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 أعزائي عائالت المدارس العامة لمقاطعة فاييت:

 

بأن  . من أجل الضمانعائلته/هابغض النظر عن وضع دخل  ممكنة على اإلطالق لكل طالب،منطقتنا المدرسية ملتزمة بتأمين أفضل تربية 

من أيضاً مستثنون الطالب الذين يتأهلون إلى غداء مجاني أو ُمخفَّض عبر توثيق مباشر أو معايير الدخل هم  المخاوف المادية ليست بعائق،

 دفع الرسوم التوجيهية مثل:

 

معدات  يتضمن ولكن ال يقتصر على: أقفال، مناشف، بما الستخدام ممتلكات المدرسة،تكاليف أو ودائع تُجمع من قبل المدرسة  .1

 وكتب عمل خاصة. ية،مخبر
 اليوم المدرسي. خاللأي قسم منها يقع  تكاليف لرحالت ميدانية، .2
 أو برامج الفنون الناعمة. موسيقى، رياضات داخل الصالة،العدات متعلقة بتكاليف أو ودائع ألزياء رسمية أو م .3
 زم أو رسوم خاصة مطلوبة لصف معين.لوا .4
 رسوم تخرج مطلوبة للمشاركة. .5
 رسوم التعليم الخاص. .6
 رسوم سجالت المدرسة. .7
 رسوم خدمات الصحة المدرسية. .8
 رسوم نشاطات عامة. .9

 رسوم التربية الحرفية. .11
 رسوم استئجار كتب دراسية. .11
 .ارسأي رسوم أخرى غير مستثناة تحت سياسة أو إجراء مجلس المد .12

 

 .مفي مدرسة طفلك /ةوإعادة الوثيقة المكتملة إلى مكتب المدير استثناء من الرسوم، الرجاء إكمال، توقيع الطلب،طلب  لتقديم

 في مدرسة طفلكم. /ةالرجاء التواصل مع المدير حال امتالككم ألية أسئلة إضافية، في انتباهكم إلى هذه المسألة المهمة. شكراً على 

 

 

http://www.fcps.net/


 

من الرسوم التوجيهية استثناءاستمارة طلب   

 الرجاء إعادة هذه االستمارة إىل مكتب مدرسة طفلك

ي ________________________ هو  الطالب)الطالب( التاىلي المداوم
 
ىلي و  ف

ي من  
 
ِمد يعيش ف

َ
للغداء  هو يتأهلشخص ُمعت

ي أو منخفض السعر وأنا ههنا أطلب 
 من الرسوم التوجيهية المطلوبة.  استثناءالمجان 

ي 
 
ي مع  FCPSأنا أرصح ل تغذية الطفل ف المعي   من قبل الشخص "المدارس العامة لمقاطعة فاييت" بمشاركة حالة وجبة طالب 

 . الرسوم استثناءلطفلي االستفادة من أموال  المدرسة والمعلم الحافظ للسجالت كي يمكن

 

 اسم الطالب تاري    خ الميالد الصف

   

   

   

   

   

 

 ___________________________________________________توقيع األهل/الوصي 

 __________________التاري    خ _______________________________________اسم الطالب

………………………………………………………………………………………………. 

 الرسوم التوجيهية الطوع  استثناء من إعفاء استمارة 

ي حال تأهل طفلي  أنا أفهم بأنه،
ي  ،الرسوم استثناءبتوقيع وإعادة استمارة طلب  قيامي الرسوم التوجيهية و  الستثناء منف 

 غي  فإنب 

ع ،مطالب بدفع بما يتضمن الرسوم المطلوب دفعها لرحالت المدرسة الميدانية همة بأي قسم من رسم مدرسي مؤهل )أو المسا تن 

بأن أدفع كل أو جزء من رسم. من أجل القيام  ،من وقت إىل آخر  ،أنا أختار  ،هذه اإلعفاءإذا قمت بتوقيع استمارة  ،النهارية(. ولكن

 يتوجب علي توقيع هذه االستمارة.  ،طوعية بمساهمة

 ___________________________________________________ توقيع األهل/الوصي 

 __________________ التاري    خ _______________________________________ اسم الطالب

 

 استخدام مكتب المدرسة فقط

 الرسوم التوجيهية ِل _____________________________________ قد تم الستثناء من مطلبك
 _____ قبوله

 ____________________________________________________________________ رفضه بسب 
 

 
ي مناقشة أي  ورغبتكم مإذا لم تتم الموافقة عل طلبك

 
 __________________ال مع __ االتص مبإمكانك ،استفسارات متعلقة بالقرار مخاوف أو ف

 لطلب اجتماع. 
 

________________________________________   ________________________ 
 التاري    خ                   لمعي   الشخص ا المدير أو 
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