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 20____ -02       العام الدراسي:

 

DENVER 
PRESCHOOL 

PROGRAM Denver Preschool Program 
 طلب ائتمان المصروفات الدراسیة

  _____________________________________________________________________________ اسم الطفل

وھو یتیح الروضة ألطفال دنفر في مرحلة ما قبل المدرسة. ویستثمر  2014وتم التجدید في عام  Denver Preschool Program (DPP)على  2006وافق المصوتون في عام 
أمریكي في الموارد التعلیمیة سنویًا على ما یقارب  مالیین دوالر 3ملیون دوالر أمریكي في عملیات ائتمان المصروفات الدراسیة لألسرة و 15برنامج الروضة في دنفر أكثر من 

 روضة في أنحاء المدینة، مما یوفر لھذه البرامج الموارد التي تحتاج إلیھا لتقدیم تعلیم عالي المستوى. 250

ا في مدینة ومقاطعة دنفر ویجب أن یكون طفلك قد بلغ من أجل األھلیة لتقدیم طلب بالحصول على ائتمان المصروفات الدراسیة من برنامج الروضة في دنفر، یجب أن تكون مقیمً 
یعتمد مبلغ ائتمانات أكتوبر من العام الدراسي الذي تقدم الطلب بشأنھ والحضور لروضة مشاركة في برنامج الروضة في دنفر.  1الثالثة أو الرابعة من العمر في أو قبل 

سرة ودخلھا وتصنیف جودة الروضة التي تم اختیارھا وعدد ساعات حضور الطفل للروضة أسبوعیًا. على الرغم من المصروفات الدراسیة التي تحصل علیھا األسرة على حجم األ
عد في بأعوام في دنفر ویحضر روضة مشاركة في برنامج الروضة في دنفر الحصول على مبلغ من االئتمانات. إذا كانت الروضة القریبة منك لم تشترك  4ذلك، یحق لكل طفل یبلغ 

ر والموافقة على امج الروضة في دنفرنامج الروضة في دنفر، فالرجاء تشجیعھم على التواصل معنا لمعرفة كیفیة التسجیل. بمجرد أن تسجل الروضة القریبة منك للمشاركة في برنب
 .dpp.org/calculatorلدراسیة الشھري، الرجاء زیارة طلبك، یمكنك البدء في الحصول على ائتمانات المصروفات الدراسیة. لمعرفة تقدیر لمبلغ ائتمان المصروفات ا

 عند اإلكمال، الرجاء إرسال الطلب والمستندات (انظر أدناه) إلى برنامج الروضة في دنفر عبر البرید اإللكتروني أو الفاكس أو البرید:

 عبر البرید     

 
 اإللكترونيعبر البرید 

 
 عبر الفاكس

 
Denver Preschool Program 

application@dpp.org 1750-295 )303( P.O. Box 40037 
     Denver, CO 0037-80204 

بعدة لغات. عند الموافقة، سوف یرسل برنامج الروضة في دنفر خطابًا خالل أسبوع  apply.dpp.orgتتوفر أیًضا نسخة من الطلب عبر اإلنترنت ویمكن العثور علیھا على 
ك ویتم تطبیقھا لى روضة طفلسوف یتم دفع ائتمان المصروفات الدراسیة بشكل مباشر إواحد تقریبًا یبلغك ویبلغ الروضة القریبة منك بمبلغ ائتمان المصروفات الدراسیة لطفلك. 

 على فاتورة المصروفات الدراسیة في كل شھر. أخبرنا في حال تغیر عنوانك أو دخلك بعد تقدیم الطلب.

 م تصال بالرق، فالرجاء االإذا كانت لدیك أي أسئلة بشأن طلبك، أو عملیة تقدیم طلب للحصول على ائتمان المصروفات الدراسیة أو كنت بحاجة إلى المساعدة في تعبئتھ
303.595.4DPP(4377) أو إرسال برید إلكتروني إلى ،info@dpp.org  أو زیارة موقعنا اإللكتروني علىdpp.org. 

 المستندات المطلوب تقدیمھا
التالیة لھذا الطلب. سوف یؤخر غیاب بعض المستندات عملیة معالجة طلبك. تقدیم إثبات دخل مستحسن بشكل كبیر لتفادي ** الرجاء إكمال ھذا الطلب بأكملھ وتقدیم المستندات 

المربع  ء تحدیدحصول على المساعدة. الرجاالحصول على الحد األدنى من مبلغ ائتمانات المصروفات الدراسیة. إذا لم یكن أي من ھذه المستندات متاًحا لك، فالرجاء التواصل معنا لل
 المجاور للبنود التي تقدمھا.

£ 
 مطلوب: إثبات عمر الطفل

-Iد ل تطعیمات أو مستننسخة من مستند رسمي یحتوي على اسم الطفل وتاریخ میالده. تتضمن األمثلة: شھادة میالد الطفل أو جواز سفره أو مستند من المحكمة أو سج
أكتوبر قد یكونون مؤھلین للحصول على ائتمانات  1أعوام في أو قبل  3أن عدًدا محدوًدا من األطفال الذین یبلغون  أو سجل التعمید أو سجل مستشفى. بالرغم من 94

أكتوبر من العام الدراسي الذي تقدم الطلب بشأنھ من أجل  1أعوام في أو قبل  4المصروفات الدراسیة من برنامج الروضة في دنفر، إال أنھ یجب أن یتم معظم األطفال 
 لطرح األسئلة. 303.595.4DPP(4377)أو على رقم  info@dpp.orgالحصول على تمویل برنامج الروضة في دنفر. تواصل مع فریق التسجیل على

£ 
 مطلوب: إثبات العنوان الحالي

وعنوان منزل الطفل. تتضمن األمثلة: بیان رھن عقاري أو بیان ضرائب عقاریة أو خطاب نسخة من مستند رسمي یحتوي على اسم واحٍد من أولیاء األمور/األوصیاء 
لروضة في دنفر، یجب أن دعم المشردین أو مستند من ھیئة اإلسكان أو عقد إیجار حالي أو إثبات ملكیة منزل أو فاتورة مرافق. من أجل الحصول على تمویل برنامج ا

 طعة دنفر.یكون الطفل مقیًما في مدینة ومقا

£ 
 موصى بھ: إثبات الدخل عن شھر واحد

یبي أو غیرھا من أحدث كعب شیك شھري (إذا كان الدفع یتم أكثر من مرة واحدة في الشھر، فعلیك إرفاق جمیع الكعوب لھذا الشھر) أو بیان أجور أو إقرار ضر
 أعوام. 3األطفال بعمر مالحظة: إثبات الدخل مطلوب ألسر مستندات العمل لدخل كل ولي أمر/وصي. 

 و التعبیر الجنسي أو الحالة المدنیة أو الحالة العسكریة أو اإلعاقة.ال یمیز برنامج الروضة في دنفر ضد أي شخص على أساس األصل العرقي أو المواطنة أو حالة الھجرة أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أ

المستندات المطلوب تقديمها

ي: دراس ل ا م  ا ع ل ا

اسم الطفل    _____________________________________________________________________________________________________________
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 القسم األول: معلومات الطفل
 االسم القانوني الكامل للطفل

  ______________________ االسم األوسط  ____________________________ االسم األخیر  ______________________________ االسم األول

 أفضل عدم اإلجابة £ متحول جنسیًا £ غیر ذلك £ غیر ثنائي/خنثى/غیر محدد النوع £ أنثى £ ذكر £ النوع

  ________________________________________ الھاتف األساسي __________/__________/__________ (الشھر/الیوم/السنة)تاریخ المیالد 

 (فقط إن اختلف عن عنوان الطفل) 1عنوان ولي األمر/الوصي رقم  عنوان منزل الطفل
 الوصي (الرجاء تحدید واحد) £ ولي األمر £ 

  ______________________________________ عنوان الشارع/الشقة ________________________________________ عنوان الشارع/الشقة:

______________________________________________________ ___________________________________________________  

  _______________________________ المدینة، الوالیة، الرمز البریدي   _________________________________ المدینة، الوالیة، الرمز البریدي
 

 اللغة المفضلة للتواصل اللغة األساسیة للطفل العرق/األصل العرقي للطفل
 اإلنجلیزیة £ اإلنجلیزیة £ من الھنود الحمر/ السكان األصلیین ألالسكا £
 اإلسبانیة £ اإلسبانیة £ أسود أو أمریكي من أصل إفریقي £
 الفیتنامیة £ الفیتنامیة £ آسیوي £
 العربیة £ العربیة £ ھاواي األصلیین أو جزیرة أخرىمن سكان  £

 الروسیة £ الروسیة £ من جزر المحیط الھادئ
 األمھریة £ األمھریة £ أبیض £
 الفرنسیة £ الفرنسیة £ یُرجى التحدید: -غیر ُمدرج  £
 الصومالیة £ الصومالیة £ 

 النیبالیة £ النیبالیة £  __________________________________
 الماندرین الصینیة £ الماندرین الصینیة £ 
 البورمیة £ البورمیة £ 

 یُرجى التحدید: -غیر ُمدرج  £ یُرجى التحدید: -غیر ُمدرج  £ من أصول إسبانیة/التینیة (نعم/ال)
   نعم £
  __________________________________  __________________________________ ال £
 

 القسم الثاني: المشاركة في الدراسة البحثیة
أجل قیاس الفرق الذي تحدثھ الروضة لألطفال یعقد برنامج الروضة في دنفر شراكةً مع مستشاري تقییم إلجراء دراسة بحثیة سنویة متعمقة لبرنامج الروضة في دنفر من 

 وأسرھم.
 یتم اختیار األسر بشكل عشوائي. �
 یتم تقدیم حوافز لك من أجل المشاركة. �
في حالة اختیار طفلك، فسوف یتم تقییمھ بواسطة متخصص طفولة مبكرة مدرب في الروضة،  �

 وفي بعض الحاالت، في خریف العام الدراسي في الروضة.

تقدیم معلومات بشأن طفلك وبشأن تجربتك مع برنامج الروضة في قد یُطلب منك  �
 دنفر.

 یمكنك استالم نتائج طفلك في التقییم. �
 یتم إصدار التقاریر على مستوى المجموعات ولن یتم تحدید ھویة طفل بعینھ. �

 ھل تود النظر في مشاركة طفلك في الدراسة البحثیة؟
 الرجاء تحدید المربع المجاور الختیارك. ال £ نعم/تواصلوا معي لمزید من المعلومات £

 القسم الثالث: معلومات الروضة
 £ عدد ساعات حضور طفلك للروضة أسبوعیًا

 نصف یوم
 £ ساعات أسبوعیًا) 5(على األقل 

 یوم كامل
 £ ساعة أسبوعیًا) 25(على األقل 

 یوم ممتد
 ساعة أسبوعیًا) 33(على األقل 

 

 لم أجد بعد روضة ألسجل فیھا £
 لم یكن طفلك مسجالً بعد في إحدى الروضات، فالرجاء تحدید ھذا المربع وتخطي باقي ھذا القسم.إذا 

 إذا كان طفلك مسجالً في إحدى الروضات، فالرجاء تعبئة معلومات الروضة أدناه.

 20       -20___روضة برنامج الروضة في دنفر التي اخترتھا لطفلك للعام الدراسي 

  ____________________________________________________________________________________________ الخدمةاسم الروضة مقدمة 

  ________________________________________________________________________________________________ عنوان الشارع/الشقة

  _________________________________________________________________________________________ المدینة، الوالیة، الرمز البریدي
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 القسم الرابع: ولي األمر/الوصي ومعلومات الدخل

£ 
 ال أرید اإلفصاح عن دخلي.

 المالي. یوصى بشدة بتقدیم(بالقیام بھذا، فإنك تختار الحد األدنى من الدعم 
 معلومات دخلك من أجل الحصول على المبلغ األقصى من ائتمان المصروفات الدراسیة الذي یتأھل لھ طفلك.)

£ 
 أود تقدیم الدخل الشھري اإلجمالي ألسرتي وأرفقت مستندات اإلثبات.

 (المعلومات أدناه مطلوبة.)

 إجمالي الدخل الشھري لألسرة
ت المستنداوإرفاق المستندات لجمیع أوجھ الدخل.  لجمیع أولیاء األمر/األوصیاء في األسرة المباشرة لطفلكالرجاء تعبئة الحقول أدناه بمعلومات الدخل من العمل وغیر العمل 

 المقبولة مدرجة في الصفحة األمامیة من ھذا الطلب. یجب أن تكون المعلومات في صورة إجمالي شھري.
 دخل العمل األجور/المكتسبات/اإلكرامیات أو الدخل من العمل الحر.یتضمن  �
 )، نفقة الطفل/النفقة الزوجیة، الدخل من صندوق الدخل، إلى آخره.TANFیتضمن الدخل من غیر العمل المعونة المؤقتة لألسر المحتاجة ( �
. (اذكر جمیع أوجھ 303.595.4DPP(4377)یمكنك إكمال شھادة خطیة مؤیدة بیمین للدخل من خالل االتصال على الرقم إذا كان لدیك عمٌل حر أو لیس لدیك إثبات دخل،  �

 الدخل من غیر العمل أدناه)

  1ولي األمر/الوصي رقم 

  ___________________________________________ االسم األخیر  ____________________________________________ االسم األول

  _________________________________________ الھاتف الثانوي:  _________________________________________ الھاتف األساسي:

  ________________________________________ البرید اإللكتروني ال £ نعم £ مراسلتك عبر الرسائل النصیة؟ DPPھل یمكن لبرنامج 
    

 | إجمالي الدخل الشھري 1ولي األمر/الوصي رقم 
 جمیع دخول العمل (الدخل/المرتب/األجور/اإلكرامیات الشھریة اإلجمالیة) و

 )آخره .غیر العمل (المعونة المؤقتة لألسر المحتاجة/نفقة الطفل/دخل صندوق ائتمان/ إلى 
} 

 

   
 

  2ولي األمر/الوصي رقم 

  ___________________________________________ االسم األول  ____________________________________________ االسم األخیر

  _________________________________________ الھاتف الثانوي:  _________________________________________ الھاتف األساسي:

  ________________________________________ البرید اإللكتروني ال £ نعم £ مراسلتك عبر الرسائل النصیة؟ DPPھل یمكن لبرنامج 
   

 | إجمالي الدخل الشھري 2ولي األمر/الوصي رقم 
 (الدخل/المرتب/األجور/اإلكرامیات الشھریة اإلجمالیة) وجمیع دخول العمل 

 غیر العمل (المعونة المؤقتة لألسر المحتاجة/نفقة الطفل/دخل صندوق ائتمان/ إلى آخره .)
} 

 

   
 

 مجموع إجمالي الدخل الشھري
  { لجمیع أولیاء األمر/األوصیاء في األسرة المباشرة لطفلك مذكورة أدناه

 
ریبي أو مستندات العمل المقبولة: أحدث كعب شیك شھري (في حالة دفع أكثر من مرة شھریًا، علیك إرفاق جمیع الكعوب لھذا الشھر) أو بیان األجور أو اإلقرار الضالمستندات 

 األخرى لدخل كل ولي أمر/وصي.

 ذلك نفسك وطفلك)الرجاء تحدید العدد اإلجمالي لألشخاص في أسرتك المباشرة التي تقیم في منزلك (بما في 
 ______________________ (الرجاء تحدید العدد):  + 10  9  8  7  6  5  4  3  2

DPP

(TANF)

DPP

1

1

2

2

+10 9 8 7 6 5 4 3 2

.303.595.4DPP(4377)



 

 القسم الخامس: أخبرنا كیف سمعت بنا
 الرجاء تحدید المربع المجاور الختیاراتك.حدد جمیع الطرق التي سمعت بھا عنا في المجتمع. 

 عرض تقدیمي مجتمعي لبرنامج الروضة في دنفر £ معرض أو مھرجان مجتمعي £
 من أحد العاملین بروضة طفلك £ مواد تسویق لبرنامج الروضة في دنفر (بطاقة بریدیة، نشرة) £
 البحث عبر اإلنترنت £ من أحد األصدقاء أو أفراد العائلة* £

 الرجاء إخبارنا باسم الصدیق أو فرد العائلة الذي* 
 أحالك وسوف نرسل إلیھ بطاقة ھدایا لنشكره

 إعالن مطبوع أو عبر اإلنترنت £
 الرادیو £

 مواقع التواصل االجتماعي £  __________________________________________ االسم:

  _______________________________________ غیر ذلك: £  ____________________________ الھاتف أو البرید اإللكتروني:
  
 

 المعلوماتالقسم السادس: موافقة ولي األمر واإلفصاح عن 
 یجب على ولي األمر/الوصي قراءة ما یلي والتوقیع أدناه:

ولي األمر/الوصي في یتم عقد ھذه االتفاقیة بین برنامج الروضة في دنفر وولي األمر أو الوصي المسمى الحقًا ("ولي األمر") بما یتفق مع الطلب الذي أكملھ 
 األساسیة لالتفاقیة:فیما یلي الشروط (التاریخ). /______/____________

 .Denver Preschool Programغراض لن نقدم مطلقًا على بیع أو إیجار معلوماتك الشخصیة لطرف خارجي الستخدامھا بدون موافقتك. ولكن یحق لنا استخدام معلوماتك الشخصیة أل �
 لخدمة في حال غیاب الطفل وسبب الغیاب عند االقتضاء.یفھم ولي األمر أھمیة حضور الطفل للروضة متى انعقدت الروضة ویوافق على إخطار مقدم ا �
 لغیاب.یتحمل ولي األمر مسؤولیة االلتزام بالقواعد واللوائح التي یفرضھا مقدم الخدمة وبرنامج الروضة في دنفر، بما في ذلك تلك المتعلقة با �
المعادلة المعتمدة لدى برنامج الروضة في دنفر والتي تعتمد على حجم األسرة ودخلھا وتصنیف جودة الروضة المختارة وعدد یفھم ولي األمر أن ائتمان المصروفات الدراسیة یتم تحدیده بما یتفق مع  �

 ساعات حضور الطفل للروضة أسبوعیًا ویعتمد على التمویل السنوي لبرنامج الروضة في دنفر من مدینة ومقاطعة دنفر.
خطارك تلقائیًا إج الروضة في دنفر تمویالً إضافیًا یتجاوز ائتمان المصروفات الدراسیة من البرنامج المذكور من خالل منحة البرنامج المذكور. سوف یتم بالنسبة إلى الطالب المختارین، یقدم برنام �

 من قِبل فریق التسجیل إذا كنت مؤھالً لھذا التمویل.
ھا في ضوء دخل ولي األمر/الوصي وحجم األسرة وعدد ساعات حضور الطفل للروضة أسبوعیًا، وھي متاحة فقط لمن ال یفھم ولي األمر أن األھلیة لمنحة برنامج الروضة في دنفر یتم تحدید -

 ویحضرون مدرسة في أحد مواقع المجتمع. Head Startأو  CPPیحصلون على تمویل من برنامج 
 منحة، فسوف یخطر برنامج الروضة في دنفر بشكل عاجل.یفھم ولي األمر أنھ في حال تغیر ظروف األسرة بحیث ال یعود الطفل مؤھالً لل -
أي وقت خالل العام الدراسي نتیجة أي عوامل، بما  یعتمد تمویل منحة برنامج الروضة في دنفر ومدى توافرھا على تصریح مجلس إدارة البرنامج المذكور. قد یتم تعدیل قواعد توزیع المنحة في -

 دى توافر التمویل أو القدرة االستیعابیة للتسجیل أو التغیرات في معاییر األھلیة للروضة أو األسرة.في ذلك على سبیل المثال ال الحصر م
دمة أو مقدم الخ دنفر إذا لم یلتزم ولي األمر أو الطفلیفھم ولي األمر أن برنامج الروضة في دنفر یمكنھ إنھاء ائتمان المصروفات الدراسیة و/أو تمویل المنحة الدراسیة من برنامج الروضة في  �

 بقواعد ولوائح البرنامج المذكور.
 303.595.4DPP(4377)نامج الروضة في دنفر على الرقم إذا كان لدى ولي األمر أسئلة بشأن ائتمان المصروفات الدراسیة أو أمور أخرى تتعلق بھذه االتفاقیة، فینبغي لولي األمر التواصل مع بر

 .dpp.orgأو زیارة  ،info@dpp.orgأو 
 Colorado Child Care Assistance) باإلفصاح عن أي معلومات في الطلب للوكاالت المشاركة لبرنامج الروضة في دنفر، بما في ذلك Denver Preschool Program (DPPأصرح لـ 

Program وDenver Department of Human Services وColorado Preschool Program (CPP وبرنامج (Head Start وDenver Public Schools  لغرض حفظ السجالت وتقییم
ات أو االطالع علیھا أو نسخھا. یحق لبرنامج الروضة في دنفر طلب البرامج وتدقیقھا. أعفي برنامج الروضة في دنفر من أي وجمیع المسؤولیات القانونیة الناشئة عن اإلفصاح عن مثل تلك المعلوم

 معلومات أخرى في حال وجود تدقیق.
 أقر بأن المعلومات المقدمة صحیحة وصادقة ومكتملة. أوافق على تقدیم، في حال الطلب، أي مستندات ضروریة لدعم المعلومات المقدمة.

 اسم ولي األمر/الوصي بخط واضح

  

 المستند (إذا اختلف عن ولي األمر أو الوصي) بخط واضحاسم معد 

  

 توقیع ولي األمر/الوصي (*مطلوب)

  

 *توقیع معد المستند (إذا اختلف عن ولي األمر أو الوصي)

  

 التاریخ (الشھر/ الیوم/ السنة)

  

 التاریخ (الشھر/ الیوم/ السنة)

  

یمثالن توقیعك ویؤكدان على أنك الشخص الموقع على ھذا الطلب وسبب تقدیمھ  Denver Preschool Program* التوقیع على ھذا الطلب من خالل كتابة اسمك والعمل على إرسال ھذا الطلب إلى 
 FUNDING وإقراًرا منك بأن المعلومات الواردة في ھذا الطلب صحیحة وصادقة ومكتملة. Denver Preschool Programإلى 

QUALITY 
PRESCHOOL 
FOR DENVER 

 £ أرسل جمیع المستندات المطلوبة £ أكمل ھذا النموذج £ التقدیم:من أجل 
 أرسل عبر البرید اإللكتروني أو الفاكس أو البرید

 الروضة في دنفرالنموذج والمستندات إلى برنامج 

04  
 P.O. Box 40037 Denver, CO 0037-80204  303.595.4DPP  303.295.1750   info@dpp.org  dpp.org 

 

04

P.O. Box 40037 Denver, CO 80204-0037 303.595.4DPP 303.295.1750

303.595.4DPP(4377)

Colorado Child Care Assistance
Denver Public Schools Head Start (Colorado Preschool Program (CPP

(Denver Preschool Program (DPP
Denver Department of Human Services Program

.dpp.org info@dpp.org

.Denver Preschool Program

Head Start CPP
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