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 المنزل  عنوان   تأكيد إجراءات
 (APS)  التعليمية  المديرية  طالب  منازل  عناوين  من  للتحقق  (HACP)  المنزل  عنوان  تأكيد  إجراءات  التعليمية  العامة  أرلينغتون  مدارس  مديرية  وضعت
لين   دقيقة   سجالت  على  الحفاظ  في  التعليمية   المديرية  اإلجراءات  هذه  تساعد  .2024-2023  الدراسي  للعام  استعدادًا  الثامن،  والصف  الخامس  الصف  في  الُمسجَّ

 .التعليمية بالمديرية القبول وسياسة فرجينيا والية لقانون واالمتثال الطالب عن
 

  أنواع  باستخدام  وذلك  أرلينغتون،  مقاطعة  في  حاليًا  يعيشون  التعليمية  المديرية  يرتادون  الذين  الطالب  أن  من  التأكد  على  اإلجراءات  هذه  من  الغرض  يقتصر
 مستندات أي  أو  االجتماعي الضمان بيانات أو األمريكية المواطنة تؤكد مستندات المدارس  تطلب ولن  .األولي  التسجيل إجراءات في  المطلوبة نفسها المستندات

 .إسكان  هيئات  أو  حكومية  هيئات  أو  تأجير  شركات  أو  أخرى  منظمات  إلى  ُمقدَّمة  معلومات  أي  عن  تُبل ِغ  أو  التعليمية  المديرية  تُفِصح    ولن  الجنسية،  توضح  أخرى
 

 
 

 المطلوبة  المستندات جمع   : 1 الخطوة
 

 :البديلة  المعيشية  األوضاع      : المستأجرون        :المنازل مالكو 
 اإلقامة  يثبت  – ( أ )   النموذج   إيجار  اتفاقية     العقاري  الرهن  صك  أو الملكية  سند

 سارية   إيجار  اتفاقية  – ( ب )   النموذج    سارية       النموذج   التسوية إتمام مستندات
 

 

 

 الحالي  العنوان  تثبت التي المطلوبة الداعمة المستندات جمع   : 2 الخطوة
 

 :يلي مما  ( 2)  اثنين مستندين  أي 
 الضرائب  اقتطاع   كشف أو حالي   رواتب كشف       العقاري أو  الوالئي  أو الفيدرالي  الضريبي اإلقرار
 حالية  مرافق  فاتورة          السيارة تسجيل  وثيقة

 أرلينغتون   مقاطعة من  المالية المساعدة  مستندات        فرجينيا والية  من سارية قيادة رخصة
 

 

 
 

 . 2023  مارس 15  هو المستندات لتقديم النهائي الموعد
  الدراسي  العام   في   المدرسة   من  ( أشقائه  وجميع)   الطالب   ابنك  سيُسح ب   ، 2023  مايو   15  بحلول   منزلك  عنوان   تأكيد  من  نتمكن  لم   إذا  .المشاكل  وحل  تعقيدات  أي  عالجةم  على  األسر  مع   سنعمل
 .فيه حاليًا تعيش  الذي المكان  في المدرسي النظام في  التسجيل في لمساعدتك موارد  لك  وسنوفر ، 2024- 2023

 

 المستندات تقديم :3 الخطوة
 :التاليتين الطريقتين بإحدى مستنداتها تقديم األسر تستطيع

 .www.apsva.us/HACP :اآلمن للتحميل اإللكتروني الموقع إلى اإلنترنت عبر المستندات تحميل :1 الخيار
 .التعليمية بالمديرية الترحيب مركز أو المدرسة إلى بيد يدًا الورقية المستندات تقديم :2 الخيار

 
  وإلخطارك   مستنداتك،  استالم  على   للتأكيد   عمل   أيام   10  خالل   مدرستك  إلى   المستندات  جميع   إرسال   بعد   معك  التواصل   التعليمية   المديرية  ستعاود 

  اإللكترونية   البوابة   خالل   من   معلوماتك   تحديث  وقت   من   التأكد   أيضا   يمكنك  . منزلك   عنوان   لتأكيد   إضافية   معلومات   إلى   حاجة   هناك   كانت   إذا 
 ". ParentVUE" األمور  ألولياء

 
 أو  طفلك   بمدرسة االتصال  يُرجى  أسئلة، لطرح أو  المعلومات  من   مزيد  على لالطالع 
 registration@apsva.us. اإللكتروني البريد عبر أو( 2 الخيار)  703-228-8000 الرقم على التعليمية  بالمديرية الترحيب بمركز

https://www.apsva.us/HACP
https://www.apsva.us/HACP

