Jefferson Parish Early Childhood Collaborative Registration

التعاون من اجل التسجيل في مرحلة الطفولة المبكرة فى جيفرسون باريش
التسجيل العام الدراسى 2019 - 2018
الطلبات يمكن تقديمها من خالل اإلنترنيت فى  www.jeffersonchild.comإبتداء من  20مارس 2018 ,

المبادئ التوجيهية للتسجيل فى فصول روضة االطفال  PK 4فى جيفرسون باريش نظام المدارس العامة : JPPSS
•
•
•
•
•
•
•

يجب أن يكون الطفل أربعة ( )4سنوات من العمر في أو قبل  30سبتمبر  2018 ,لكى تقدم فى  - JPPSSفصول . PK 4
فصول قانون الباب  1قد تكون خاضعة للفحص األكاديمى .
يتم توفير النقل باالتوبيسات للطالب داخل منطقة االلتحاق بالمدارس فقط .
الطلب المكتمل فقط مع جميع الوثائق المطلوبة سوف يتم االخذ به فى نظام القرعة .
قد يختار اآلباء بحد اقصى ثالث ( )3مواقع إلحتمال القبول فى فى عملية التقديم .
سوف يتم أخطار الوالدين بالقبول أو قائمة االنتظار بواسطة البريد االلكترونى فقط .
سوف يطلب من العائالت ان يوافقوا أو يرفضوا على االلتحاق من خالل حسابهم االلكترونى .

األيشياء المطلوبة من أجل تسجيل طفلك :
.1

الوالدين  /الواصى إثبات الشخصية ( رخصة القيادة أو بطاقة الهوية من الوالية أو جواز السفر أو أوراق الوصاية القانونية ) .

.2

شهادة ميالد الطفل ( يجب أن تكون صورة واضحة من النسخة األصلية ) .

.3

إثبات اإلقامة ( واحدة مما يلى و التي يجب أن تتطابق مع اسم الوالدين في الطلب  :إذا كانت األوراق بأسم شخص أخر بالغ  ,هذا الشخص يجب ان
يوقع بالتاريخ على جواب يتعهد فيه انه ال يقدم مساعدة مالية إلى الطفل و والديه و يتعهد ان الطفل و والديه يعيشون فى هذا العنوان ) :
˂ فاتورة خدمات حالية أو تأمين مدفوع للخدمات .
˂ وثيقة قانونية صادرة من  /معتمدة من مكتب الواليات المتحدة للهجرة  /التجنس تظهر العنوان الحالي .
˂ عقد اإليجار الحالي ( يجب أن يبين إسم و عنوان السكن و إسم المستأجر  /المستأجرين للسكن ) .
˂ عقد شراء  /السلفة المالية على المنزل .

.4

إثبات الدخل ( واحدة مما يلي ) :
˂ إثنين من كعب شيك الدخل على التوالي لكل شخص بالغ فى الطلب مقدمي الرعاية في المنزل  .الشيكات يجب ان تكون تاريخها في
شهرين (  ) 2من تاريخ تقديم الطلب و تبين فترة الدخل  ,عدد الساعات  ,معدل األجر فى الساعة  ,الدخل الكلى من بداية العام غضون
حتى األن .
˂ خطاب رسمي من جهة العمل عليه ختم الشركة يفيد فيه بكل مما يلي :
√ مكان عمل الوالدين  /الواصى .
√ معدل األجر فى الساعة .
√ متوسط عدد ساعات عمل الوالدين  /الواصى في األسبوع .
√ تاريخ بداية العمل و الدخل الكلى من بداية العام حتى األن .
˂ نموذج موقع عليه و التاريخ يفيد بأن الدخل من وظيفة غير منتظمة ( يمكن تنزيله من الموقع . ) com.jeffersonchild.www
˂ رسالة أو شهادة تبين الوضع الحالي  / SNAPالطوابع الغذائية  -يجب أن تتضمن أسماء الوالدين و الطفل و تواريخ الصالحية ( شهادة
موثقة من خالل _________ ) .
˂ جواب من إدارة التأمين اإلجتماعى يفيد بأن الطفل المذكور فى طلب التقديم يحصل على فوائد تأمين إجتماعى  ,و التى يجب ان يكون
مصحوب بإثنين (  ) 2كعب شيكات حالية  ,لكل شخص بالغ فى المنزل .
˂ اتفاق وضع التبنى الحالي من  . DCFSالوالدين بالتبنى غير مطالبين بإثبات الدخل  ,فقط بإتفاق التبنى من . DCFS
˂ الوالدين الذين ال وظيفة لهم يجب ان يقدمو نموذج عدم الدخل و يكون موقع عليه و بالتاريخ ( يمكن تنزيله من الموقع اإلليكترونى
. ) com.jeffersonchild.www
˂ الوالدين الذين ال مأوى لهم يجب ان يقدموا خطاب موثق من منثق  JPPSSال مأوى ( الرجاء اإلتصال  504-349-7912لتحديد ميعاد
مقابلة إلكمال وثائق ال مأوى ) .

.5

إثبات الدخل فى  ( 2017إذا كان ينطبق )
نماذج ضريبة الدخل لعام  , A1040 ، 2W ( 2017أو  ) 1099التي تبين أسماء الوالدين و الدخل السنوي إذا كان الوالد  /الوصي يعمل
لحسابه الخاص أو يحصل على الدخل نقدا .
مطلوب لجيف كاب الوالدة إلى خمسة برامج .

.6

سجالت تطعيم حديثة ( شهادة تطعيم دولية صالحة من والية لويزيانا ) .

.7

وثائق التعليم الخاص (  / IFSP / IEPالتقييم فقط عندما ينطبق ) .

إختيارات مواقع تقديم الطلبات
70058  لويزيانا,  هارفى,  مانهاتن بوليفارد501 , JPPSS مبنى اإلدارة
 مساء6:00 –  ظهرا1:00
 ظهرا12:00 –  صباحا9:00
 مساء6:00 –  ظهرا1:00
 ظهرا12:00 –  صباحا9:00

 مايو2
 مايو3
 مايو9
 مايو10

 ظهرا12:00 –  صباحا9:00
 مساء6:00 –  ظهرا1:00
 ظهرا12:00 –  صباحا9:00
 مساء6:00 –  ظهرا1:00
 ظهرا12:00 –  صباحا9:00
 مساء6:00 –  ظهرا1:00
 ظهرا12:00 –  صباحا9:00

 ابريل10
 ابريل11
 ابريل12
 ابريل18
 ابريل19
 ابريل25
 ابريل26

 ظهرا12:00 –  صباحا9:00
 مساء6:00 –  ظهرا1:00
 ظهرا12:00 –  صباحا9:00
 مساء6:00 –  ظهرا1:00
 ظهرا12:00 –  صباحا9:00

 مارس20
 مارس21
 مارس22
 مارس26
 مارس29

مواقع يشركاء المجتمع
 مساء6:00 –  مساء4:00
 ابريل12
 ظهرا2:30 –  صباحا9:30
 مارس26
 ظهرا2:30 –  صباحا9:30
 ابريل14
 ظهرا2:30 –  صباحا9:30
 ابريل16
يتم تحديده فيما بعد

70062  لويزيانا,  كينر,  ويليامز بوليفارد531 قاعة اور الدى للمساعدة فى
70058  لويزيانا,  هارفى,  بوست درايف4026 مركز وودميير االجتماعى فى
70072  لويزيانا,  ماريرو,  إيمز بوليفارد1861 مركز ماريرو االجتماعى فى
70053  لويزيانا,  جريتنا,  مونرو ستريت1700 مركز جريتنا االجتماعى فى
70121  لويزيانا,  جيفرسون,  كوزواى بوليفارد1121 مركز هيزل هيرست فى
مواقع البداية المبكرة جيف كاب

Avondale Head Start, 178 Millie Drive, Avondale, LA 70094
Beechgrove Head Start, 721 Tricia Court, Westwego, LA 70067
Causeway Head Start, 3420 N. Causeway Blvd, Suite B, Metairie, LA 70002
Clay Street Head Start, 606 Clay Street, Kenner, LA 70062
Creative Kidz EHS Center, 2141 Barataria Blvd, Marrero, LA 70072
Jutland HS, 1821 Jutland Drive, Harvey, LA. 70058
Kenner HS, 200 Decatur Street, Kenner, LA 70062
Kidz House of Learning, 711 Derbigny Street, Gretna, LA 70053
Lapalco Head Start, 2001 Lincolnshire Drive, Marrero, LA 70072
Terrytown Gretna Head Start, 2315 Park Place, Gretna, LA 70056
Prime Step II Learning Center, 4820 Wabash Street, Metairie, LA 70001

(504) 437-4852
(504) 437-4854
(504) 838-1000
(504) 736-8770
(504) 341-5439
(504) 349-5500
(504) 736-8770
(504) 366-2933
(504) 349-5185
(504) 392-9890
(504) 780-2444

 برامج رعاية األطفال- مواقع برنامج يشركاء البداية المبكرة

Candyland Kinder Kollege, 6206 Fourth Avenue, Marrero, LA 70072
Carlie Care Kids, 2032 Carol Sue Avenue, Terrytown, LA 70056
Kennedy's Child Care, 715 Franklin Street, Gretna, LA 70053
Spring Ridge Academy, 520 Jackson Street, Kenner, LA 70062
Weatherford Academy, 613 4th Street, Westwego, LA 70094
Woodmere Learning Center, 2066 Paxton Street, Harvey, LA 70058

(504) 340-4563
(504) 391-3446
(504) 309-8671
(504) 465-8330
(504) 267-3080
(504) 348-4668

com.jeffersonchild.www  أو على الموقعwww.jpschools.org للحصول على معلومات إضافية زورونا على الموقع

