
Form A - Dari

تاریخ:		 	شاگرد	بازگشته	 	 	شاگرد	جدید	

معلومات شاگرد - بطور واضح چاپ یا پرنت کنید

در طرف معکوس ادامه دهید

معلومات ذیل بخاطر مطابقت با نیازمندیهای بودیجه دولت و فدرال استفاده میشود. همه معلومات محرم باقی خواهد ماند.

	زن 	مرد				 		نمبر	SS      2.	تاریخ	تولد	)ماه/روز/سال(:																																			3.	جنسیت:		 1.		نمبر	تامین	اجتماعی:																																																

5ب.	نمبر	آپارتمان		 		 5ا.	آدرس:		

5د.	کود	پوستی:		 		 5ج.	شهر:	

6ب.	نمبر	موبایل:		 		 6ا.	نمبر	تیلیفون	خانه:	

	 	 7.			ایمیل:	

								4ج.	اسم	وسطی:	 4ب.	اسم:	 		 4ا.	تخلص:	

8.					قوم/نژاد

		هسپانوی	یا	الیتین  
		سفید  

		سیاه/امریکایی	افریقایی	  
		آسیایی  

		از	جزیره	پاسفیک/هاوایی	االصل  
		فیلپینی  

		هندی	امریکایی  
		االسکای	االصل  

 __________________ 		دیگر:  

9.						کشور	اصلی 

شما	متولد	کدام	کشور	هستید؟ 	

 ______________________  

10.			زبان	مادری

		انگلیسی  
		عربی  

		کمبودیایی  
		چینائی	)ماندارین/کانتونی(  

		فارسی  
		همونگ  
		کوریایی  
		زبان	تایی  
		پنجابی  
		روسی  

		هسپانوی  
		فیلپینی  
		ویتنامی  

 __________________ 		دیگر:  

11.							موانع	کاریابی

		موانع	فرهنگی ا.	 	
		معیوبیت ب.	 	

نوع:	_____________ 	
		خانه	دار	بیجاشده	 ج.	 	

		آموزنده	لسان	انگلیسی د.	 	
		متخلف	قبلی ه.	 	

		دهقان	موسمی و.	 	
		دهقان	مهاجر ز.	 	

		جوان	که	به	فرزندی	گرفته	شده	است ح.	 	
		بی	خانه ط.	 	
		کم	عاید ي.	 	

		کم	سواد/حساب ك.	 	
		پناهنده ل.	 	

		پدر	یا	مادر	مجرد م.	 	
 ______________________ 		دیگر: ن.	 	

		هیچکدام	باالیی	 س.	 	

12.							وضعیت/کمک	عامه

		کارگر	بی	جا	شده ا.	 	
			سرباز	قبلی	آیاالت	متحده ب.	 	
CalWORKs/TANF  	.ج 	

    CalWORKs	در	کمتر	از	دو	سال	ختم	میگردد.
SNAP/خوراکی	تمبر/Cal Fresh   	.د 	

		کمک	عمومی ه.	 	
		کمک	نقدیه	پناهندگی و.	 	

SSI  	.ز 	
		کمک	عامه	دیگر: ح.	 	

 __________________________   
		هیچکدام	باالیی ط.	 	

)تمام	موارد	قابل	تطبیق	را	عالمه	گذاری	نمائید()تمام	موارد	قابل	تطبیق	را	عالمه	گذاری	نمائید(

)یکی	را	عالمه	گذاری	نمائید(
)تمام	موارد	قابل	تطبیق	را	عالمه	گذاری	نمائید(

San Juan Unified School District



15.							سطح	عاید

			)حد	اکثر	عاید	خانواده	بشمول	کمک	عامه( 	

						فامیل 		.16

	اندازه	فامیل:	_____________ ا.	 	

		متاهل	 		مجرد		 	یکی	را	انتخاب	نمائید:		 ب.	 	

	تعداد	شاگردان	K-12	در	خانه:	_____________ ج.	 	
آیا	طفل/اطفال	شما	در	ولسوالی	به	مکتب	میروند؟ 	

		نخیر 		بله		  

)یکی	را	عالمه	گذاری	نمائید(

)یکی	را	عالمه	گذاری	نمائید(

	ساالنه	عاید
$11,880 – $0

$16,953 – $11,881

$23,276 – $16,954

$28,734 – $23,277

$33,906 – $28,735

$39,658 – $33,907

$45,410 – $39,659

$51,162 – $45,411

بیشتر	از	$51,162 

17.              تماس عاجل  
ا.	اسم:		

ب.	تخلص:		

ج.	رابطه:	

13.							وضعیت	کار	اجباری

		به	کار	گماشته	شده	است  
		اخراج	خواهد	گردید  
		در	جستجوی	کار:  

	نمبر	ماه	ها	______ 	
		کار	ندارد	و	در	جستجوی	آن	نیز	نمیباشد  

14.							تعلیم

درجه	تکمیل	شده: ا.	 	

		شهادتنامه	لیسه  
GED®/HSE	تصدیقنامه		  

		تصدیقنامه	فراغت	لیسه	یا	رفتن	به	آن   
		تصدیقنامه	تخنیکی	  

		یک	پوهنتون	اما	سند	آنرا	بدست	نه	آوردیم  
AA/AS	سند		  

		سند	چهار	ساله	پوهنتون  
		مطالعات	به	سطح	ماستری	)بعد	از	پوهنتون(  

		هیچکدام  

آیا	این	درجه	تحصیلی	بیرون	از	آیاالت	متحده	به	دست	آورده	شده	است؟ 	ب.	
		نخیر	 		بله		  

نمبر	مجموعه	سالهای	تحصیل:	______ 	ج.	

آیا	اکثر	تعلیمات	شما	بیرون	از	آیاالت	متحده	بوده؟ د.	 	
		نخیر	 		بله		  

آیا	فعال	به	کدام	آموزشگاه	دیگر	میروید؟ ه.	 	
		نخیر 		بله		  

 __________________ اسم	آموزشگاه:	 	
		هیئت	وظیفه  

من	یک		  IEP		یا		  504	در	لیسه	داشتم و.	 	

فورمه ثبت نام )صفحه 3/2(

د.	نمبر	تیلیفون	تماس	عاجل:																			-															)							(

)تمام	موارد	قابل	تطبیق	را	عالمه	گذاری	نمائید(



	اهداف 		.18

)برنامه	سال	از	1	جوالی	–	الی	30	جون	است( 	

هدف	تعلیم:	 ا.	 	

اهداف	تعلیمی	من	برای	این	سال	برنامه:	)تمام	موارد	قابل	تطبیق	را	عالمه	گذاری	نمائید( 	

		آموزش	انگلیسی  
		باال	بردن	تجربه	های	علمی	خودم	)خواندن،	نوشتن	و	حساب(  

		بدست	آوردن	شهادتنامه	لیسه	یا	معادل	آن  
		داخل	شدن	به	پوهنتون	یا	برنامه	آموزشی  

		دیگر:	____________________________________________________________________________   

هدف	دیگر: ب.	 	

هدف	من	برای	این	سال	برنامه:	)یکی	را	عالمه	گذاری	نمائید( 	

		گرفتن	وظیفه	  
		نگهداشتن	وظیفه  

		بدست	آوردن	پول	زیاد  
		گرفتن	وظیفه	خوبتر  
		داخل	شدن	به	نظامی  

		بدست	آوردن	تابعیت	آیاالت	متحده  
		شخصی  

		هدف	فامیلی  
		دیگر:	____________________________________________________________________________   

فورمه ثبت نام )صفحه 3/3(


