
FARSI 
 شناسائی دانش آموزان خانواده ھای ارتشی

.  کھ والدینشان در ارتش خدمت میکنندھستند ، مدارس محلی ملزم بھ شناسائی دانش آموزانی )§ (287.04-22.1 کد ویرجینیا قانونطبق 
ویرجینیا اجازه میدھد کھ اطالعات صحیح و معتبر را برای دریافت کمک ھزینھ مالی بدست آورند و سرویس  مناطقتکمیل این فرم بھ 

 دانش آموزان خانواده ھای ارتشی را دریافت نمایند.ھای مورد نیاز 

 تاریخ تولد نام دانش آموز

 تعریف معنی خانواده ارتشی:
 •    بخش فعال ایاالت متحده: شامل ارتش آمریکا در نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی ھوایی، سرباز وظیفھ، گارد ساحلی یا گارد

       ملی، فرمانداری پایگاه راه اندازی دریایی و فضایی، یا خدمات عمومی بھداشتی- درمانی فرمانداری ایاالت متحده میباشد.   
•   بخش ذخیره ایاالت متحده: شامل نیروی زمینی، نیروی دریائی، نیروی ھوائی، سرباز وظیفھ، یا گارد ساحلی( میباشد.       

•   گارد ملی: شامل نیروھای درحال انجام وظیفھ و یا نیروھای ذخیره میباشد. 

 نام والدین/ سرپرست قانونی

 قانونی امضاء ولی/سرپرست تاریخ

SS/SE-329  (3/18) 

مان تکمیل آیا وضعیت خدمت در ارتش والدین نسبت بھ سال گذشتھ از ز:   ندھستتحصیل  در حال FCPS دانش آموزانی کھ در
 این فرم تغییر یافتھ است؟ 

 .شما نیازی بھ تحویل این فرم ندارید  در صورتیکھ  جواب خیر است، ھمینجا توقف کنید.     خیر

 . در صورتیکھ جواب بلھ است، لطفا وضعیت فعلی را مشخص کنید و این فرم را تحویل دھید  بلھ

 یکی را عالمت بزنید:
میباشد.  نیروی فعال ایاالت متحدهولی دانش آموز یکی از اعضاء 
میباشد.   نیروی ذخیره ایاالت متحدهولی دانش آموز یکی از اعضاء 
 میباشد.  گارد ملیولی دانش آموز یکی از اعضاء 

 نمیباشد.نیروی در حال خدمت ایاالت متحده  ولی دانش آموز  دیگر از اعضاء

 آیا یکی از والدین دانش آموز در ارتش ایاالت متحده خدمت میکند؟ :دانش آموزانی کھ جدیدا ثبت نام کرده اند

 .شما نیازی بھ تحویل این فرم ندارید  در صورتیکھ  جواب خیر است، ھمینجا توقف کنید.    خیر 

 . در صورتیکھ جواب بلھ است، لطفا وضعیت فعلی را مشخص کنید و این فرم را تحویل دھید  بلھ

 یکی را عالمت بزنید:

میباشد.  نیروی فعال ایاالت متحدهولی دانش آموز یکی از اعضاء 
میباشد.  نیروی ذخیره ایاالت متحدهدانش آموز یکی از اعضاء  ولی

 .یباشدم گارد ملیآموز یکی از اعضاء  ولی دانش
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