
                                                                                                                                                 
    

 

 

  
        

      

  
 

 
 

 

   

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  

     
  

     
 

      
 

     

                                                                           
 

   

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

                

                        

                       

                    

           

 

      
   

     

             

             

   

   

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 : غبدΔ إلى إ
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

طفΕً ϟ الرغب ΐنٕتبلٌد / رΕًً نبالΑوΕٌ ٌىلتملرΔ ادااإل

ϟفطال Εًغبرى إل Εهخوىال Εٌساردالح ٍ ِ Αى الح نٌبر

Εًغبرالد  ِ وزنر ٌٌىتج ذوىٌ

نΖΕ غبونبنمل 1شم الّ

  ϣر:ٌألخااالس  ϣو:األُاالس

ي�ϢΕس�ًوؾَربلد: Θبرًظ ايمٌ رΕً :ϒ ايطٍو

ϓ اخ ΕَΘصبو:ال Θٍب ϣرق  ϣبػي تماالخيضمبن ارق*)SSN ي(برٌتاخ *: 

ϟا ϡراد  2كسϟاة ياغϟدرامغ ِّ ّّ ومزت اموϠمػ
ه.دراϐتد   ِ ّ ومزل كلل صفنمة ًاد رع ِ ّ و مزر ϐًًتج ذومنل امكإن ًلن عًغتً ϑوس

ϑبرًظ ايتΘٌ َر�ًوؾ :ًيايغنٌر�ϢسيΕ 

:Ε ًبػرياد  ِ ّ ϓΘ ُزم ϣ ٍب قر :ًردب ϑΘي ذيا Εًبػرياد  ِ ّ ُزم  ϣسا

Ε:ًبػرياد  ِ ّ رًديمز ايΒايرُ زمن اويػ Εًايوال مدًيΕاي Εؿقايقϣ ر رع ايؿب

Ε غبًالرترْ  رًختب طفϟ اسم ال

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

تذٔر: 

•  ΐق نشإيمبر ّدًم ت غلًٌٓدΒىΑ Δًبغرد  5دΕ فطلاϟ دربتىي ذلاϪ ِ و نزى لإ ϟكألاى لغبم ًأ

يذلا ϟفطلا Εًبغرد  • ِ ϟΒ  ٌسادرلاح ٍىلانرٔزΕ هخوىلاΕ ًبغرى لإΕ فطلاϟ ونزى دل ِ درϪ تىبك ً نٍ صخند ادشلاي ف Εبرًٔند ٌَرٓ ًدلي وًٕال أ ΐدً

�Εًبػرايد  ِ ّ Αخومΐ واً، ديتشمايذا ٍى ػًغ ٌقوتايϔ رطايؼϔدػى ػًن بϢ ًُمي أد وخΒϏ لربؿمϔ Ε زميؼ دتشمد داشايي ُِ إرفبق لد افٌدΐ غلى الوهذا الىشتٍد، وكٌع غلى لتاي ف الرغبΕًد ونز ΐوًرلم ا ذإ

ϟ.نبلٕبΑ ϫل Εّدتشىلاه لبΒىلاى ّلتد ك ϟفطلا Εًبغرد  ِ ونزي أى لإٌر ً ُ ً ي ذلاد ادشلاي ف Εبرًٔىلاه لΒىل Ϟبصًإث دخأ

ϑردب Ε ميا ًبػرياد  ِ ّ Θظُ زمغ ٌقوΑايتبر ايتبرΑظ وايد Θوقٌغ اي

ديدجϟاة ياغϟراد  ِّ ّّ و مزت اموϠمػ
د.ًدجل اطفأة ًاعد ر ِ ّ ومزل كلل صفنمة ًاد رع ِ ّ و مزر ϐًًتج ذومنل امكإن ًلن عًغتً ϑوس

لبة: ظخمال ِ طفل. لاة ًاإلى رعجهة وملاة ًاسلدراح نملاكز مرك من  جذومنلاا ذهي لمتم تًا مدنعو أة ًالرعلل وألام وًلاي ϓ، ثدخألات ناكا مهًأ، لوغمفلاة ًارسة دًدجلاة ًسادرلاة خنملاح بصتس

ϟا ϡ3كس 

(ف:دًدديا َّ خر ُ م *ي مسر

ٌϐ الاى خرسمي ررΘو بصΑٌسادريايح ميالز رمΕ َخومياΕ ًبرػى يإΕ ى طغيا* ُ * ًCCS Central 2) اى ًػ ϣ1�877�227�0125يرق ΕΑ ياΕخبص و ًطميابذج ميياى ًػو وصدًي (

Αًبيرػبϐ Εٌ ٌميرسارΕ 

Εًبػرياد  ِ ّ ُ زم

وΕًϞ األرغبوم الً طفϟ اسم ال

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو

�ϢسيΕ ؾَر�ًو
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ϟا ϡاح ن 4كسϟاة يسادرϟإة هجومϟ راىϟاة ياغϟةتقؤم ِّ م ϟاب Ϡط
ن.ًعوبسأى لإد خاوم وًة دمل ً ةًاعوطة ًالرعاد  ِ ّ وز ُ م ق لϐًا مدنب علطلاا ذهام دختساب جً

: سيΕ �Ϣهتَبء االرًظ Θب َر�ًوؾ ي�ϢΕسًور�ؾَ ايΒدء: رًظΘب
Εتؤكىال Εٌساردال Εدٍ ِ ى ال

ϐ Εٌر Αًبيرػب

Ε:ًبػرياد  ِ ّ ُز (فم ُ َّ خر ُ م *ي مسر

ٌϐ الاى خرسمي ررΘو بصΑٌسادريايح ميالز رمΕ َخومياΕ ًبرػى يإΕ ى طغيا* ُ * ًCCS Central 2) اى ًػ ϣ1�877�227�0125يرق ΕΑ ياΕخبص و ًطميابذج ميياى ًػو وصدًي (

 Εٌميرسا

ϟا ϡ5كس ϟقيع توا

�Εٌقٌقخُ Εدٌدص ΕمدقمايبΖ مونًماين أي دبقتػُاي مػًى ضϔأؼ ϔُر ق ُ ΘدΗ وقنيض رنتايΕΑ يث دايΑأ، نٌمٌبي 

ايتبرΑظ قٌغ يتوا

 .ٍىوذجالع غلى كٌوالتًتم ا لم إذلΐ طهذا التم نمبلدΕ تلً 

ألا Εبًرغلٓ لٌإب مهفدم ت Ζبفوغدني أ ΕىΑ Εٌّلبٔلولب  ً دًٍنح Βصتد ّف، رتٓسأي ف ΖارٌىلتبΑق لمتت Ζبنلومنم ًدّت غًا  ً فبϞ. غد ىغ Ηمنتٍاا ذإ

أًبم:  10في وعوي  ليًغىب ٓ اإلΑبلن ΐ غلٌدً

 Εًالوياي ϔى خيداتوسط م% من 85د ػن ًًزُ أو بدنًى مب يإك Θسرأى خبيي دمخإي ϔ Δيزًبدا •

 Head Startبمح هΑرُ أ (SSI*ًي ٌمهتياضمبن ياى خيدخى داُ أ (ΕTCA *تقؤميا ΕًقديياداΖ بػيمشامى ؿΘي تياى خيدااϔ Ζي رϑٌتيا •

 ΗΒ(يادΔ بإػطΐً  يϔ Εخُج�زُبΕϔ زضإώ ػن بلΑإلاُ �Εϔ أطغبوبضإ ػن ώبلΑ*اإلك Θأسرϔراد ألبيي مخايندد اإلاϔ Ζي رϑٌتيا •

Ηً قتهاقد  Ηيلإذا  د،ًددياان وينيا •

طغى يا ΕًببΖ رػمدخ مقدΐ Ϣهبخاϔ Ζي رϑٌتيا •

طغى يا Εًبى رػيإ Εخبخند ٍيبك Θا يϣ إذ •

د هبلًبرم Εًالϔ ϣُي ٌقΕًΘ ئبنياند Θا يϣ إذ •

•  ΐو وصألشΘدُالرن وًٌمد ػن ًز 
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