا النموذج كامالً  3 جزءال ل ولي األمر/ الوصيالمدرسة ، ومن ثم یرجى أن یكم

A / R. 
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   3 خطوة
  
 

  األطفال عدد حول دائرة  ضع ) أ

 .CPS  رسامد  یحضرون الذین

 

 البحث على مستوى صف   ) ب

 الطالب/الطالب بجاننب

 العدد.

          الجدول من الدخل نطاق موقع حدد ) ت

لوصول إشارة السھم  أتبع .أعاله
     رسوم الطالب.الى تحدید 

 

 
 

 ____________________________________________________________:  توقیع الوالد / ولي األمر  
 بتوقیعك على ھذا السطر ، فإنك توافق على أن المعلومات الواردة أعاله دقیقة.

في حالة  ثم قم بملء النموذج في المدرسة في مجلد الملفات التراكمي الخاص بالطالب. بعد ذلك ، قم بتخفیض / التنازل عن رسوم الطالب بناًء على المبلغ الذي تم تداولھ أعاله مع الدفع المتزامن المعمول بھ. . التوقیع : یرجى التحقق من المدرسة ادارة
أو إدارة الخدمات الغذائي A / Rقسم ، ال ترسل النموذج إلى  3اكتمال القسم 

           ةالمستحق رسوم
     

         ةالمستحق رسوم
      

   قةالمستح رسومال
             

الصف         مستوى  االطفال عدد   

6-الروضھ 0.00 .0018 26.00   
31.00   21.00 0.00 8-7  1 
35.00 23.00 0.00 9-12  

  6-الروضھ                 0.00 16.00 23.00
29.00 20.00 0.00 8-7  2 
33.00 22.00 0.00 9-12  
 3 6-الروضھ                 0.00 12.00 18.00

 أو 
 أ كثر

23.00 15.00 0.00 8-7  
25.00 17.00 0.00 9-12 

 أ ب ت

 

  التنازل عن أھلیة الدخل - 3لجزء ا

 في اآلخرین أطفالك ومدارس األسماء قائمة 
   المدرسة                                         الطالبم اس                                                               .ا وجدإذ ، مدینة سینسیناتي منطقة 

                                                                                 1   (                                                                       2(                                                                        3( 
 ب رسوم الطالب:التالیة لحسیرجى اتباع الخطوات 

 الرسوم ، یجب إرسال ھذا النموذج الموقّع إلى مكتب المدرسة الذي یحضر فیھ طفلك. إلغاء من أجل 
  

                                                                 +                                  المنزل في الغینالبا عدد                1 خطوة
                                                                     ھنا) المنزل في األطفال كل (تتضمن                                                          =                                 المنزل في االطفال عدد                 
                بحجم) THH( األسرة عدد افراد مجموع                                 

 
  السنوي األسرة دخل مجموع                                                        على دائرة ضعو األعلى. من THH حجم العثور على               2 خطوة 

     .2020لعام  لمستوى الفقر* تستند المبالغ المذكورة إلى إرشادات الفیدرالیة                                                                       یسارال على األسرة دخلیتراوح التي   ھموعالمجم                                
 

 في أو أعلى إذا كان دخلك ھو

 ٪185 *في االعلى

 ما بین ھو  دخلكإذا كان 

 ٪185 و ٪130 *بین

 في أو أقل من إذا كان دخلك ھو

 ٪130 *أدناه

حجم  
THH 

أو أكثر   1 و أقلأ  16,588$ 23,605$ و $16,589 $23,606
أو أكثر  أقلأو   31,893$ و $22,413 $31,894  $22,412 2 
أو أكثر  أو أقل  40,181$ و $28,237 $40,182  $28,236 3 
أو أكثر   4 34,060$ أو أقل  48,469$ و $34,061 $48,470 
أو أكثر  أو أقل  56,757$ و $39,885 $56,758  $39,884 5 
أو أكثر   6 45,708$ أو أقل  65,045$ و $45,709 $65,046 
أو أكثر  أؤ أقل  73,333$ و $51,533 $73,334  $51,532 7 
أو أكثر   8 أو أقل 57,356$ 81,621$ و $57,357 $81,622 
أو أكثر   9 أو أقل $ 63,180  89,909$ و $63,181 $89,910 
أو أكثر   10 أو أقل  $ 69,004 98,197$ و $69,005 $98,198 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 اإلجمالي إذا كان حجم منزلك على سبیل المثال:
 و دخلك السنوي كان 5) كان THHحجم (
 في العمود األوسط. ضع داءره.41،000$ 
 

 39,885$و$56,757   
 

 یرجى إرسال الدفعة بالكامل قبل
 لتلقي تعدیل.  2022-2021بدایة العام الدراسي 

 ال یمكن أن تكون التعدیالت
 www.payforit.net على موقع



 

 

 




