
 

LYNN PUBLIC SCHOOLS 
Welcome Center - 100 Bennett St. Lynn, MA 01905 

 3160-598 (781)فاكس  - 8796-592 (781)هاتف 

  وثيقة مرجعية

إحضار المستندات المطلوبة التالية أو إرسالها بالبريد إلى  (Lynn Public Schools) العامة لينيجب على جميع العائالت التي تسجل طالبًا جديدًا في مدارس 

  .الطلبات بدون هذه المستندات متابعة ال يمكن. Welcome Centerمركز

 هذه:كل 

  شهادة ميالد الطفل، أو نموذجI-94 

  للطفل الحديثة التطعيماتسجل 

  الوثائق المقبولة(إثبات العنوان )انظر قائمة 

  مثل:/الوصي صورة الوليبطاقة تعريفية  تحمل 
نسخة من جواز السفر األمريكي ، أو بطاقة جواز السفر األمريكية ، أو 

الهوية العسكرية األمريكية ، أو بطاقة اإلقامة الدائمة ، أو بطاقة عبور 

الحدود ، أو رخصة القيادة أو بطاقة هوية تحمل صورة دولة أخرى 

صادرة عن إدارة السيارات ، أو جواز السفر الصادر عن الحكومة 

بية ، أو بطاقة التفويض بالعمل ، أو القنصلية التعريفية بطاقة ، األجن

 .DTA))المساعدة االنتقالية بطاقة 

  * الصف السادس وما فوق: نموذج طلب سجالت الطالب

 (النماذج في )انظر

 تسجال وسيتم طلب المحاضر الرسمية من المدارس السابقة بما في ذلك

يم تعللل برنامًجا يملكالحضور إلى المدرسة واالنضباط. إذا كان الطالب 

بل من ق و ذلك في حال لم يتم إحضارهأيضا،  فسيتم طلبه( I.E.Pالفردي )

 .األولياء
 

 المستندات المقبولة إلثبات العنوان 

يجب طباعة وثائق اإلقامة مسبقًا مع االسم والعنوان الحالي لولي 

 .على الطالباألمر / الوصي 

  ( مؤرخة المحمولفاتورة المرافق العامة )وليس الهاتف

 الماضية. 60األيام ال  خالل

 األيام ال  خالللعقارمؤرخة لرهن  سدادأو  إيفاء، سند

 الماضية. 60

 ( أو اتفاقية  الحد األدنى لمدةعقد إيجار حالي ،)سنة واحدة

 اإلقامة )انظر النماذج(ب إفادة وثيقة، أو 8القسم 

  نموذجW2  ةمؤرخ إفادة راتب، أو العاممؤرخ خالل 

 يوما الماضية. 60خالل ال 

  60ال خاللأو بطاقة ائتمان مؤرخة  مصرفيكشف حساب 

 .الماضية يوما

 يوما  60حكومية معتمدة* مؤرخة خالل ال  جهةمن  كتاب

 الماضية.

(، خدمات DOR*الوكاالت الحكومية المعتمدة: إدارات اإليرادات )

(، خدمات DTA(، المساعدة االنتقالية )DCFواألسرة ) األطفال

 تابعة لاتصال  جهة (، الضمان االجتماعي أو أيDYSالشباب )
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رج المنطقة التي يقيم فيها بشكل ويخضع لغرامات يومية عن كل يوم يلتحق فيه الطالب بمدرسة خا  Massachusettsتزوير اإلقامة هو انتهاك لقانون والية 

 قانوني.

 الدخول  سنمتطلبات 

 )األطفال في الخامسة من العمر(برنامج رياض األطفال 
 2016سبتمبر  1و 2015سبتمبر  1تاريخ الميالد بين 

 )ستة أعوام(الصف األول 
 2015سبتمبر  1و 2014سبتمبر  1تاريخ الميالد بين 

 Welcome Centerمركز الخاص بلمزيد من المعلومات قم بزيارة معلوماتنا على موقع 

http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml  

 Lynn Public Schools ،Welcome Center ،100 Bennett St. Lynn ،01905)) لين العامة التسجيل إلى مدارسقم بإرسال بريد أو إحضار حزمة  

 3160-598 (781)الفاكس  -  8796-592 (781)يرجى االتصال بنا إذا كان لديك أي أسئلة، رقم الهاتف 
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