
 
 

 2023فبراير  6
 

 ( APSأعزاءنا أسر طالب مدارس آرلينغتون العامة )
 

(، من أجل التحقق من عنوان منزل الطالب في الصف الخامس  HACP( عملية التأكد من عنوان المنزل )APSتطلق مدارس أرلينغتون العامة ) 

. سيتيح لنا هذا االحتفاظ بسجالت دقيقة للطالب، وأيًضا االمتثال لقانون فيرجينيا وسياسة االلتحاق 2024-2023والثامن، استعدادًا للعام الدراسي  

 لدينا. 
 

لكن هذه العملية تضمن التحقق المستمر من عنوان جميع الطالب ممن  أجرينا في السابق عمليات تحقق من عنوان المنزل حسب الضرورة، 

 يشهدون مراحل انتقال كبرى من المدرسة. 
 

يل أو نحن نطالب اآلن أسر الطالب الحاليين في الصف الخامس والثامن، بإعادة تقديم مستندات عنوان المنزل التي قدموها في األساس خالل التسج

 .2023مارس  15د النهائي إلرسال هذه المستندات هو الموعتحديث تلك المستندات. 
 

 باتخاذ ما يلي:  APSتسمح هذه العملية الجديدة لمدارس 

 التأكد من احتفاظنا بسجالت دقيقة لكل طالب؛ •

 تحديد الطالب الذين يواجهون ظروف سكنية معقدة، حتى يستطيع فريقنا تقديم موارد ومساعدة إضافيين، حسب الحاجة؛   •

 في الوقت الذي يستعد فيه الطالب لالنتقال إلى مدرسة جديدة من أجل العام الدراسي التالي؛ التنفيذ  •

 إتاحة عملية عادلة ومتسقة، للتأكد من سكن الطالب في أرلينغتون؛ و •

 3-22.1التأكد من أننا ندير مواردنا ونوزعها بأقصى فعالية ممكنة، حتى نخدم طالبنا أفضل خدمة بما يتماشى مع قانون فيرجينيا: البند  •

 الخاص بعمليات االلتحاق.  J-5.3.30رقم  APSوسياسة مجلس مدارس 

أيام عمل، لتأكيد استالمنا لمستنداتك وما إذا كانت هناك   10 بمجرد تقديم جميع المستندات إلى المدرسة المنتسب إليها، سنتابع معك في غضون

 .  ParentVUEمعلومات إضافية مطلوبة للتأكد من عنوان منزلك. يمكنك أنت أيًضا التأكد من أن معلوماتك تم تحديثها من خالل مراجعة 
 

، أو في حالة وجود تعقيدات تتطلب تقديم دعم، سنتعاون مع تلك األسر ونساعد في حل  2023مارس  15في حالة عدم استالم المستندات بحلول 

، سنفصل ابنك الطالب وجميع أخوته من العام الدراسي  2023مارس  15المشكالت. في حالة عدم قدرتنا على التأكد من عنوان منزلك بحلول 

 وسنقدم لك موارد تساعدك في االلتحاق بالنظام المدرسي في المكان الذي تعيش فيه حاليًا.  ،2023-2024
 

. يجوز ألسر الطالب الذين تم فصلهم، لكنهم 2024-2023سيؤثر هذا فقط على العام الدراسي  -لن يتم فصل الطالب من العام الدراسي الحالي 

 . APSلتحاق بمدارس أثبتوا الحقًا اإلقامة في أرلينغتون، إعادة اال
 

 يرجى مراجعة الجزء الخلفي من هذا الخطاب للحصول على معلومات عن المستندات المطلوبة وكيفية تقديمها. إذا احتجت إلى المساعدة، يُرجى

 . www.apsva.us/HACPاإللكتروني من على  HACPالتواصل مع مدرسة ابنك الطالب أو أو تفضل بزيارة موقع 
 

 نشكركم على دعمكم وتعاونكم! 
 

 مع خالص التحيات، 

 
 (، دكتوراه في التعليم، ماجستير، مستشار متخصص مرخص، مستشار وطني معتمد Darrell Sampsonداريل سامبسون )

  المدير التنفيذي، مكتب خدمات الطالب 

http://www.apsva.us/HACP


 

 

 
 مستندات التأكد من عنوان المنزل 

 

تقديم نفس المستندات التي طلبناها خالل عملية التسجيل األولى.  لن تطلب المدارس مستندات تؤكد الجنسية األمريكية، أو معلومات  APSتطلب مدارس 

يعيشون   APSعن الضمان االجتماعي، أو أي مستندات أخرى خاصةبالجنسية. تهدف هذه العملية إلى التأكد فقط من أن الطالب المنتسبين إلى مدارس 

أو تبلغ عن أي معلومات تم تقديمها، إلى منظمات أخرى، أو شركات تأجير ،أو هيئات حكومية أو سلطات  APSا في مقاطعة أرلينغتون، ولن تفصح حاليً 

  إسكان.

 

 ملكية منزل 

 سند الملكية أو سند برهن عقاري  •

 مستندات تسوية )في حالة شراء منزل جديد وعدم تسجيل السند حتى اآلن( •

 المعلومات عن طلب سند الملكية متاحة على الموقع اإللكتروني لقسم سجالت األراضي في مقاطعة أرلينغتون.   •

 تأجير منزل

 اتفاق التأجير الحالي من مالك المنزل )يجب التوقيع عليه من كل من المستأجر والمالك(  •

 شهادة سكن  -حلول معيشية بديلة  

 ن )يُعبأ من جانب الوالد)ة(/ الوصي، المقيم في أرلينغتون( يثبت اإلقامة في أرلينغتو  - النموذج أ •

 اتفاق تأجير حالي )يُعبأ من جانب الشخص المذكور في عقد اإليجار الرسمي( - النموذج ب •

 يلزم تقديم اثنين مما يلي لتأكيد العنوان الحالي –الوثائق الداعمة 

الممتلكات، أو تسجيل سيارة، أو رخصة قيادة سارية من فيرجينيا مسجل بها العنوان الحالي، أو بيان إقرار ضريبي فدرالي أو من الوالية أو عن  •

 مستندات مساعدة مالية من مقاطعة أرلينغتون  بالدخل الحالي أو االستقطاع، أو فاتورة خدمات حديثة ، أو

 . www.apsva.us/HACPمعلومات إضافية على صفحة الويب تأكيد عنوان المنزل من على  تتوفر

 

 إرسال المستندات 

 يمكن لألسر تقديم المستندات الخاصة بها بإحدى الوسيلتين التاليتين:

ينبغي على األسر عدم استخدام سوى الموقع اإللكتروني للتحميل اآلمن وعدم إرسال المستندات نهائيًا عبر البريد   اإلرسال عبر اإلنترنت: •

ستستلم األسر بريدًا إلكترونيًا من مسؤول السجالت في المدرسة بمجرد استالم  اإللكتروني، وذلك ألسباب تتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات.

سجيلها على النظام.  ينبغي تقديم المستندات من خالل استخدام الموقع اإللكتروني للتحميل اآلمن من على  المستندات الخاصة بها وت

www.apsva.us/HACP . 

( في Welcome Centerمدرسة الطالب أو مركز االستقبال ) يجوز لألسر تقديم المستندات الخاصة بها بالحضور الشخصي إلى شخصياً:  •

 (. Washington Blvd 2110التعليمي ) Syphaxالموجود في مركز  APSمدارس 

 األوضاع السكنية المعقدة 

ضاع سكنهم من بين األمثلة على األوضاع السكنية المعقدة هي األسر غير القاطنة في منزل أو األسر التي تعيش التشرد. يعتمد هذا على استمرارية أو

نَّف بأنها غير  ومدى مالءمتها، وهو ما يتضمن السكن في فندق، أو االنتقال من مسكن إلى آخر، أو السكن مع األقارب واألصدقاء. يحق لألسر التي تُص

 الفدرالي لمساعدة المشردين.   McKinney-Ventoقاطنة في منزل الحصول على سبل حماية يكفلها قانون 
 

م الطالب توجد أوضاع معيشية إضافية يجوز اعتبارها أنها معقدة وتحتاج إلى مراجعة من فريق العمل. نحن نشجع األسر على التواصل مع مدرسة أبنائه

 ، من أجل المساعدة والحصول على معلومات إضافية. APSال في أو مركز االستقب

 

 معلومات االتصال

للحصول على معلومات إضافية أو طرح أسئلة، يُرجى التواصل مع مدرسة ابنك الطالب أو تفضل بزيارة صفحة ويب تأكيد عنوان المنزل من على 

www.apsva.us/HACPستقبال في .  يمكن لألسر أيًضا التواصل مع مركز االAPS  حدد  703-228-8000للحصول على المساعدة على الرقم(

 .  registration@apsva.us( أو عبر 3الخيار رقم 
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