
 

 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 التالية1واحد )  

 الوثيقة يجب أن تشمل 

 العاصمة حجب الضرائب للعام الضريبي الحالي  pay stub استمارة الدفع  

يوما الماضية 54تصدر في غضون ال   

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

Ex. TANF, Medicaid, DC Alliance, Supplemental 

Security Income                                           

شهرا الماضية 21تصدر 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 21تصدر 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(

1تلقي دفع اإليجار خالل األشهر الماضية   

رخصة السياقة او بطاقة التعريف لم تنتهى مدة 
 الصالحية 

 

 فاتورة الكهرباء واستالم

 فقط الغاز، وفواتير المياه و الكهربائية مقبولة)

1إيصال الدفع لفاتورة الكهرباء خالل األشهر الماضية   

 قائمة كاملة من الوثائق المتاحة في 

http://osse.dc.gov/service/enrollment-and-residency-verification 
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 الصباح  
الجمعة  -االثنين   8:45am-11:30am     

7102جدول الحصص لربيع   

 حصة اللغة االنجليزية كلغة ثانية 

 اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لألسر
 المواقع عرضة للتغيير

Truesdell  مدرسة ابتدائية 

800 Ingraham Street, NW,  310 :غرفة 

الخميس  -االثنين   9:00am-12:00pm 

E. L. Haynes PCS 

4501 Kansas Avenue, NW,  206 :غرفة 

الخميس  -االثنين   5:00pm-8:00pm 

Capital City PCS 

100 Peabody Street, NW, 210 :غرفة 

الخميس  -االثنين   5:00pm-8:00pm 

 المكان الدورة الحصة

 بعد الظهر
الجمعة  -االثنين   1:00pm-3:45pm      

 المساء 
الخميس  -االثنين   6:00pm-9:00pm 

معرفة القراءة والكتابة 
 ) توجيه ا/ب(

المساء  -بعد الظهر -صباح  شارع هارفارد  

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
المهارات الحياتية 0-8  

المساء  -* بعد الظهر-صباح  

 ال درس لقسم اللغة االنجليزية كلغة ثانية  8*
 كال المواقع

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية   
الصحة 5/4  

المساء  -صباح  شارع هارفارد  

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية   
الضيافة 5/4  

المساء  -صباح  شارع هارفارد  

المساء  -* بعد الظهر-صباح مفردات اللغة   

*12:00pm-3:00pm   الخميس  -االثنين   
 سونيا جوتيريز

 فئات أخرى

Citizenship  9:00 السبت  المواطنةam-12:00pm        

 6:00pm-9:00pm االربعاء
 شارع هارفارد 

  *محو األمية
الجمعة  -االثنين   11:45am-2:15pm   شارع هارفارد 

 مهارات تعليمية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية

 الدورات التدريبية المهنية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية

المساء  -صباح الخبز والمعجنات  سونيا جوتيريز 

المساء  -صباح المطابخ الدولية  سونيا جوتيريز 

 سونيا جوتيريز المساء  تدريب لمساعد الممرض 

 سونيا جوتيريز صباح اساسيات تكنولوجيا الحاسوب 

اآللي  أخصائي االعالم  دعم  سونيا جوتيريز المساء  

الدورات التدريبية المهنية لمتعلمي اللغة اإلنكليزية لديها متطلبات إضافية للبرامج. يرجى ارسال  البريد الي البريد 
 االلكتروني التالي او اتصل علي الرقم الموالي للمزيد من المعلومات :

career training@carlosrosario.org / (202) 734-4900  
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المساء  -صباح الحاسوب/ االعالم االلى   شارع هارفارد  

الرياضيات من أجل الحياة والعمل 
 لملتعلمي اللغة اإلنكليزية

 سونيا جوتيريز صباح

المساء  -صباح تطبيقات مايكروسوفت أوفيس  سونيا جوتيريز 

GED  برنامج  

GED  المساء  -بعد الظهر -صباح  اسبانية  شارع هارفارد  

GED لملتعلمي اللغة اإلنكليزية 
المساء  -صباح   سونيا جوتيريز 


