ARS-WUSA School Financial Verification Worksheet
ՀՕՄԻ ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանի
Դպրոցի Նիւթական Ստուգման Հարցաթերթիկ

A. Parent Information Ծնողքի տեղեկութիւն (գրել անգլերէնով)

First Name Անուն

Last Name Մականուն

Address Հասցէ

MI

Apt. #

State Zip Code

City Քաղաք
MM/DD/YYYY
/
Date of Birth Ծննդեան Թուական

Phone Number Հեռաձայնի թիւ

B. Family Information Ընտանիքի Մասին Տեղեկութիւններ
List the people who will live in your household between July 1, 2018 and June 30, 2019. Include yourself, your spouse,
and child(ren) and all other people in the household who will receive more than half of their support from you (and
your spouse) during that time period.
Ցանկագրէ անոնք որոնք տանդ մէջ պիտի ապրին Յուլիս 1, 2018էն մինջեւ Յունիս 30, 2019, սկսելով քեզմէ:
Աւելցուր ամուսին, զաւակներ եւ բոլոր անոնք որոնք այս շրջանին իրենց ապրուստին առնուազն կէսը կը
ստանան քեզմէ (եւ ամուսինէդ) այս ժամանակաշրջանին համար:

Family Information (continued) Ընտանիքի անդամներու տեղեկութիւններ
Full Name Անուն

Age Տարիք

Relationship Կապ
Self

Total Family Members Listed Above Վերոյիշեալ ընտանիքի անդամներու թիւը

Information provided is confidential and will not be used for any other purpose.

Տրամադրուած տեղեկութիւները խորհրդպահական են եւ այլ նպատակի պիտի չ՝օգտագործուին:

C. Parent Non-Tax Filer Ծնողք որ դաշնակցային տուրքի թուղթ չի լեցնէր
☐ Check the box if you WILL NOT and are NOT REQUIRED to file a U.S. Income Tax Return, list below your
employer(s) and report any income earned from working in 2017.
Եթէ պարտաւորուած չէիր որ դաշնակցային տուրքի դիմումնագիր ամբողջացնես, այս բաժինը
ամբողջացուր, տեղեկացնելով գործատէրիդ ընկերութեան անունը եւ որքան աշխատավարձ
շահած ես 2017 թուականին:
Employer(s)
Գործատէր
Total Dollar Amount Earned (from ALL W-2’s)
Ընդհանուր աշխատավարձի գումար (ըստ W-2ի)

$

D. Tuition Requested / Կրթանպաստ
☐ Full Tuition Requested / Ընդհանուր Դօշակ
☐ Partial Tuition Requested / Մասնակի Կրթանպաստ
E. Volunteering / Կամաւոր Աշխատանք
☐ I am willing to volunteer. Կը փափաքիմ կամաւոր աշխատանք տանիլ:

By signing this worksheet, I (we) certify that all of the information reported to qualify for student aid is
complete and correct. Ձեր ստորագրութեամբ կը հաստատէք թէ կրթանպաստ ստանալու համար ձեր
փոխանցած տեղեկութիւնները ամբողջական եւ ճշգրիտ են:

Signature of Parent(s) Ծնողներու Ստորագրութիւն

Date Թուական

Information provided is confidential and will not be used for any other purpose.
Տրամադրուած տեղեկութիւները խորհրդպահական են եւ այլ նպատակի պիտի չ՝օգտագործուին:

