معلومات التسجيل
 3طرق بسيطة
للتسجيل!

يبدأ التسجيل للمقيمين في ألكسندريا من يوم األربعاء الموافق  18مارس في تمام الساعة  9صباحًا
يبدأ التسجيل لغير المقيمين من يوم الجمعة الموافق  20مارس في تمام الساعة  9صباحًا

على اإلنترنت
 −الدفع بواسطة بطاقات االئتمان ( )Visa/MCأو
الشيك اإللكتروني

 −زر alexandriava.gov/Recreation
 −لمعلومات تسجيل الدخول ،اتصل على الرقم
 703.746.5414أو أرسل بري دًا إلكترونيًا على

التسليم

خدمة اإلرسال

Lee Center, 1108 Jefferson
 .Stسلم وثائق التسجيل ،بغض النظر

Lee Center, 1108 Jefferson −
St., Alexandria, VA 22314

عن تاريخ التسليم ووقته ،سنستردها من
أجل المعالجة في يوم فتح التسجيل .ال
يضمن تسليم وثيقة التسجيل االنضمام إلى
الفصل الدراسي /البرنامج.

registerARPCA@alexandriava.gov
أماكن السكن :تتوفر برامج مدينة ألكسندريا وخدماتها
ومرافقها لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو
اللون أو األصل القومي أو الجنس أو السن أو اإلعاقة.
تلتزم مدينة ألكسندريا بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
لألفراد المؤهلين .لتقديم طلب إقامة بناء على قانون
األمريكيين ذوي اإلعاقة ،يُرجى االتصال على
 703.746.4343أو نقطة اتصال والية فيرجينيا على
الرقم  711قبل أسبوعين من الموعد النهائي للفعالية أو
النشاط أو التسجيل .إذا احتجت إلى مساعدة في تقديم طلبك
أو لديك أسئلة حول أنواع اإلقامة ،يُرجى االتصال بمكتب
الترفيه العالجي على الرقم  703.746.5422أو نقطة
اتصال والية فيرجينيا على الرقم  .711ستسعى إدارة
الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية بمدينة ألكسندريا إلى
أن تلبي طلبات المواد المكتوبة بتنسيقات بديلة ،بما في ذلك
طريقة برايل ،خالل عشرة أيام من تقديم الطلب.
عمليات اإللغاء :تُلغى الفصول الدراسية التي لم تستوف
الحد األدنى لعدد المسجلين قبل أسبوع تقريبًا من تاريخ
البدء .يُبلّغ المشاركون بالفصول الدراسية الملغاة عبر
الهاتف أو البريد اإللكتروني.
حجم الفصل الدراسي :يستند العدد األدنى واألقصى
للمشاركين إلى معلم واحد .قد يزيد حجم الفصل
الدراسي عند إضافة المعلمين.
التأكيد :ال يتسلم غير المسجلين عبر الويب إيصال
التأكيد بالبريد .حال عدم تسلمك تأكيدًا بالبريد ،يُرجى
االتصال لتأكيد تسلُّم نموذج التسجيل.
تسليم نماذج التسجيل :تتطلب نماذج التسجيل
الموضوعة في صندوق التسليم في  Lee Centerما
يصل إلى خمسة ( )5أيام عمل من أيام العمل للمعالجة.
الرسوم :يجب دفع جميع الرسوم كاملة وتكون مستحقة
في وقت التسجيل .ال يحجز الدفع الجزئي االنضمام.
تُدفع جميع الشيكات والحواالت المالية المخصصة إلى
"مدينة ألكسندريا ".بإمكانك استخدام نموذج وشيك واحد
من أجل عمليات التسجيل العائلية .الرسوم عرضة
للتغيير دون إشعار.
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سياسة االسترداد /االئتمان:
يجوز للمسجلين إرسال طلب رد األموال أو االئتمانات األسرية
للبرامج كتابيًا على the Lee Center, 1108 Jefferson
 St., Alexandria, VA 22314أو بالبريد اإللكتروني
على
registerarpca@alexandriava.govبنا ًء
المعايير التالية:
• ت ُعالج االئتمانات الكاملة لألنشطة التي ألغتها اإلدارة .حال
أن كنت تفضل رد األموال ،يرجى إخبارنا بذلك.
• نحث المسجلين غير الراضين عن فصل دراسي /برنامج ما
باالتصال بإدارة الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية في
أقرب وقت حتى يمكننا تصحيح األمر .حال أن لم نكن
قادرين على تصحيح األمر ،فقد يصدر ائتمان أو رد
األموال.

المساعدة في سداد الرسوم :لعرض السياسة والوصول
إلى نموذج طلب المساعدة المالية ،زر
alexandriava.gov/12288
سوء األحوال الجوية :لعرض السياسة ،زر
alexandriava.gov/Recreation
دوالرا
رسوم غير المقيمين :مطلوب رسوم قدرها 35
ً
عن كل شخص ،باإلضافة إلى رسوم الفصل الدراسي،
لجميع أقسام الفصل الدراسي .هذه الرسوم غير قابلة
لالسترداد إال حال إلغاء إدارة الترفيه والمتنزهات
واألنشطة الثقافية الفصل الدراسي /النشاط.
سياسة معرف مركز الترفيه :مطلوب إثبات اإلقامة من
أجل التسجيل في مراكز الترفيه في الحي .يلزم على
جميع المشاركين البالغين  13عا ًما أو أكبر أن تكون
بحوزتهم بطاقة هوية تحمل صورة خاصة بالمركز
الترفيهي للدخول إلى مراكز الترفيه الموجودة في الحي
(تُقدم بطاقة الهوية األولية مجانًا) .تكون بطاقات الهوية
صالحة لع ام واحد (من يوليو إلى يونيو) ويكون التحقق
من محل اإلقامة مطلوبًا للتجديد كل عام .تُفرض رسوم
قدرها  5دوالرات لالستعاضة عن بطاقات الهوية
الضائعة .تتضمن األشكال المقبولة للمعرفات من أجل
التحقق من محل اإلقامة في المدينة ما يلي:
 .1رخصة قيادة صادرة من والية فيرجينيا حالية مزودة
بفاتورة خدمات؛
.2بطاقة هوية تحمل صورة حالية باإلضافة إلى عقد
إيجار حالي أو مستند صادر من المدينة أو فاتورة
خدمات؛ أو
.3بطاقة هوية مدرسة ألكسندريا الحالية (الطالب)
وأمر تحقق من إقامة ولي األمر .قد يُتحقق من
إقامة الوالدين كما هو مذكور أعاله.

 −أرسل نموذج التسجيل المكتمل إلى العنوان
أعاله.
 −اجعل الشيكات مستحقة الدفع على الصفحات
التالية "مدينة ألكسندريا".
 −يستغرق التسجيل بالبريد ما يصل إلى خمسة
( )5أيام من أيام العمل للمعالجة.
• يجوز للمسجلين غير القادرين على الحضور إلى
البرنامج بسبب تغيير الموقع أو تعارض جدول
المواعيد أو المرض أو اإلصابة بجرح طلب االئتمان
أو استرداد األموال.
• سيبقى االئتمان في حساب األسرة لما ال يزيد على 90
يو ًما .ت ُعالج االئتمانات التي مضى عليها أكثر من 90
يو ًما على أنها رد لألموال للعميل.
• تكون رسوم دوري الكبار غير قابلة لالسترداد.

اإلذن بالنشر :يوافق المشاركون في األنشطة التي
ترعاها إدارة الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية أو
تشارك في رعايتها على استخدام المدينة ألي صورة
أو فيلم أو مقطع فيديو يخص النشاط في أي مواد
تسويقية أو ترويجية.
الخصم لكبار السن :يتلقى سكان المدينة البالغون من
العمر  55عا ًما فأكبر خصم  ٪20تلقائيًا عند التسجيل
عبر اإلنترنت لجميع الفصول الدراسية.
الترفيه العالجي :يلزم على المشاركين أن تكون لديهم
خطة التعليم الفردي ( )IEPأو خطة  .504تتطلب
جميع البرامج تقيي ًما أوليًا وموافقة على األهلية قبل
المشاركة في البرامج .للتسجيل ،اتصل على الرقم
.703.746.5422
قائمة االنتظار :حال أن كان الفصل الدراسي
مملو ًءا ،نضع قائمة انتظار ونتصل باألفراد
الموجودين في قائمة االنتظار حال توفر
األماكن.
التراجع :الرسوم والبرامج والساعات قابلة
موقع
زر
للتغيير.
 alexandriava.gov/Recreationأو
اتصل على الرقم 703.746.4343
للمعلومات اإلضافية.

نموذج التسجيل
➊

➋

هل لديك أسئلة؟اتصل على الرقم ( 703.746.5414من االثنين إلى الجمعة من  9صباحًا إلى  7مسا ًء) أو
نقطة اتصال والية فيرجينيا على الرقم  711أو البريد اإللكتروني

registerarpca@alexandriava.gov

معلومات األسرة  -يرجى طباعة *المعلومات المطلوبة .سياسة رد األموال متضمنة في معلومات التسجيل في الصفحة السابقة.
تحقق مما إذا كان يوجد تغيير
* اسم رب األسرة (األول /األخير)
* العنوان
هاتف العمل
* هاتف المنزل
* ذكر /أنثى؟ عنوان البريد اإللكتروني (الدائرة)
/
/
* تاريخ ميالد رب األسرة

 البريد اإللكتروني – تاريخ السريان

 الهاتف
 العنوان
* المدينة ،الوالية ،الرمز البريدي

الهاتف الخلوي

تسجيل النشاط (يُرجى تعبئتها بالكامل .ارفق ورقة إضافية حال أن تطلب األمر)
اسم المشترك

عينة جوي

الجنس ذكر /أنثى

تاريخ الميالد

عنوان النشاط

رقم النشاط

تاريخ البدء

الرسوم

ذكر

1/2/12

Soccer Tots

422610-01

1/18/18

169$

الموعد النهائي للتسجيل  -تُلغى الفصول الدراسية التي لم تستوف الحد األدنى لعدد المسجلين قبل أسبوع تقريبًا من تاريخ البدء .يُبلغ المشاركون بالفصول
الدراسية الملغاة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني ويمنحون االئتمان ما لم يُطلب رد األموال أو تحويلها .يُرجى االنتظار  3-4أسابيع السترداد األموال.
اجعل الشيكات مستحقة الدفع على الصفحات التالية "مدينة ألكسندريا"

➌

يبدأ التسجيل في 18:مارس (مقيم) و
 20مارس (غير مقيم)

إجمالي الرسوم المدرجة
خصم ائتمانات الحساب /الخصومات –
دوالرا لكل نشاط) +
رسوم غير المقيمين (35
ً
تبرع +
اإلجمالي (ادفع هذا المبلغ)

يرجى القراءة والتوقيع أدناه:
اتفاق إبراء الذمة :فيما يخص مدينة ألكسندريا وإدارة الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية ،اللتين تنفذان برامج مختلفة وتتيح لمن سبق ذكرهم المشاركة في مثل هذه البرامج ،فإن الموقعين أدناه المدركين لمخاطر اإلصابة المصاحبة لمثل هذه
البرامج ،يعفون إلى األبد مدينة ألكسندريا وإدارة الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية ومسؤوليها ووكالءها وموظفيها من أي وجميع اإلجراءات أو المطالبات أو المسؤولية الناتجة عن أ و الناشئة من أو المستندة إلى أي إصابة جسدية أو
أضرار بالممتلكات قد تلحق بالموقعين أدناه أو الطفل الموقع أدناه أثناء المشاركة في مثل هذه البرامج.
التاريخ
مطلوب توقيع المشارك البالغ أو ولي أمر الطفل أو الوصي عليه
تُرجع نماذج التسجيل وقد تؤثر على التسجيل في الفصل الدراسي

برنامج المساعدة في سداد الرسوم لسكان المدينة
تحث إدارة الترفيه والمتنزهات واألنشطة الثقافية جميع سكان المدينة على المشاركة في برامج المدينة .حال أن كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك أو صديقًا يرغب في المشاركة في البرامج أو األنشطة التي ترعاها هذه اإلدارة وتحتاج إلى مساعدة في سداد
الرسوم من أجل المشاركة ،يرجى االتصال بمكتب برنامج الرعاية لمزيد من المعلومات التفصيلية قبل أسبوعين مقد ًما .للمعلومات العامة ،يُرجى االتصال على الرقم  703.746.4343استخدم نقطة اتصال والية فيرجينيا على الرقم .711
➍

طريقة التسجيل
خدمة اإلرسال أو التسليم:
التسجيل والحجوزاتLee Center /
Jefferson St., 1108
Alexandria, VA 22314

الموقع:
alexandriava.gov/Recreation

هل لديك أسئلة؟
اتصل على الرقم 703.746.5414
البريد اإللكتروني registerARPCA@alexandriava.gov

لالستخدام المكتبي فقط:
رقم الشيك:
تاريخ التس ُّلم:

القيمة:
الموظف:

