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 فصول خالية من الرسوم الدراسية 

لمتعلمي اللغة اإلنكليزية الذين يعيشون في العاصمة 

DC! 
) اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية   8فوق  مستوى  ) 

 المواطنة

GED (اإلنجليزية واإلسبانية) 

 التدريب المهني

 الكمبيوتر وأكثر من ذلك

 

 يرجى إحضار ما يلي

 وثائق الثبات اإلقامة بالعاصمة )انظر إلى الخلف لمزيد من المعلومات(

 بطاقة التعريف لم تنتهي مدة صالحيتها ) جواز السفر أو رخصة القيادة(

 تعال للتسجيل في مدرستنا في أي من هذه األيام التالية

 مدرسة        71112شارع هارفارد  شمال غرب واشنطن   0011شارع هارفرد  في 

مساء 0:1: -صباحا  8011اوت                                                       01الثالثاء   

مساء 8011 -مساء  070:1اوت                                                      01األربعاء   

مساء   0011 -صباحا  80:1اوت                                                   02الخميس،   

المكتب المركزي    & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

 قد تغلق األبواب في وقت مبكر إذا وصلنا  إلى الطاقة المستحملة*

CarlosRosarioSchool  @CR_School 

 



Central Office & Harvard Street Campus 1100 Harvard Street, NW, Washington, DC 20009 
Sonia Gutierrez Campus 514 V Street, NE, Washington, DC 20002 

202-797-4700 | www.carlosrosario.org | info@carlosrosario.org  

 قائمة وثائق تثبت انت تعيش في واشنطن العاصمة

 ويجب أن تتضمن جميع الوثائق اسم مقدم الطلب  و عنوان المنزل بالعاصمة

( من الوثائق  االصلية من العناصر التالية0واحد )  

 الوثيقة يجب أن تشمل 

العاصمة حجب الضرائب للعام الضريبي   pay stub استمارة الدفع  
 الحالي

لرسالة تؤكد على مساعدات مالية من  
   لم تنتهي مدة صالحيتها الحكومة العاصمة 

 TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental Security مثال

Income                                           

شهرا الماضية 07تصدر في غضون ال   

الضرائب استمارة من صورةمصدقة  

D40   

حائزة بواسطة مكتب العاصمة من 
 الضرائب واإليرادات

أدلة على دفع الضرائب العاصمة لسنة 
 ضريبية مسبق

رسالة  من السفارة تثبت ان مقدم الطلب 
 يعيش  فى العقارات السفارة

- شهرا الماضية 07تصدر في غضون ال   

 عنوان السفارة

 ختم السفارة الرسمية

 او

 ذا لم تتمكن من تقديم واحدة من وثائق أعاله، عليك جلب اثنين من الوثائق  األصول التالية    

وثيقة تسجيل السيارة لم تنتهى مدة 
 الصالحية 

 

اإليجار أو عقد اإليجار لم تنتهى مدة 
 الصالحية  و   إيصال  ) الفاتورة(

7تلقي دفع اإليجار خالل األشهر الماضية   

رخصة السياقة او بطاقة التعريف لم 
 تنتهى مدة الصالحية 

 

 فاتورة الكهرباء واستالم

 فقط الغاز، وفواتير المياه و الكهربائية مقبولة)

إيصال الدفع لفاتورة الكهرباء خالل األشهر 
7الماضية   

 قائمة كاملة من الوثائق المتاحة في
http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 


