ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﺪى "إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ" ) (DHSPﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج! ﺑﺈﻟﺤﺎق طﻔﻠﻚ ﻓﻲ أي
ً
ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻓﺮھﺎ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻋﺪاد طﻔﻠﻚ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺮوﺿﺔ اﻷطﻔﺎل وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ .وﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص ،ﺗﺸﯿﺮ اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﺪرﺳﻲ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻤﮭﺎرات أﻓﻀﻞ ﻓﻲ
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﮭﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ.
ﯾُﺮﺟﻰ إﻛﻤﺎل طﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ
 www.cambridgema.gov/preschoollotteryﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻚ إدراج طﻔﻠﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﺳﯿُﺠﺮى ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻻﺧﺘﯿﺎر
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ .ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ .ﯾُﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ
 dhsppreschools@cambridgema.govأو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  617-349-6254إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ .وﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﺗُﻜﻤﻞ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪﺛﺔ ودﻗﯿﻘﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻚ ﻹﺑﻼﻏﻚ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻛﻤﺎﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﯿﻔﺎء طﻠﺒﻚ )اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ُﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ( .وﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺄي ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﺪى "إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ"
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﺧﻞ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻘﯿﺎس ﻣﺘﺪرج .إﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪﻓﻌﮭﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ذي أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺻﻔﻮﻓﻨﺎ اﻟﺪراﺳﯿﺔ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻨﺎ ،ﻓﻲ إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪﯾﻦ دو ًﻣﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺎﺋﻼت ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج .إذ ﻧﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ وﻧﻘﺪم ﻣﻨ ًﺤﺎ دراﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ .ﻓﺄي ﻋﺎﺋﻠﺔ ،ﯾﺒﻠﻎ دﺧﻠﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ  %100ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟ ُﻤﺤﺪد ﻟﻺﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ )(HUD
دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ( أو أﻗﻞ ،ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ .وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺪار ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
)اﻟﺒﺎﻟﻎ 108750
ً
إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﺣﺠﻤﮭﺎ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أو اﻟﻤﺸﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ .إﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻣﻮارد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼً أﻣﺎم ﺣﺼﻮل أطﻔﺎل
ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ.
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﯿُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﺗﺮﯾﺪه ﻟﻄﻔﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ .وﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ
اﺧﺘﯿﺎراﺗﻚ ﺣﺴﺐ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ .وﯾُﺮﺟﻰ أﻻ ﺗﺨﺘﺎر ﺳﻮى ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮد ﺣﻘًﺎ ﺗﺴﺠﯿﻞ طﻔﻠﻚ ﺑﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺒﻞ أﯾًﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ إﺧﻄﺎرك ﺑﺤﺼﻮل طﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﯿﮭﺎ .ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﻟﺪﯾﻨﺎ  7ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﺟﻤﯿﻌﮭﺎ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ .وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻠﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ "اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل
اﻟﺼﻐﺎر" ).(NAEYC
إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ أي أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ أو ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﺪﯾﻨﺎ ،ﻓﯿُﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ
 dhsppreschools@cambridgema.govأو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  .617-349-6200وإذا اﺣﺘﺠﺖَ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻠﻐﺘﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ،ﻓﯿُﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ) Center for Familiesﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﺋﻼت( ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻗﻢ  .617-349-6385وﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻧﺸﻜﺮك ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﺪﯾﻨﺎ .إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻚ وﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ.
وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﺧﺎﻟﺺ اﻻﺣﺘﺮام،
ﻣﯿﺠﺎن إم واﯾﺖ ،رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ودﻋﻢ اﻷﺳﺮ

مدينة كامربيدج
إدارة برامج الخدمات )(DHSP
اإلنسانية عملية التقدم لقرعة روضة
األطفال
 .1التقديم عرب اإلنرتنت من  1أكتوبر  2021حتى  31أكتوبر 2021

مكان تقديم الطلبات
تقدم بطلب عرب اإلنرتنت عىل www.cambridgema.gov/preschoollottery
تتوفر طباعة الطلبات واملساعدة الشخصية عند الطلب .عند الحاجة ،يُرجى التواصل عرب  dhsppreschools@cambridgema.govوأ .6254-349-617

 .2يجب تقديم الوثائق التالية لدخول قرعة روضة األطفال إلدارة برامج الخدمات اإلنسانية ):(DHSP

نوع الوثيقة
استامرة التقدم للقرعة عرب اإلنرتنت

أمثلة عىل الوثيقة

إثبات الدخل وحجم األرسة
ال تحتاج األرس التي يزيد إجاميل دخل األرسة بها عن  217,501دوالر إىل ما يثبت دخلها(،
(.
ألنها ستدفع رسوم الدراسة األعىل

• اإلقرار الرضيبي و
• )إيصاالت استالم رواتب متتالية (أو آخر  30يو ًما 4
أو
•  (TANF)،خطابات املنح الحالية ألية مزايا تتلقاها (املساعدة املؤقتة لألرس املحتاجة
و  (SNAP)،وبرنامج املساعدات الغذائية التكميلية  (SSI)،ودخل الضامن اإلضايف
إىل غري ذلك  (WIC)،برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال (.
• شهادة ميالد الطفل أو
• جواز سفر الطفل
:
• فاتورة مرافق مؤرخة خالل آخر شهرين
أحد ما ييل
أو
• عقد اإليجار
• منوذج املشاركة
• قسط رهن
• خطاب من مقدم اإلسكان

إثبات عمر الطفل

)تاريخ امليالد بني (12/1/2019 – 4/1/2018
ما يُثبت العنوان*

• ) (DHSPاستامرة التقدم لقرعة إدارة برامج الخدمات اإلنسانية

*ينبغي ملوظفي مدارس كامربيدج العامة ومدينة كامربيدج ،الذين ال يقيمون يف كامربيدج ،تقديم ما يثبت توظيفهم سنويًا .سيُعاد تقييم قدرة موظفي مدارس كامربيدج العامة ومدينة كامربيدج ،الذين ال يقيمون يف كامربيدج ،عىل
.دخول القرعة كل عام

 .3سيتم إخطار العائالت بنتيجة االقرتاع بحلول ديسمرب .2021
 .4إذا تم عرض مكان عليك ،يجب قبول املكان أو رفضه بحلول  31يناير .2022

 .5يتم إدراج العائالت التي مل يُعرض عليها مكان يف إحدى مدارس مرحلة ما قبل رياض األطفال يف قامئة انتظار تظل سارية حتى أكتوبر  .2022إذا كنت ال تزال
مهتم مبدارس مرحلة ما قبل رياض األطفال ضمن
للعام الدرايس القادم ،وعىل العائالت إكامل عملية التقديم مرة أخرى القرتاع أكتوبر  2022ملرحلة ما ً DHSP
قبل رياض األطفال .

If you have any questions or need assistance, please contact us at
dhsppreschools@cambridgema.gov or 617-349-6200
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ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج

رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ودﻋﻢ اﻷﺳﺮ ﻟﺪى "إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ"

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺴﺮﯾﺎن 1 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 31 - 2022 ،أﻏﺴﻄﺲ 2023

إﻧﻨﺎ ﻓﻲ "إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ" ﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪﯾﻦ دو ًﻣﺎ ﻟﺠﻌﻞ ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﺟﻤﯿﻊ ﻋﺎﺋﻼت ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج .وﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻣﻮارد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﯾﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼً أﻣﺎم ﺣﺼﻮل أطﻔﺎل ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .ﯾﺘﻌﯿﻦ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺛﺒﺎت ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أي ﻣﻌﺪل ﯾﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺣﺪدﻧﺎه ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ.

ﻟﺪى ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج  7ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ )ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  Haggertyو Kennedy Longfellowو King
Openو M.L.Kingو Morseو Peabodyو (Windsorﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ  10ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿًﺎ.

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة

اﻟﻤﻌﺪﱠل اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﻲ
ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم*

ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ

 217501دوﻻر  -أﻛﺜﺮ

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ*
83.65
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ -
163126
ً
 217500دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ*
66.92
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ
1450.00
ً

 130501دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ -
دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ
163125
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ*
50.19
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ
1087.50
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ -
108751
ً
 130500دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ*
40.15
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ
870.00
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ
108750 - 0
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ
1812.50
ً

دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ .ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﯿﻮﻣﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ھﻮ 40.15
ً
دوﻻرا أﻣﺮﯾﻜﯿًﺎ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﺮاوح دﺧﻠﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ  0إﻟﻰ 108750
ً
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ .وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺪار ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة وﺣﺠﻤﮭﺎ
واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أو اﻟﻤﺸﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ .ﯾُﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ.

*ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي .وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﻟﯿﻮﻣﻲ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺒﻠﻎ  22ﯾﻮ ًﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻮﺗﺮة ﻓﻲ
اﻟﺸﮭﺮ.

آﺧﺮ ﺗﺤﺪﯾﺚ21/8/27 :

