
ھل تغیرت وضعیة أحد الوالدین العسكریة في السنة الدراسیة الماضیة منذ أكمالك   :FCPSالطالب المستمرین في دراستھم في مدارس 
 تعبئة ھذه اإلستمارة في المرة السابقة؟

    توقف ھنا أذا كانت األجابة بال.  أنت لست بحاجة الى إعادة ھذه االستمارة.كال 

  مع إعادة ھذه اإلستمارة.إذا كانت اإلجابة نعم، فیرجى توضیح الوضعیة الحالیة   نعم 
 ضع عالمة على واحد مما یلي:

   النظامیة التابعة للوالیات المتحدة األمریكیةعناصر الخدمة الفعلیة للقوات الوالد/الوالدة ھو فرد ضمن 
   عناصر األحتیاط التابعة للوالیات المتحدة األمریكیة.الوالد/الوالدة ھو فرد من 
   الحرس الوطني.الوالد/الوالدة ھو فرد في 
   القوات النظامیة التابعة للوالیات المتحدة االمریكیة.لم یعد الوالد/الوالدة فرد في 

 ھل یعمل أحد والدي الطالب في القوات النظامیة التابعة للوالیات المتحدة االمریكیة؟ الطالب الملتحقین الجدد:

     أنت لست بحاجة الى إعادة ھذه االستمارة. ت األجابة بال. توقف ھنا أذا كانكال 

   إذا كانت اإلجابة نعم، فیرجى توضیح الوضعیة الحالیة مع إعادة ھذه اإلستمارة.  نعم 
 ضع عالمة على واحد مما یلي:

   األمریكیة.عناصر الخدمة الفعلیة للقوات النظامیة التابعة للوالیات المتحدة الوالد/الوالدة ھو فرد ضمن 
   عناصر األحتیاط التابعة للوالیات المتحدة األمریكیة.الوالد/الوالدة ھو فرد ضمن 
   الحرس الوطني.الوالد/الوالدة ھو فرد في 

 تحدید الطالب المرتبطین عسكریاً   

 مطلوب من مدیریات التربیة تحدید الطالب الذین یعمل أحد والدیھم في القوات النظامیة التابعة للوالیات المتحدة االمریكیة وذلك بموجب
یمّكن المناطق المختلفة من والیة فرجینیا من األحتفاظ بسجل . أن إكمال تعبئة ھذه األستمارة (287.04-22.1§)قوانین والیة فرجینیـا 

 بیانات معتمد وصحیح لغرض الحصول على أموال المنح وتوفیر الخدمات الالزمة لسد أحتیاجات الطالب المرتبطین بالقوات النظامیة.

 تاریخ میالد الطالب أسم الطالب

 تعریف مصطلح المرتبطین عسكریاً:
   •  العناصر الفعلیة لقوات الوالیات المتحدة االمریكیة النظامیة: وتشمل األفراد في صفوف الجیش، سالح البحریة، القوة الجویة، سالح

      مشاة البحریة، خفر السواحل، المفوضیة التابعة لإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي، أو المفوضیة التابعة لدائرة خدمات الصحة 
العامة في الوالیات المتحدة االمریكیة. 

  •  عناصر قوات األحتیاط في الوالیات المتحدة األمریكیة: وتشمل قوات الجیش، سالح البحریة، القوة الجویة، سالح مشاة البحریة أو خفر 
 السواحل. 

   •   الحرس الوطني: وتشمل الخدمة الفعلیة أو األحتیاط. 

 يأسم الوالد/الوالدة أو الوصي الشرع

 التاریخ  توقیع الوالدین/الوصي الشرعي
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