
Documentation Needed For Preschool Enrollment-Arabic 
 

 سینسیناتيل العمومیة   مدارسال
 الطفولة المبكرةسن  في مرحلة األولي  إدارة التعلیم

  
Hub 1 @ Vine Street: 363-6580   Hub 2 @ LEAP Academy: 363-1273 Hub 3 @ Carthage: 363-1168   Hub 4 @ Cheviot/Westwood: 363-1560 

)ما قبل المدرسة التعلیم األولي (لتسجیل في الوثائق الالزمة من أجل ا  
 نصرواحد من القائمة أدناه)عیكفي  (لسكن اثبات عنوان إ     

 
 قد اإلزدیاد عھادة ش       
 لقیح تجل الس       
 وجدت) ناطاقة التأمین الطبي/طب األسنان (ب       
 أو الوصي للوالد  ریفعطاقة التب       
 یوما الماضیة) 30 مدة للدلیل على الدخل (ا       
 شھرا) 12الطبي (جید لمدة  لفحص ا       
 شھرا) 12طب األسنان (جید لمدة  حص ف       
 (الحساسیة، الربو، إلخ) خطیط  الصحيتلا       

 
 تاریخ    مرحلة الطفولة المبكرة ادارة                        

 

التالیة المحاور من مركز أي في التسجیل یمكنھا أسرة أي  :  

VINE - HUB 1  (280) 
RSA Vine-2120 Vine Street 

 

LEAP - Hub 2 (163) 
LEAP-2001 Baltimore Ave. 

 

 CARTHAGE - Hub 3 (108) 
 Carthage-125 W. North Bend Rd         

 

 
 

CHEVIOT/WESTWOOD 
3132 Mozart Ave. 
 

RS @ AWL (335) RS @ CARSON (106) RS @ AMIS (215)   RS @ CHEVIOT/WESTWOOD (287) 
RS @ AIKEN (286) RS @ CHASE (267) RS @ BOND HILL (105)  
CANS (117) RS @ CHEVIOT (111) RS @ CARTHAGE (108)  
DATER MONTESSORI (107) RS @ COLLEGE HILL (113) RS @ DOUGLASS (119)  
RS @ EZZARD CHARLES (283 RS @ ETHEL M. TAYLOR (141) RS @ EVANSTON (137)  
FAIRVIEW @ RS VINE (280) GAMBLE MONTESSORI (285) RS @ JP PARKER (153)  
RS @ MT. WASHINGTON (160)  RS @ GAMBLE (285)    PLEASANT RIDGE MONT. (170)  
PARKER WOODS MONTESSORI (199) RS @ HAYS-PORTER (134) RS @ ROCKDALE (175)  

N. AVONDALE MONTESSORI (162) RS @ LEAP (163) RS @ ROSELAWN (176)  
RS @ RIVERVIEW (327) RS @ MIDWAY (132) RS @ SILVERTON (179)  
RS @ ROTHENBERG (178) RS @ MT. AIRY (159) RS @ SOUTH AVONDALE (172)  
SANDS MONTESSORI (180) RS @ OYLER (210) RS @ TAFT ELEMENTARY (187)  
RS @ VINE (280) RS @ PLEASANT HILL (128) RS @ WINTON HILLS (198)  
  RS @ REES E. PRICE (149) RS @ WOODFORD (264)  
  RS @ ROBERTS (365)   
  RS @ ROLL HILL (138)   
 RS @ SAYLER PARK (181)   
      

 

النسخة المطبوعة من موقع  – شھادة الملكیة 
 رسمي 

خالل  مؤرخة  –التأمین"  شھادة  "-الك أو المستأجر الم
 األشھر األخیرة12

مؤرخة في غضون  –بیان ضریبة األمالك 
 مالكاألشھر  األخیرة، وتكون موجھة إلى 12
 قامةاإل

یوما  30مؤرخة خالل ال  – اء الكھرباء/الم/الغاز  فاتورة 
 الماضیة
 غیر كابلالكھرباء  فاتورة 

یوما  30خالل   مؤرخ –الرھن العقاري بیان 
 اإلقامة مالك السابقة وتكون موجھة إلى 

مؤرخة في  –الفیدرالیة أو الدولة   وائدالتصریح بالع
 األشھر  األخیرة12غضون 

المالك طرف من موقع ،  الحالي التأجیر  عقد 
 عن عنوان بما في ذلك معلومات  والمستأجر؛

 المالك

الحكومة االتحادیة،   طرفمن  توصل بھا وثیقة أي 
  یوم 30مؤرخة خالل  و البرید عبر  والدولة، أو المحلیة

دعم الالماضیة ، مثل ھكجفس، الضمان االجتماعي، 
 .، إلخ وكالء التنفید  لألطفااالخاص ب

 :عقد البناء وتشمل
الدي سوف صف موقع المنزل ی إعالن محلف 

 یتعھد باالتزام بالسكن عند انتھاء و یشید 
 شغال .األ

 :مالحظة
 . و شھادة الملكیة إقامة الوالد شھادة تقبل النیابة العامة 
 .قبل بیانات موثقة كإثبات اإلقامةالنیابة العامة ال ت


