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إرشادات استكمال طلب والية نيويورك لـ:
•
•
•
•
•
•
•

المعونة العامة
رعاية األطفال بدالً من المعونة العامة
برنامج المعونة الغذائية التكميلية
برنامج  MEDICAIDوالمعونة الغذائية التكميلية
خدمات  MEDICAIDوالمعونة العامة ،بما في ذلك رعاية الربيب
المعونة في رعاية األطفال
المعونة الطارئة فقط
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إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة بصرية خطيرة وبحاجة إلى تطبيق هذه اإلرشادات بتنسيق بديل،
يمكنك طلبها من ( SSDدائرة الخدمات االجتماعية) التي تتبعها .فيما يلي التنسيقات البديلة
المتاحة:
• نسخة بخط كبير
• تنسيق بيانات (ملف إلكتروني يمكن للقارئ الوصول إليه على الشاشة)
• تنسيق صوتي (إلقاء صوتي لإلرشادات أو أسئلة الطلب)
• بطريقة برايل ،في حالة تأكيدك عدم مالءمة التنسيقات البديلة الواردة أعاله لك.
ضا إمكانية تنزيل طلبات وإرشادات بخط كبير وتنسيق بيانات وتنسيق صوتي من الموقع
تتوفر أي ً
 www.otda.ny.govأو  .www.health.ny.govيرجى مالحظة أن الطلبات متوفرة بتنسيق
صوتي وبطريقة برايل ألغراض معلوماتية فقط .لتقديم طلب ،يلزم إرسال تطبيق مكتوبًا بتنسيق
خطي غير بديل.
إذا كنت تعاني من إعاقة تمنعك من إكمال هذا الطلب و/أو االنتظار إلجراء مقابلة معك ،يُرجى
إبالغ دائرة الخدمات االجتماعية التي تتبعها .وسوف تبذل دائرة الخدمات االجتماعية كل جهد
ممكن لتوفير تيسيرات معقولة لتلبية احتياجاتك.
في حالة طلب تيسيرات أخرى أو كنت بحاجة إلى معونة أخرى إلكمال هذا التطبيق ،يُرجى
االتصال بدائرة الخدمات االجتماعية التي تتبعها .ونحن ملتزمون بمساعدتك ودعمك بطريقة مهنية
ومحترمة.
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معلومات إلكمال هذا الطلب
حيثما وردت "المعونة العامة" في الطلب ،فهي تعني "المعونة العائلية" و/أو "معونة شبكة األمان ".فنحن نطلق
على البرنامجين "المعونة العامة ".تم إنشاء "المعونة العامة" والبرامج األخرى التي يمكنك طلبها باستخدام هذا
الطلب لتوفير معونة مؤقتة للمحتاجين ،عل ًما بأن هناك ثمة برامج تقصر توفير المعونة على مدة محدودة ،لذا من
المهم لك تحقيق االكتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن .كما أن دائرة الخدمات االجتماعية موجودة لمد يد العون لك
صا منا على القيام بذلك ،يتعين علينا معرفة ماهيتك واحتياجاتك .لهذا السبب يتحتم
لتحقيق االكتفاء الذاتي .وحر ً
عليك ملء طلب.
في إطار تقديم الطلب ،ستطلب منك دائرة الخدمات االجتماعية تقديم والتحقق من معلومات عنك وعن األفراد
اآلخرين الذين تقدم لهم الطلب .وتوجد قائمة بمتطلبات الوثائق ،الموجودة في نهاية هذه اإلرشادات ،تبين أنواع
المعلومات التي قد يلزم توفيرها وأنواع الوثائق التي تؤكد هذه المعلومات .على سبيل المثال ،إلثبات شخصيتك،
يمكن توفير بطاقة الهوية التي تحمل صورتك أو رخصة القيادة أو جواز سفر أمريكي أو شهادة الحصول على
الجنسية أو سجالت المستشفى أو الطبيب أو أوراق التبني .وباإلضافة إلى ذلك ،ستقوم دائرة الخدمات االجتماعية
بإجراء مقابلة شخصية معك في إطار تقديم الطلب .وستجمع دائرة الخدمات االجتماعية المقابالت الشخصية
الخاصة بعدة برامج كلما أمكن.
تم تقسيم الطلب وهذه اإلرشادات إلى أقسام مرقمة لمساعدتك .لذا ،يُرجى مراعاة ما يلي عند ملء التطبيق.
•

يرجى الكتابة بخط واضح.

•

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة.

•

التأكد من استكمال كل قسم مرتبط بالشخص (األشخاص) الذي

•

تقدم له الطلب.
استخدم دو ًما األسماء القانونية ،ما لم ترد إرشادات بخالف ذلك.

•

•

إذا كنت تقدم طلبًا بصفتك ممثل عن شخص ما ،يُرجى
تقديم معلومات عن ذلك الشخص وليس عن نفسك .وتأكد من قيامك
أنت والشخص الذي تقدم له الطلب بالتوقيع على الصفحة األخيرة
من الطلب.
وإذا كنت غير واثق من كيفية استكمال أي جزء هذا
الطلب ،فاطلب المعونة من دائرة الخدمات االجتماعية.

باإلضافة إلى مستند " :LDSS-2921-ARطلب والية نيويورك للحصول على مخصصات وخدمات معينة"،
احرص على الحصول على نسخ من الكتيبات المعلوماتية التالية التي توفرها دائرة الخدمات االجتماعية أو
المتوفرة على الموقع :www.otda.ny.gov
•
•

" :LDSS-4148A-ARالكتيب األول :األمور التي تلزم معرفتها بشأن حقوقك ومسؤولياتك"
" :LDSS-4148B-ARالكتيب الثاني :األمور التي تلزم معرفتها بشأن برامج الخدمات االجتماعية"

•

ملحق بالكتيب األول LDSS-4148A-AR ،والكتيب الثاني" :LDSS-4148B-AR ،تغييرات هامة
في برنامج "Medicaid
" :LDSS-4148C-ARالكتيب الثالث :األمور التي تلزم معرفتها في حالة التعرض لحاالت
الطوارئ"

•
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صفحة الغالف للطلب
إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة بصرية خطيرة ،يمكنك اختيار تلقي اإلشعارات المتعلقة بالبرنامج/البرامج التي
تشترك فيها/تنضم إليها بتنسيق بديل .تتوفر التنسيقات البديلة في شكل نسخة بخط كبير أو قرص بيانات مضغوط
أو قرص صوتي مضغوط أو بطريقة برايل ،في حالة تأكيد عدم مالءمة التنسيقات البديلة األخرى لك.
إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة بصرية خطيرة ،هل تفضل استالم اإلشعارات الخطية بتنسيق بديل؟ إذا كنت
كفيفًا أو تعاني من إعاقة بصرية خطيرة ،ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت تفضل
تلقي اإلشعارات الخطية المتعلقة بالبرنامج/البرامج التي تشترك فيها/تنضم إليها بتنسيق بديل.
إذا اخترت "نعم" ،فحدد نوع التنسيق المفضل لديك :إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة بصرية خطيرة ،وتفضل
استالم اإلشعارات المتعلقة بالبرنامج/البرامج التي تشترك فيها/تنضم إليها بتنسيق بديل ،ضع عالمة (✓) أمام
نوع التنسيق المفضل لديك :نسخة بخط كبير أو قرص بيانات مضغوط أو قرص صوتي مضغوط أو بطريقة
برايل .تتوفر طريقة برايل كتنسيق بديل في حالة تأكيدك عدم مالئمة التنسيقات البديلة األخرى لك بنفس قدر
مالئمة طريقة برايل لك.
في حالة طلب تيسيرات أخرى أو كنت بحاجة إلى معونة أخرى إلكمال هذا التطبيق ،يُرجى االتصال بدائرة
الخدمات االجتماعية التي تتبعها.

الصفحة رقم  1من الطلب
القسم األول :تحديد كل برنامج تريد أنت أو أي عضو في أسرتك التقدم بطلبه
ضع عالمة (✓) أمام كل برنامج تريد أنت أو أي عضو في أسرتك التقدم بطلبه.
يضم برنامج  Medicaidبرنامج  Medicaid Buy-Inللعاملين المعاقين وبرنامج مخصصات تنظيم األسرة.
عندما تشاهد " "MAعلى الطلب ،فهي تعني برنامج " "Medicaidالذي كان يطلق عليه في السابق اسم
"المعونة الطبية ".ال يمكنك التقدم بطلب برنامج " "Medicaidإال باستخدام هذا الطلب فقط في حالة قيامك
بطلب برنامج "المعونة العامة" أو "برنامج المعونة الغذائية التكميلية" في آن واحد .إذا كنت تريد التقدم بطلب
برنامج " "Medicaidوبرنامج "المعونة الغذائية التكميلية" ،فضع عالمة (✓) أمام خانة "Medicaid
وبرنامج المعونة الغذائية التكميلية" .وإذا كنت التقدم بطلب برنامج " "Medicaidوبرنامج "المعونة العامة"،
فضع عالمة (✓) أمام خانة " Medicaidوبرنامج المعونة العامة".
إذا كنت ترغب في التقدم بطلب برنامج  ،Medicaidيمكن االنتقال إلى موقع
 https://nystateofhealth.ny.gov/على اإلنترنت و/أو االتصال بـ  1-855-355-5777للحصول على
معلومات حول تقديم الطلب أو يمكنك طلب ورقي لبرنامج  Medicaidفقط – نموذج  DOH-4220الذي
يمنحه لك الموظف أو االتصال بخط معونة  Medicaidعلى الرقم  .1-800-541-2831إذا كنت تريد التقدم
بطلب برنامج  Medicareاالدخاري ( ،)MSPيتعين عليك التقدم بطلب باستخدام النموذج  DOH-4328الذي
يوفره لك الموظف .إذا كنت بحاجة سريعة إلى خدمات الرعاية الشخصية ،يجب التقدم بطلب برنامج
 Medicaidبصورة منفصلة باستخدام نموذج طلب برنامج ."DOH-4220" Medicaid
إذا كنت مؤهالً للحصول على المعونة العامة لكنك قررت أنك بحاجة إلى معونة رعاية األطفال فقط ،فضع
عالمة (✓) أمام خانة "رعاية األطفال بدالً من المعونة العامة" .إذا غيرت رأيك وقررت أنك بحاجة إلى المعونة
العامة ،يمكنك التقدم بطلب في أي وقت.
إذا وضعت عالمة (✓) أمام خانة "المعونة في الطوارئ فقط ( ،")EMRGفأنت تشير إلى أنك تتقدم بطلب
الحصول على دفعة للطوارئ لمرة واحدة فقط ولن تتم دراسة أهليتك للبرامج األخرى.

القسم الثاني:
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ما هي لغتك األساسية؟ ضع عالمة (✓) أمام خانة اللغة "اإلنجليزية" أو "اإلسبانية" أو "أخرى" لإلشارة إلى
اللغة شائعة االستخدام لديك .في حالة وضع عالمة (✓) أمام خانة "أخرى" ،اكتب لغتك المفضلة.
هل تريد استالم اإلشعارات باللغة :ستتلقى إشعارات بخصوص البرامج التي تقدمت بطلبها/االنضمام إليها .ضع
عالمة (✓) أمام خانة "اإلنجليزية فقط" أو "اإلنجليزية واإلسبانية" لإلشارة إلى اللغة (اللغات) التي تفضل
استالم هذه اإلشعارات بها.

القسم الثالث :معلومات مقدم الطلب
االسم :اكتب اسمك شامالً االسم األول والحرف األول من االسم األوسط واسم العائلة.
الحالة االجتماعية :اكتب حالتك الحالية سوا ًء أكنت عازبًا أم متزو ًجا أم أرمالً أم منفصالً بصورة شرعية أم
مطلقًا .إذا سبق لك الزواج ،اكتب حالتك الصحيحة وال تكتب "أعزب".
رقم الهاتف :اكتب رقم الهاتف الذي يمكن الوصول إليك بسهولة من خالله مضمنًا رمز الدائرة.
عنوان السكن :عنوان الشارع :اكتب رقم المنزل أو العقار والشارع والطريق والدائرة التي تعيش فيها وما إلى
ذلك.
رقم الشقة :اكتب رقم الشقة إن أمكن.
المدينة :اكتب اسم المدينة التي تعيش فيها.
المقاطعة :اكتب اسم المقاطعة التي تعيش فيها.
الوالية :اكتب اسم الوالية التي تعيش فيها.
الرمز البريدي :اكتب الرمز البريدي الخاص بعنوانك.
رعاية االسم :إذا كان هناك شخص آخر يستلم البريد نيابة عنك ،اكتب اسم ذلك الشخص.
العنوان البريدي :إذا كنت تتلقى بريدك في مكان آخر غير الذي تعيش فيه ،فاكتب عنوان الشارع (ورقم الشقة
إن أمكن) أو صندوق البريد والمدينة والمقاطعة والوالية والرمز البريدي الخاص بهذا المكان.
ما هي المدة التي أقمت خاللها في عنوانك الحالي؟ اكتب عدد السنين و/أو الشهور التي أقمت خاللها في عنوانك
الحالي.
هل هذا سكن إيواء؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان المكان الذي تعيش فيه سكن
إيواء.
هاتف آخر يمكن الوصول إليك خالله :اكتب رقم هاتف آخر يمكن الوصول إليك خالله إن أمكن ،واسم
الشخص صاحب هذا الهاتف مضمننًا رمز الدائرة.
كيفية الوصول إلى العنوان الحالي :اكتب االتجاهات التي تبين كيفية الوصول إلى منزلك .واستخدم المعالم
الشائعة.
العنوان السابق :اكتب عنوان محل سكنك السابق قبل انتقالك إلى العنوان الحالي.
إذا كنت حاليًا بال مأوى ،فحدد هنا :إذا لم يتوفر لديك مكان تسكن فيه/ليس لديك عنوان ،فضع عالمة (✓)
أمام هذه الخانة.
الهيئة التي تساعد مقدم الطلب/الشخص جهة االتصال :إذا كان هناك شخص يساعدك في تقديم الطلب،
فاكتب اسم هذا الشخص والهيئة التابع لها ،إن ُوجدت ،ورقم هاتفه.
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هل تريد المحافظة على سرية قسم برنامج  MEDICAIDبهذا الطلب وسرية الحصول المحتمل على أي
تغطية من برنامج MEDICAID؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى الطلب و/إعالم
الموظف بما إذا كنت تريد المحافظة على سرية طلبك و/أو المراسالت المتعلقة باستالم أي تغطية من برنامج
.Medicaid

القسم الرابع :إذا كنت تتقدم بطلب لاللتحاق ببرنامج المعونة الغذائية التكميلية
اقرأ البيان الوارد في القسم الرابع من الطلب وقم بالتوقيع وكتابه التاريخ أسفل البيان إذا كان يسري عليك أو
على شخص آخر تقدم الطلب له .يُرجى االتصال بدائرة الخدمات االجتماعية إذا كان لديك استفسارات بشأن هذا
القسم.

القسم الخامس :هل تنطبق أي من هذه الحاالت عليك؟
ضع عالمة (✓) أمام كل حالة تنطبق عليك أو على الشخص الذي تقدم له الطلب.

الصفحة رقم  2من الطلب
القسم السادس :معلومات أفراد األسرة
االسم :اكتب االسم األول والحرف األول من االسم األوسط واالسم األخير لكل فرد يعيش معك حتى إذا لم
يتقدموا بطلب .وابدأ بنفسك.
يقدم هذا الشخص طل ًبا من أجل :ضع عالمة (✓) أمام نوع (أنواع) المعونة لكل شخص سيقدم طلبًا من أجلها:
 PAللمعونة العامة أو  SNAPلبرنامج المعونة الغذائية التكميلية أو  MAلبرنامج  Medicaidأو  CCللمعونة
في رعاية األطفال أو  FCللرعاية األبوية المؤقتة أو  Sللخدمات (مثل خدمات وقاية/حماية األطفال أو البالغين)
أو  EMRGللمعونة في الطوارئ فقط.
تاريخ الميالد :اكتب تاريخ الميالد لكل شخص سيقدم طلبًا.
النوع والهوية الجندرية :تضمن والية نيويورك حقك في االستفادة من مخصصات الوالية و/أو الخدمات،
بغض النظر عن النوع أو التعبير أو الهوية الجندرية .عليك أن تبلغ عن نوعك ونوع كل أفراد المسرة المعيشية
كذكر أو أنثى ،حتى إذا كانت شهادة الميالد تحدد نوعك بأنه " ."Xيرجى تحديد "ذكر" للذكر أو "أنثى" لألنثى
ليكون مطابقًا لتصنيف النوع الموجود حاليًا في ملفات إدارة الضمان االجتماعي األمريكية .نحتاج إلى النوع
الذي تبلغ عنه إلكمال معاملة طلبك .لن يظهر ذلك على أي بطاقة مخصصات قد تتلقاها أو أي وثيقة أخرى
مخصصة للعامة.
الهوية الجندرية هي ما تقرر أن تعتبر نفسك وما تدعو به نفسك .يمكن أن تكون هويتك الجندرية مماثلة أو
مختلفة عن نوعك الذي تم تحديده عند الوالدة .الهوية الجندرية غير مطلوبة لهذا الطلب .إذا كانت هويتك
الجندرية أو الهوية الجندرية ألي من أفراد أشرتك المعيشية مختلفة عن النوع الذي أبلغت عنه لذلك الشخص
وكنت ترغب في توفير الهوية الجندرية ،اكتب بخط واضح "ذكر" أو "أنثى" أو "غير ثنائي" أو " "Xأو
"متحول جنسيًا" أو "هوية مختلفة" في المكان المخصص لذلك .إذا كتبت بخط واضح "هوية مختلفة" ،لك أن
تختار أن تصف الهوية الجندرية لذلك الشخص بتفصيل أكثر في المكان المخصص لذلك .توفير هذه المعلومات
طوعي .ال تؤثر هذه المعلومات على أهلية الشخص (األشخاص) مقدم الطلب أو على مستوى المخصصات
المتلقاة.
نوع العالقة :بخصوص كل شخص ،اكتب نوع عالقته بك (مثالً :زوج ،ابن ،ابن بالتبني ،صديق ،زميل
بالغرفة ،جار ،وما إلى ذلك).
رقم الضمان االجتماعي ألفراد األسرة الذين سيقدمون طلبات :اكتب رقم "الضمان االجتماعي" لكل شخص
سيقدم طلبًا ما لم يكن ذلك الشخص:
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•

سيدة حامل تقدم طلبًا لبرنامج  Medicaidفقط؛

• شخص غير مواطن سيقدم طلبًا لبرنامج  Medicaidفقط أو للحصول على مخصصات نتيجة لحالة
طبية طارئة؛
• شخص بالغ سيقدم طلبًا للحصول على خدمات طبية للبالغين فقط؛ أو
• التقدم بطلب للحصول على معونة في رعاية األطفال فقط .إذا كان هناك شخص سيقدم طلبًا
للحصول على "معونة في رعاية األطفال" وخدمات وقائية أو بدالً من "المعونة العامة" ،فاطلب رقم
الضمان االجتماعي لهذا الشخص.
يتم تمويل الخدمات األخرى ،مثل الرعاية األبوية المؤقتة وخدمات حماية الطفل والخدمات الوقائية للطفل وتقديم
المشورة ،من قبل مجموعة متنوعة من المصادر تطلب العديد منها تقديم رقم "تأمين اجتماعي" .وعلى الرغم من
أن مقدمي طلبات بعض "الخدمات" ال يشترط عليهم إدخال رقم "تأمين اجتماعي" ،قد ال تتوفر هذه "الخدمات"
إذا لم تقدم رقم "تأمين اجتماعي" .لذا ،نطلب رقم "تأمين اجتماعي" لجميع طلبات هذه "الخدمات" لمعونة مقدمي
الطلبات في الحصول على جميع المخصصات التي من المحتمل أن يكونوا مؤهلين لها.
أعلى مؤهل دراسي تم الحصول عليه :أدخل أعلى مؤهل دراسي (من  1إلى  )12تم الحصول عليه لكل شخص
سيقدم طلبًا .إذا كان أكثر من  12عا ًما ،فأدخل  .13إذا لم يكن تعلي ًما رسميًا ،فأدخل " ."0إذا كنت تقدم تطبيقًا
للحصول على "خدمات" فقط ،فليس من الضروري أن تجيب عن هذا السؤال.
هل هذا الشخص (بمن فيهم األطفال القصر) يشتري الطعام أو يحضر الوجبات معك؟ من المهم وضع عالمة
(✓) أمام "نعم" أو "ال" لهذا السؤال لكل شخص يعيش معك سوا ًء أكانوا سيقدمون طلبًا من عدمه .في بعض
األحيان ،يحصل األفراد الذين يشترون الطعام ويحضرون الوجبات بصورة منفصلة عن بعضهم البعض على
مزيد من مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية.
يرجى سرد أسماء ما قبل الزواج أو أسماء أخرى ت ُعرف أنت أو أي شخص في أسرتك بها :اكتب أسماء ما قبل
الزواج أو أسماء من زواج سابق أو أسماء أخرى استخدمها أي فرد ذكر اسمه في هذا القسم مضمنًا االسم األول
والحرف األول من االسم األوسط واسم العائلة.

الصفحة رقم  3من الطلب
القسم السابع :الجنس/العرق
أكمل هذا القسم لكل شخص سيقدم طلبًا .أدخل " "Yللداللة عن "نعم" أو " "Nللداللة عن "ال" في العمود الذي
يحمل الحرف " "Hلإلشارة إلى ما إذا كان الشخص ذو أصول إسبانية و/أو التينية .أدخل " "Yللداللة عن
"نعم" أو " "Nللداللة عن "ال" في كل عمود من أعمدة العرق لبيان خلفية الشخص العرقية:
•
•
•
•
•
•
•

 = Hذو أصول إسبانية أو التينية
 = Iأمريكي أصلي أو سكان أالسكا األصليين
 = Aآسيوي
 = Bأمريكي ذو بشرة سوداء أو أصل إفريقي
 = Pسكان هاواي األصليين أو جزر المحيط الهادي
 = Wذو بشرة بيضاء
 = Uغير معروف

تقديم هذه المعلومات غير إلزامي .ولن تؤثر على أهلية الشخص (األشخاص) الذي سيقدم الطلب أو مستوى
المخصصات التي يحصل عليها .يكمن الغرض من طلب هذه المعلومات في ضمان توزيع مخصصات البرنامج
بغض النظر عن العرق أو اللون أو المنشأ.

الصفحة رقم  4من الطلب
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القسم الثامن :المواطنة/غير مواطن يتمتع بوضع هجرة مقبول
أكمل هذا القسم لكل شخص سيقدم طلبًا ألي من البرامج التالية.
•
•
•

المعونة في رعاية األطفال؛
الرعاية األبوية المؤقتة؛ أو
خدمات أخرى.

باإلضافة إلى ذلك ،إذا كنت تقوم أو أي فرد في أسرتك بتقديم طلب لبرنامج المعونة الغذائية التكميلية ،يلزم سرد
جميع األشخاص من أهل بيتك حتى إذا لم يتقدموا بطلب لبرنامج المعونة الغذائية التكميلية .ويجب أيضًا سرد
األشقاء واآلباء الذين يعيشون مع أي أطفال يتقدمون بطلب للحصول على "المعونة العامة" .وإذا تم تقديم طلب
"للمعونة في رعاية األطفال" أو "الرعاية األبوية المؤقتة" فقط ،فأكمل هذا القسم فقط لألطفال الذين يحتاجون
إلى رعاية األطفال أو رعاية أبوية مؤقتة .في حالة عدم استكمالك هذا القسم للشخص الذي سيقدم طلبًا ،قد ال
يحصل هذا الشخص على المعونة.
االسم :اكتب االسم األول والحرف األول من االسم األوسط واسم العائلة لكل شخص سيقدم طلبًا أو يجب ذكره.
حدد إما "مواطن/من سكان البلد" أو "غير مواطن" لكل شخص :بجوار اسم كل شخص ،ضع عالمة (✓)
إما أمام خانة "مواطن/من سكان البلد" لبيان أن الشخص مواطن أمريكي أو من سكان أمريكا األصليين أو من
سكان البلد ،أو خانة "غير مواطن" لبيان أن الشخص ليس مواطن أمريكي أو من سكان أمريكا األصليين أو من
سكان البلد.
رقم ( USCISرقم تسجيل األجانب) أو رقم غير المواطنين :أدخل رقم الشخص الخاص
بخدمات الهجرة والمواطنة األمريكية ( )USCISأو رقم غير المواطنين ،إن ُوجد.

القسم التاسع :اإلقرار
اقرأ بعناية البيانات الموجودة في الجزء السفلي من هذا القسم ،ثم وقع واكتب التاريخ على اإلقرار الذي يفيد
مواطنة أو عدم مواطنة الشخص مع تمتعه بوضع هجرة مقبول وذلك لكل شخص سيقدم طلبًا ألي من البرامج
التالية( .وإذا تم تقديم طلب "للمعونة في رعاية األطفال" أو "الرعاية األبوية المؤقتة" فقط ،فأكمل هذا القسم فقط
لألطفال الذين يحتاجون إلى رعاية األطفال أو رعاية أبوية مؤقتة ).في حالة تقديم أي شخص طلبًا مع كونه ليس
مواطنًا أمريكيًا أو من سكان أمريكا األصليين أو من سكان البلد ،فضع عالمة (✓) أمام البرامج التي سيقدم لها
هذا الشخص طلبًا من أجلها مع عدم كونه مواطنًا وتمتعه بوضع هجرة مقبول.
•
•
•
•
•
•
•

المعونة العامة ()PA؛
برنامج المعونة الغذائية التكميلية ()SNAP؛
برنامج  ،)MA( Medicaidما لم يكن الشخص الذي سيقدم طلبًا سيدة حامل؛
المعونة في رعاية األطفال ()CC؛
الرعاية األبوية المؤقتة ()FC؛
خدمات أخرى ()S؛ و/أو
المعونة في الطوارئ فقط (.)EMRG

"غير مواطن بوضع هجرة مقبول" يعني شخص غير مواطن يتمتع بوضع ال يحرم الشخص من أهليته في
الحصول على مخصصات برنامج معين .ويُرجى مالحظة أن متطلبات وضع الشخص غير المواطن تختلف
باختالف البرامج .الكتيب الثاني  :LDSS-4148B-ARاألمور التي تلزم معرفتها بشأن برامج الخدمات
االجتماعية" يحتوي على مزيد من المعلومات حول األوضاع المقبولة لغير المواطنين .ويمكنك أيضًا االتصال
بدائرة الخدمات االجتماعية التي تتبعها لمزيد من المعلومات.
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يجوز ألي فرد بالغ من أفراد األسرة أو ممثل مفوض التوقيع على اإلقرار نيابة عن كل أفراد األسرة الذين
سيقدمون طلبات .على سبيل المثال ،يجوز لولي أمر ال يتمتع بالمواطنة أو وضع مقبول لغير المواطنين التوقيع
على اإلقرار البنه الذي يتمتع بالمواطنة أو وضع مقبول لغير المواطنين .إذا كان فرد من األسرة سيقدم طلبًا
وعمره دون  18عا ًما (أو في عمر  18عا ًما أو أكبر ولكنه غير قادر على توقيع اسمه بسبب إعاقة طبية) ،يتعين
على فرد بأسرته بلغ  18عا ًما أو أكثر التوقيع نيابة عنه .وعند التوقيع نيابة عن فرد آخر من أسرتك ،قم بتوقيع
اسمك أنت .على سبيل المثال ،عندما توقع السيدة "ماري دوي" نيابة عن طفلها "جوني دو" ،يجب أن توقع
"ماري دو".
يعني تحديد خانة وتوقيع اإلقرار أنك تقر وتشهد ،مع معرفة أن ذلك يقع تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ،أنك
و/أو الشخص (األشخاص) الذي توقع نيابة عنه مواطن أمريكي أو من سكان أمريكا األصليين أو من سكان
البلد أو غير مواطن ويتمتع بوضع هجرة مقبول لكل برنامج تقدم/يقدموا طل ًبا من أجله .في حالة عدم تحديد
أحد الخانتين أو عدم إدخال رقم خدمات الهجرة والمواطنة األمريكية ( )USCISللشخص غير المواطن الذي
سيقدم الطلب ،قد ال يحصل ذلك الشخص على المعونة.
يحظر عليك التوقيع على اإلقرار نيابة عن نفسك أو أي شخص آخر ليس مواطنًا أمريكيًا أو من سكان أمريكا
األصليين أو من سكان البلد أو ليس مواطنًا وليس له وضع هجرة مقبول ،عل ًما بأن الشخص غير المواطن
الذي ليس له وضع هجرة مقبول غير مؤهل للحصول على مخصصات "المعونة العامة" أو "برنامج المعونة
الغذائية التكميلية" أو برنامج ( Medicaidباستثناء خدمات  Medicaidللمرأة الحامل أو عالج الحاالت
الطبية الطارئة) .وقد يكون هذا الشخص أيضًا غير مؤهل لخدمات معينة.
قد نتأكد من حالة عدم المواطنة ألي فرد من أفراد األسرة أو جميعهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على
"المعونة العامة" أو مخصصات "برنامج المعونة الغذائية التكميلية" أو برنامج  Medicaidأو "الخدمات"
عن طريق إرسال المعلومات التي قدمتها إلينا إلى خدمات الهجرة والمواطنة األمريكية .وقد تؤثر المعلومات
التي نتلقاها من مصلحة خدمات الهجرة والمواطنة األمريكية على أهلية أسرتك للحصول على المخصصات
ومستوى المخصصات.

الصفحة رقم  5من الطلب
القسم العاشر :المعلومات المتعلقة باإلحالة إلى مركز إعالة األطفال
لست بحاجة إلى ملء هذا القسم إذا كنت تقدم طلبًا فقط لبرنامج  Medicaidوأنك امرأة حامل أو وضعت خالل
 60يو ًما الماضية أو ستقدم طلبًا ألطفال دون  21عا ًما فقط أو ستتقدم بطلب للحصول على المعونة في رعاية
األطفال فقط.
 .1ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت تقدم طلبًا ألي شخص ،بما فيهم أنت ،دون
عمر  21عا ًما وتمت والدته من أم وأب غير متزوجين ولم تثبت بعد أبوته الشرعية (أي األبوة القانونية).
 .2ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت تقدم طلبًا لشخص ،بما فيهم أنت ،دون عمر
 21عا ًما ويعيش أحد أبوية على األقل خارج البالد.
إذا وضعت عالمة (✓) أمام "ال" لكل من هذين السؤالين ،تجاوز سائر القسم وانتقل إلى القسم الحادي عشر .ال
داع من استكمال باقي القسم العاشر .أما إذا وضعت عالمة (✓) أمام "نعم" ألي أو كال السؤالين ،يجب عليك
استكمال باقي القسم العاشر.
 .3ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت دون  21عا ًما.
اقرأ بعناية البيان الذي يعقب السؤال الثالث واتصل بدائرة الخدمات االجتماعية التي تتبعها إذا لم تفهمه.
اسم الفرد دون  21عا ًما :اكتب االسم األول واألوسط واسم العائلة لكل شخص قمت له بتحديد "نعم" للسؤال
األول و/أو الثاني و/أو الثالث.
اسم الوالد غير الوصي أو األب المفترض والعنوان وتاريخ الميالد ورقم الضمان االجتماعي :إذا كان معلو ًما،
فاكتب االسم األول واألوسط واسم العائلة والعنوان وتاريخ الميالد ورقم الضمان االجتماعي لولي األمر غير
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الوصي أو األب المفترض لكل شخص حددت له "نعم" للسؤال األول و/أو الثاني و/أو الثالث" .األب المفترض"
هو الرجل الذي قد يكون والد الطفل ولكنه لم يتزوج من والدة الطفل قبل والدة الطفل ولم يثبت أنه األب في
دعوى قضائية أو من خالل إقرار األبوة.

الصفحة رقم  6من الطلب
القسم الحادي عشر :إيداع الضرائب/حالة اإلعالة
اكتب المعلومات التالية لكل فرد يعيش في المنزل:
االسم األول والحرف األول من االسم األوسط واسم العائلة :اكتب االسم األول والحرف األول من االسم األوسط
واسم العائلة لكل فرد يعيش في المنزل.
الحالة الضريبية :ضع عالمة (✓) أمام الحالة الضريبية المناسبة لكل فرد يعيش في المنزل.
يرجى سرد أي أفراد معالين معافين من الضرائب ال يعيشون معك وادعيت أنت أو أي فرد في أسرتك بأنهم
معالين معافين من الضرائب .إذا كنت ال تسدد الضرائب ،يمكنك تجاوز هذه األسئلة.
اسم الفرد المعال المعفي من الضرائب :اكتب االسم األول والحرف األول من االسم األوسط واسم العائلة لكل
فرد ال يعيش معك ولكن ادعيت أنت أو أي فرد يعيش معك في المنزل بأنه فرد معال معفي من الضرائب.
اسم الفرد المكلف بتسديد الضرائب :بخصوص كل فرد معال معفي من الضرائب وذكر اسمه ،اكتب االسم
األول والحرف األول من االسم األوسط واسم العائلة للفرد الذي يعيش في المنزل ويطالب بأنه معال.

القسم الثاني عشر :معلومات الزوج الغائب/المتوفى
اسم الشخص مقدم الطلب :اكتب اسم أي شخص متزوج/كان متزو ًجا سيقدم طلبًا وال يعيش معه شريك الحياة أو
توفى عنه شريك الحياة.
اسم شريك الحياة :اكتب اسم شريك الحياة ألي شخص متزوج/كان متزو ًجا سيقدم طلبًا وال يعيش معه شريك
الحياة أو توفى عنه شريك الحياة.
تاريخ ميالد شريك الحياة وتاريخ وفاة شريك الحياة ،إن أمكن :اكتب الشهر واليوم وعام ميالد ووفاة (إن أمكن)
شريك الحياة ألي شخص متزوج/كان متزو ًجا سيقدم طلبًا وال يعيش معه شريك الحياة أو توفى عنه شريك
الحياة.
رقم الضمان االجتماعي لشريك الحياة :اكتب رقم الضمان االجتماعي لشريك الحياة ألي شخص متزوج/كان
متزو ًجا سيقدم طلبًا وال يعيش معه شريك الحياة أو توفى عنه شريك الحياة.
عنوان شريك الحياة ،إن أمكن :اكتب عنوان الشارع والمدينة والوالية والرمز البريدي لشريك الحياة ألي
شخص متزوج/كان متزو ًجا سيقدم طلبًا وال يعيش معه شريك الحياة أو توفى عنه شريك الحياة .وإذا كان غير
معروف ،فاكتب آخر عنوان معروف لشريك الحياة.

القسم الثالث عشر :معلومات الطفل الغائب
اسم الشخص مقدم الطلب :اكتب اسم أي شخص سيقدم طلبًا وله طفل دون  21عا ًما وال يعيش معه.
اسم الطفل الغائب وتاريخ ميالده :اكتب اسم وشهر ويوم وعام ميالد أي طفل دون  21عا ًما وال يعيش مع
شخص سيقدم طلبًا.
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عنوان الطفل :اكتب عنوان الشارع والمدينة والوالية والرمز البريدي لشريك الحياة ألي طفل يعيش دون 21
عا ًما وال يعيش مع الشخص الذي سيقدم طلبًا.
هل ثبتت أبوته؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كانت ثبتت أبوة أي طفل دون  21عا ًما
ال يعيش مع شخص سيقدم طلبًا.
هل تدفع نفقة لألوالد؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان أي شخص سيقدم طلبًا يدفع
نفقة لطفل دون  21عا ًما ال يعيش معه.

القسم الرابع عشر :معلومات الوالدين في سن المراهقة
ال تكمل هذا القسم إال إذا كنت تقدم طلبًا لبرنامج "المعونة العامة" فقط.
هل يوجد أب/أم دون  18عا ًما (أب/أم في سن المراهقة) في المنزل؟ ضع عالمة (✓)
أمام "نعم" أو "ال" إلشارة إلى ما إذا كان يوجد أي شخص سيقدم طلبًا يكون أبًا/أ ًما دون  18عا ًما.
االسم :اكتب اسم أي شخص سيقدم طلبًا يكون أبًا/أ ًما دون  18عا ًما.
هل يعيش طفل األب المراهق/األم المراهقة في المنزل؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا
كان طفل الشخص الذي يجدد الشهادة ودون  18عا ًما يعيش معك.
اسم طفل األب المراهق/األم المراهقة :اكتب اسم طفل أي شخص سيقدم طلبًا دون  18عا ًما.

الصفحتان رقم  7و  8من الطلب
القسم الخامس عشر :معلومات الدخل
اإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك يتلقى أمواالً من أية جهة والشخص الذي يتلقى األموال:
ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" للسطور من  1حتى  27لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك
يتلقى أمواالً من أي من أنواع مصادر الدخل المسردة ،ولكل إجابة بـ "نعم" اكتب اسم (أسماء) الشخص
(األشخاص) المتلقي األموال.
المبلغ/القيمة وعدد المرات :لكل إجابة بـ "نعم" ،اكتب المبلغ أو القيمة بالدوالر األمريكي وعدد مرات تلقي أي
شخص هذا النوع من الدخل .على سبيل المثال ،إذا كنت تحصل على  100دوالر كل أسبوع من خالل
مخصصات تأمين البطالة ،فاكتب " 100دوالر أمريكي في األسبوع" أو " 100دوالر أمريكي/األسبوع".
مخصصات دخل الضمان التكميلي (( )SSIإجمالي المبلغ الخاص بالوالية والفيدرالي) :إذا كنت أنت أو أي
فرد يعيش معك يحصل على مخصصات ( SSPالبرنامج التكميلي لوالية نيويورك) باإلضافة إلى مخصصات
( SSIدخل الضمان التكميلي) ،فاجمع هذه المبالغ معًا وأدخلها في عمود "المبلغ/القيمة وعدد المرات" الخاص
بمخصصات "دخل الضمان التكميلي" بالسطر الثاني .إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك يحصل على
مخصصات ( SSPالبرنامج التكميلي لوالية نيويورك) فقط ،فأدخل هذا المبلغ في عمود "المبلغ/القيمة وعدد
المرات" الخاص بمخصصات ( SSIدخل الضمان التكميلي) بالسطر الثاني.
مدفوعات الرعاية األبوية المؤقتة (المستلمة) :إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك يحصل على مدفوعات
الرعاية األبوية المؤقتة ،فأ دخل هذا المبلغ في عمود "المبلغ/القيمة وعدد المرات" الخاص بمدفوعات الرعاية
األبوية المؤقتة بالسطر السابع عشر .إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك يحصل على مدفوعات الرعاية األبوية
المؤقتة نظير كفالة طفل أو بالغ وتقوم بتقديم طلب للحصول على مخصصات ( SNAPبرنامج المعونة الغذائية
التكميلية) ،أمامك خياران :يمكنك اختيار تضمين طفل الرعاية األبوية المؤقتة أو البالغ ومدفوعات الرعاية
األبوية المؤقتة في مخصصات ( SNAPبرنامج المعونة الغذائية التكميلية) لألسرة أو يمكنك اختيار عدم
تضمين طفل الرعاية األبوية المؤقتة أو البالغ ومدفوعات الرعاية األبوية المؤقتة في مخصصات SNAP
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(برنامج المعونة الغذائية التكميلية) لألسرة .استفسر من دائرة الخدمات االجتماعية عن الخيار الذي يوفر مزيدًا
من مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية.
مدفوعات نفقة الطفل (المستلمة) :إذا كنت أو أي شخص يعيش معك يحصل على مدفوعات نفقة لألوالد،
فاكتب اسم الشخص الذي يدفع نفقة األولى بعد "استالم من" بالسطر الثامن عشر.
مصادر دخل أخرى :اذكر أي أموال أخرى تحصل عليها أنت أو أي فرد يعيش معك ،بما في ذلك األشخاص
الذي يحصلون على األموال ومقدار األموال وعدد مرات حصولهم عليها.
التخفيضات واألشخاص والمبلغ/القيمة وعدد المرات :ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" للسطور من  1حتى
 15لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيطالب بأي من التخفيضات الضريبية الفيدرالية
المسردة على عائد ضريبة الدخل للعام الحالي .لكل إجابة بـ "نعم" ،اكتب اسم (أسماء) الشخص (األشخاص)
الذي سيطالب بالتخفيضات ،والمبلغ أو القيمة وعدد مرات المصروفات التي ستتم المطالبة به على عائد ضريبة
الدخل.
تعديالت أخرى :اذكر أي تخفيضات ضريبية فيدرالية أخرى سوف تطالب أنت أو أي فرد يعيش معك بها على
عائد ضريبة الدخل للعام الحالي ،بما في ذلك الشخص الذي سيطالب بالتخفيضات والمبلغ أو القيمة وعدد مرات
المصروفات التي ستتم المطالبة به على عائد ضريبة الدخل.

القسم السادس عشر :معلومات زوج األم/زوجة األب/كفيل شخص غير مواطن يتمتع
بوضع هجرة مقبول
هل لدى زوج األم/زوجة األب ألي من األطفال الذين يعيشون معك أي موارد دخل أو يتلقى دخالً من أي نوع
ومن هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان أي فرد سيقدم طلبًا ،بمن فيهم أنت ،لديه
زوج أم /زوجة أب ال تعيش معك ولديها موارد مالية أو تتلقى أمواالً من أي مصدر( .إذا كان زوج األم/زوجة
األ ب تعيش معك ،يجب تضمين موارد /دخل زوج األم /زوجة األب في القسم الخامس عشر ،معلومات الدخل).
إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسم زوج األم/زوجة األب.
هل أي فرد من أهل بيتك غير مواطن ويتمتع بوضع هجرة مقبول وتمت كفالته لدخول الواليات المتحدة ،ومن
هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي فرد من أهل بيتك غير مواطن
ويتمتع بوضع هجرة مقبول ودخل الواليات المتحدة تحت كفالة شخص ما .إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسم
الشخص الذي حصل على الرعاية.
اسم الكفيل وعنوانه ورقم هاتفه :إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسم الشخص الذي قدم لك أو أي فرد من
أهل بيتك الكفالة لدخول الواليات المتحدة وعنوان الكفيل ورقم هاتفه.

الصفحتان رقم  9و  10من الطلب
القسم السابع عشر :معلومات الوظيفة
استكمل هذا القسم لشخصك ولكل من يعيش معك .إذا كان لديك وظيفة ،فقد ال تزال مؤهالً للحصول على
المعونة .وألغراض هذا القسم ،يعني "سن العمل" بلوغ  18عا ًما أو أكبر ،أو  16عا ًما أو أكبر لغير المتعلم.
إنني في الوقت الراهن :ضع عالمة (✓) أمام "لدي وظيفة" أو "لدي عمل حر" أو "عاطل" لإلشارة إلى ما إذا
حرا أم لصالح شخص آخر.
كنت تعمل .وإذا كان األمر كذلك ،لإلشارة إلى ما إذا كنت تعمل عمالً ً
إجمالي الدخل :اكتب مبلغ األجر قبل الضرائب في األسبوع أو كل أسبوعين أو شهريًا (وليس في العام) إن أمكن
مضمنًا جميع األجور والرواتب ومبلغ الوقت اإلضافي والعموالت واإلكراميات.
ساعات العمل في الشهر :اكتب عدد الساعات التي تعملها كل شهر إن أمكن.
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استالم األجر :ضع عالمة (✓) أمام "أسبوعيًا" أو "كل أسبوعين" أو "شهريًا" لبيان عدد مرات حصولك على
األجر ،إن أمكن.
يوم استالم األجر في األسبوع :اكتب يوم األسبوع الذي تستلم فيه األجر ،إن أمكن.
اسم صاحب العمل والعنوان ورقم الهاتف :اكتب اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم هاتفه ،إن أمكن .اكتب
حرا.
"حر" ،وعنوان نشاطك ورقم هاتفك إذا كنت تعمل عمالً ً
هل يوجد أي فرد آخر يعيش معك حاليًا لديه وظيفة أو عمل حر ،ومن هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "لديه وظيفة"
أو "عمل حر" إذا كان يوجد أي فرد يعيش معك يعمل ،واكتب اسمه/اسمها.
إجمالي الدخل وساعات العمل في الشهر ويوم استالم األجر في األسبوع واسم صاحب العمل والعنوان ورقم
الهاتف :استكمل ألي شخص يعيش معك ويعمل طبقًا للتوجيهات المذكورة أعاله.
واسم صاحب العمل والعنوان ورقم الهاتف ألي شخص يعيش معك ويعمل طبقًا للتوجيهات المذكورة أعاله.
هل متوفر تأمين صحي من خالل صاحب العمل؟ إذا كنت تعمل بوظيفة ،فضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال"
لإلشارة إلى ما إذا يتوفر لديك غطاء تأمين صحي من خالل صاحب العمل.
هل يتمتع أي فرد يعيش معك بتأمين صحي من خالل صاحب العمل ومن هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو
"ال" لإلشارة إلى ما إذا كان يوجد أي شخص يعيش معك يتمتع بغطاء تأمين صحي من خالل صاحب العمل .إذا
كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسمه/اسمها.
اسم شركة التأمين :اكتب اسم شركة التأمين الصحي و/أو شركة التأمين الصحي التي يتبعها أي شخص يعيش
معك ،إن أمكن.
هل أنت أو أي فرد يعيش معك يحصل على نفقات رعاية طفل أو معال بسبب الوظيفة ومن هو؟ ضع عالمة
(✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أو أي شخص يعيش معك يحصل على نفقات رعاية طفل أو
معال (على سبيل المثال ،ألحد الوالدين المسنين) بسبب الوظيفة واكتب اسم الشخص الذي يقدم هذه النفقات.
هل أنت أو أي فرد يعيش معك يحصل على نفقات تتعلق بالوظيفة ومن هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو
"ال" لإلشارة إلى ما إذا كان يوجد أي شخص يعيش معك يحصل على نفقات تتعلق بالوظيفة (على سبيل المثال،
النقل والزي الرسمي) .إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسمه/اسمها.
إذا لم تكن موظفًا ،فمتى كانت آخر مرة كنت فيها أو أي شخص يعيش معك موظفًا؟ ومن هو ومتى وأين؟ إذا
كنت أو أي شخص في سن العمل يعيش معك عاطالً ،فاكتب اسمك/اسمه/اسمها/أسماءهم وتاريخ/تواريخ آخر
عمل لك/له/لها ومكان عملك/عمله/عملها.
لماذا توقفت (أو توقفوا) عن العمل؟ اكتب السبب/األسباب التي جعلتك أو أي شخص في سن العمل يعيش معك
عاطالً.
هل تقدمت أو أي شخص يعيش معك بطلب للحصول على إعانة بطالة؟ ومن هو ومتى وما هي حالة تقديم
الطلب؟ إذا كنت أو أي شخص يعيش معك عاطالً ،فضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت
تقدمت/كان تقدم/كانت تقدمت بطلب للحصول على إعانة بطالة .إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب
اسمك/اسمه/اسمها ومتى رفعت أنت /هو دعوى للحصول على إعانة بطالة وما هي حالة الطلب؟
هل أنت أو أي فرد يعيش معك مشترك في إضراب ومن هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى
ما إذا كنت أو أي شخص يعيش معك مشترك في إضراب (أي متوقف عن العمل احتا ًجا على قرار أو ممارسات
صاحب العمل) ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسمك/اسمه/اسمها.
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متى بدأ اإلضراب :إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك مشترك في إضراب ،فاكتب تاريخ ذهابك/ذهابه/ذهابها
إلى اإلضراب.
هل أنت أو أي فرد يعيش معك مهاجر أو مزارع موسمي ومن هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال"
لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك تسافر إلى مزارع مختلفة للعمل أو تعمل بالمزرعة فقط
أثناء موسم الزراعة ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسمك/اسمه/اسمها.
هل أنت أو أي بال غ آخر يعيش معك يعاني من حاالت طبية تحد من قدرته على العمل أو نوع العمل الذي يمكن
تأديته ومن هو؟
ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص في سن العمل يعيش معك يعاني
من أية حالة تمنعك/تمنعه/تمنعها من العمل بنظام الدوام الكامل أو من تأدية أنواع عمل معينة ،وإذا كانت اإلجابة
بـ "نعم" ،فاكتب اسمك/اسمه/اسمها.
اذكر القيود :إذا كنت أنت أو أي شخص في سن العمل يعيش معك يعاني من أية حالة تمنعك/تمنعه/تمنعها من
العمل بنظام الدوام الكامل أو من تأدية أنواع عمل معينة ،فاشرح أوجه القيود التي تعاني أنت/هو/هي منها.
هل تستطيع قبول وظيفة اليوم ،وإذا لم تستطع ،لماذا؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى إذا
كنت تستطيع العمل بوظيفة اليوم إذا كانت متاحة لك ،وإذا كانت اإلجابة بـ "ال" ،فاشرح السبب.
ما نوع العمل الذي تفضل تأديته؟ ما نوع الوظيفة التي تستمتع بتأديتها؟

الصفحة رقم  11من الطلب
القسم الثامن عشر :التعليم/التدريب
ما أعلى مؤهل دراسي حصلت عليه؟ ضع عالمة (✓) أمام الوصف المطابق لعدد سنوات التعلم التي أتممتها.
إذا كان األمر كذلك ،فما هو آخر مؤهل حصلت عليه؟ إذا تكن قد حصلت على الثانوية العامة ،فاكتب آخر مؤهل
دراسي حصلت عليه.
هل حصل أي فرد آخر في أهل بيتك على دبلوم الثانوية العامة أو دبلوم
عام مكافئ لها ( )GEDأو استكمال الثانوية لتقييم االختبارات (™ )TASCأو مؤهل عالي ،من هو وما
الدرجة العلمية التي حصل عليها وتاريخ حصوله عليها؟ ضع عالمة (✓)
أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان حصل أي فرد آخر يعيش معك على دبلوم الثانوية العامة أو دبلوم عام
مكافئي لها ( )GEDأو استكمال الثانوية لتقييم االختبارات (™ )TASCأو مؤهل تعليم عالي.
إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسم ذلك الشخص والدرجة العلمية التي حصل عليها وتاريخ حصوله عليها.
استكمل األسئلة التالية لك وأي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا للحصول على المعونة.
هل يوجد أحد مشترك أو كان مشتركًا في برنامج تدريبي؟ ومن هو وأين وما هو البرنامج وتواريخ االشتراك
وتواريخ االنتهاء؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك
سيقدم طلبًا للحصول على المعونة قد اشترك في برنامج تدريب وظيفي ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسم
ذلك الشخص ومكان حضور برنامج التدريب واسم البرنامج أو نوعية البرنامج وتواريخ حضور البرنامج
وانتهائه.
هل يوجد شخص في سن  16عا ًما أو أكبر ويذهب للمدرسة أو الكلية ،من هو وأين؟ ضع عالمة (✓) أمام
"نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك سيقدم طلبًا للحصول على المعونة أو
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يحصل على المعونة بالفعل في سن  16عا ًما أو أكبر ويذهب إلى المدرسة أو الكلية ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم"،
اكتب اسم ذلك الشخص واسم المدرسة أو الكلية التي يذهب إليها.
هل يوجد شخص دون سن  16عا ًما ويذهب للمدرسة ،من هو وما هي المدرسة؟ ضع عالمة (✓)
أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك سيقدم طلبًا للحصول على المعونة أو
يحصل على المعونة بالفعل دون سن  16عا ًما ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،اكتب اسم (أسماء) ذلك الشخص
(األشخاص) واسم المدرسة (المدارس).

الصفحة رقم  12من الطلب
القسم التاسع عشر :معلومات الموارد المالية
لست بحاجة إلى ملء هذا القسم إذا كنت ستقدم طلبًا للحصول على الخدمات فقط وليس الرعاية األبوية المؤقتة
و/أو المعونة في رعاية األطفال.
إذا كنت تقدم طلبًا فقط من أجل الحصول على مخصصات "برنامج المعونة الغذائية التكميلية" ،فال داع من بيان
ما إذا كان لديك تأمين على الحياة أم ال.
اإلفادة بما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا :بخصوص السطور من  1حتى  ،23ضع عالمة
(✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك سيقدم طلبًا للحصول على
المعونة لديه أي من الموارد المالية المسردة.
الشخص :لكل إجابة بـ "نعم" ،اكتب اسم (أسماء) الشخص (األشخاص) الذي لديه موارد.
إذا كان األمر كذلك ،فاذكر المبلغ/القيمة :لكل إجابة بـ "نعم" ،اكتب المبلغ بالدوالر األمريكي أو قيمة الموارد.
واحرص على سرد أي ممتلكات مشتركة (موارد تخص فردين أو أكثر ،مثل الحسابات المصرفية المشتركة).
يتعين على أي فرد سيقدم طلبًا للحصول على المعونة العامة أو برنامج  Medicaidتضمين الموارد الخاصة
بذويهم المسؤولين مسؤولية قانونية .فهم األشخاص المكلفين بحكم القانون باإلنفاق عليك أو على أي شخص
سيقدم طلبًا مثل الزوج/الزوجة أو األب/األم أو زوجة األب/زوج األم ،إذا كنت دون سن  21عا ًما ،الذي يعيش
معك أو أي فرد سيقدم طلبًا.
يمتلك أو مسجل باسمه سيارة (سيارات) أو مركبات أخرى ،ما هو العام والماركة/الموديل وأخرى :إذا كنت
أنت أو أي شخص يعيش معك سيقدم طلبًا يمتلك سيارة أو مركبة أخرى ،اكتب العام والعالمة التجارية والطراز
لكل مركبة في السطر  .6اذكر الموارد ،مثل المقطورات وعربات الثلوج والقوارب بعد "أخرى" في السطر .6
لديه موارد أخرى بخالف المسردة أعاله :من المهم جدًا أن تخبر منقطة الخدمات االجتماعية التي تتبعها مباشرة
بما إذا كنت تحصل أو من المتوقع أن تحصل على أموال من دفعات أموال إجمالية .فدفعات األموال اإلجمالية
ه ي عبارة عن مدفوعات لمرة واحدة ،مثل تسوية التأمين أو ميراث أو حكم بحصول على أموال نتيجة قضية
قضائية أو ربح اليانصيب .راجع " ،LDSS-4148A-ARالكتيب األول :األمور التي تلزم معرفتها بشأن
حقوقك ومسؤولياتك" ،لمزيد من المعلومات حول دفعات األموال اإلجمالية.
شهرا
هل سبق ألي شخص  . . .وضع وديعة في الماضي أو حول إدارة أي أصل إلى وديعة في غضون 60
ً
شهرا لعمليات
شهرا (60
الماضية؟ إذا قمت أنت أو شريك حياتك بنقل أو تنازل عن أية أصول في غضون 36
ً
ً
التحويل إلى وديعة) قبل اليوم األول من الشهر الذي تتلقى فيه خدمات دار الرعاية وقمت بإرسال طلب الحصول
على مخصصات برنامج  ،Medicaidفقد تكون غير مؤهل للحصول على خدمات دار الرعاية أو خدمات في
المنزل أو المجتمع بموجب برنامج .Medicaid
إذا قمت أنت أو أي شخص أو شريك حياتك أو شريك حياة أي فرد سيقدم طلبًا (حتى إذا لم يتقدم شريك الحياة
بطلب أو كان يعيش في المنزل) بوضع وديعة أو تحويل أي أموال إلى وديعة خالل خمسة أعوام الماضية،
فاكتب تاريخ وضع الوديعة أو تحويل األموال إلى وديعة بالسطر .23
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الصفحات من  13إلى  15من الطلب
القسم العشرون :معلومات طبية
اإلفادة بما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طل ًبا تنطبق عليه الحالة ،وإذا كان اإلجابة بـ "نعم" ،فمن
هو؟
ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان أي من المواقف المسردة تسري عليك أو أي شخص
يعيش معك سيقدم طلبًا للحصول على المعونة ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،اكتب اسم الشخص الذي يسري عليه
الموقف .واحرص على سرد جميع أنواع التأمين الصحي وتأمين المستشفى/الحوادث التي تحظى بها أو متوفرة
ألي شخص سيقدم طلبًا.
سداد أو عدم سداد الفواتير الطبية خالل  3أشهر التي تسبق شهر تقديم هذا الطلب :قد يسدد برنامج
 Medicaidقيمة الفواتير الطبية الخاصة بالرعاية المقدمة لك خالل ثالثة أشهر قبل الشهر الذي تتقدم فيه بطلب
الحصول على المعونة  .وإذا قمت بالفعل بسداد الفاتورة ،قد ندفع لك قيمة الفاتورة في حالة تقرير أهليتك
لمخصصات برنامج  Medicaidفي ذلك الوقت .قد ندفع لك حتى إذا كان الطبيب أو موفر خدمات طبية آخر ال
يقبل التعامل مع برنامج  ،Medicaidولكننا سندفع لك المبلغ الذي كان سيدفعه برنامج  Medicaidفقط وإذا
كانت الفاتورة لخدمات يغطيها برنامج  Medicaidفقط.
الحمل :إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا المرأة حامل ،فاكتب تاريخ الوالدة وعدد األطفال المتوقع
والدتهم في السطر .14
اختيار النظام الصحي :أكمل هذا القسم لكل شخص سيقدم طلبًا لبرنامج  .Medicaidيجب على معظم
األشخاص المسجلين في برنامج  Medicaidاالنضمام إلى نظام رعاية صحية مدار ما لم يكونوا في فئة معفاة.
استخدم هذا القسم الختيار النظام الصحي .وإذا كنت ال تعرف األنظمة الصحية المتوفرة ،فاسأل الموظف أو
اتصل بخط المعونة الخاص باختيار الرعاية المدارة لبرنامج  Medicaidعلى الرقم .1-800-505-5678
اسم النظام المسجل فيه :اكتب اسم النظام (األنظمة) الصحي الذي يرغب أي فرد سيقدم طلبًا لبرنامج
 Medicaidللتسجيل فيه .وإذا كنت ال تعرف األنظمة الصحية المتاحة لك ،فاسأل دائرة الخدمات
االجتماعية.
اسم العائلة واالسم األول :اكتب اسم العائلة واالسم األول لكل شخص سيقدم طلبًا لبرنامج .Medicaid
تاريخ الميالد :اكتب الشهر مؤلف من رقمين واليوم مؤلف من رقمين والعام مؤلف من رقمين لتاريخ
الميالد لكل شخص سيقدم طلبًا لبرنامج .Medicaid
النوع :اكتب " "Mللذكور أو " "Fلإلناث لبيان نوع كل شخص سيقدم طلبًا لبرنامج .Medicaid
رقم التعريف (من بطاقة  Medicaidإذا كانت لديك بطاقة) :في حالة امتالك أي شخص سيقدم طلبًا
لبرنامج  Medicaidبطاقة  ،Medicaidاكتب رقم التعريف الموجود على بطاقة  Medicaidهنا.
رقم الضمان االجتماعي :اكتب رقم الضمان االجتماعي لكل شخص سيقدم طلبًا لبرنامج  .Medicaidهذا
األمر اختياري إذا كان الشخص امرأة حامل.
موفر الرعاية األساسي أو مركز صحي (حدد الخانة إذا كان الموفر الحالي):
اكتب اسم موفر الرعاية الصحية األساسي (أي ممارس عام أو طبيب األسرة) أو المركز الصحي الذي
يرغب أي فرد سيقدم طلبًا لبرنامج  Medicaidفي استخدامه .وإذا كان هذا هو الموفر أو المركز الذي
يستخدمه الشخص بالفعل ،فضع عالمة (✓) أمام الخانة .ويجب عليك التأكد من قبول موفر الرعاية أو
المركز لبرنامج  Medicaidقبل تلقي الرعاية الصحية.
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اسم ورقم هوية اختصاصي التوليد/طبيب النساء (حدد الخانة إذا كان الموفر الحالي) :إذا كان أي شخص
سيقدم طلبًا لبرنامج  Medicaidبحاجة إلى خدمات ورعاية اختصاصي التوليد/طبيب النسا ،فاكتب اسم
مقدم طلب الحصول على خدمات اختصاصي التوليد/طبيب نسا الذي يرغب في زيارته .وإذا كان مقدم
الطلب يزور اختصاصي التوليد/طبيب النسا هذا بالفعل ،ضع عالمة (✓) أمام الخانة .ويجب عليك التأكد
من قبول موفر الرعاية أو المركز لبرنامج  Medicaidقبل تلقي الرعاية الصحية.
يجب التأكد من قبول الطبيب أو موفر الرعاية الذي تزوره لبرنامج  Medicaidقبل تلقي الرعاية
الصحية.

القسم الحادي والعشرون :معلومات المسكن
لست بحاجة إلى ملء هذا القسم إذا كنت ستقدم طلبًا للحصول على الخدمات فقط وليس الرعاية األبوية المؤقتة
و/أو المعونة في رعاية األطفال.
ما اسم صاحب العقار وعنوانه ورقم هاتفه؟ إذا كان لديك صاحب عقار،
فاكتب اسم صاحب العقار وعنوانه ورقم هاتفه.
هل أنت أو أي فرد يعيش معك مكلف بنفقات اإليجار أو الرهن العقاري أو نفقات أخرى متعلقة بالمسكن؟ ضع
عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك يدفع إيجار أو رهن
عقاري أو نفقات مسكن (مثالً الغرفة واإلقامة) ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب المبلغ الذي تدفعه
أنت/هو/هي في الشهر .إذا كنت مكلفًا بسداد رهن عقاري ،فاكتب مبلغ الضرائب العقارية وتأمين المالك (شامالً
تأمين ضد الحريق).
هل أنت أو أي فرد يعيش معك مكلف بسداد فاتورة التدفئة بصورة منفصلة عن اإليجار أو نفقات المسكن
األخرى؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك يدفع
فاتورة التدفئة بصورة منفصلة عن اإليجار أو الرهن العقاري أو نفقات المسكن األخرى ،وإذا كانت اإلجابة بـ
"نعم" ،فاكتب المبلغ الذي تدفعه أنت/هو/هي في الشهر.
هل أنت أو أي فرد يعيش معك مكلف بالنفقات التالية بصورة منفصلة عن اإليجار أو نفقات المسكن األخرى؟
بخصوص السطور من  1حتى  ،8ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي
شخص يعيش معك يدفع أي من النفقات المسردة بصورة منفصلة عن اإليجار أو الرهن العقاري أو نفقات
المسكن األخرى ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب المبلغ الذي تدفعه أنت/هو/هي في الشهر .بخصوص
األسئلة بالسطور من  9حتى  ،11ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي
شخص يعيش معك سيقدم طلبًا للحصول على أي من هذه التيسيرات.

القسم الثاني والعشرون :نفقات أخرى
اإلفادة بما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا تنطبق عليه الحالة ،وإذا كان اإلجابة بـ "نعم" ،فكم
المبلغ؟
ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك سيقدم طلبًا ويسدد
أي من المدفوعات المسردة أو مكلف بأية نفقات غير مسردة بالسطور من  1حتى  .6حدد أي نفقات غير مسردة
بالسطر  .6لكل إجابة بـ "نعم" ،اكتب مبلغ المدفوعات أو النفقات وعدد مرات سدادها (مثالً 100 ،دوالر
أمريكي لكل أسبوع أو  100دوالر أمريكي/أسبوع).
هل أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا في ذمته أربعة أشهر على األقل من نفقة طفل دون سن  21عا ًما؟
ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك سيقدم طلبًا في ذمته
أربعة أشهر أو أكثر من نفقة األطفال.
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الصفحة رقم  16من الطلب
القسم الثالث والعشرون :معلومات أخرى
هل أنت تشتري أو تنو شراء وجبات من خدمات توصيل الطلبات للمنازل أو تقديم الطعام الجماعي؟ ضع
عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص سيقدم طلبًا يقوم حاليًا بشراء أو ينوي
شراء وجبات من خدمات توصيل الطلبات للمنازل أو خدمات تقديم الطعام الجماعي (مثالً كافيتريا في العقار
الذي تسكن فيه).
هل أنت قادر على الطهي أو تحضير الوجبات في المنزل؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما
إذا كان لديك مكان بالمنزل يمكنك الطهي فيه.
ألغراض األسئلة بالسطور من  10حتى  ،12تعني العسكرية األمريكية:
•
•
•
•
•
•

الجيش األمريكي
البحرية األمريكية
خفر السواحل األمريكية
قوات المارينز األمريكية
القوات الجوية األمريكية
البحرية التجارية األمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية

هل سبق لك أو أي شخص في أهل بيتك االنضمام إلى العسكرية األمريكية ،ومن هو؟
ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كان سبق لك أو أي شخص يعيش معك االنضمام إلى أي
من الفروع العسكرية المسردة أعاله ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسمه.
هل سبق لشريك حياتك االنضمام إلى العسكرية األمريكية؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما
إذا كان سبق لشريك حياتك االنضمام إلى أي من الفروع العسكرية المسردة أعاله.
هل يوجد أي شخص في أهل بيتك معال على شخص سبق له االنضمام أو منضم حاليًا إلى العسكرية األمريكية،
ومن هو؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي شخص يعيش معك معتمد
ماليًا على شخص منضم أو سبق له االنضمام إلى أي من الفروع العسكرية المسردة أعاله ،وإذا كانت اإلجابة بـ
"نعم" ،فاكتب اسم الشخص المعال.
هل تحصل أو أي شخص يعيش معك على معونة أو خدمات حاليًا؟ إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فمن هو؟ وما
نوع المعونة؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أو أي شخص يعيش معك حاليًا
يحصل على "المعونة العامة" أو معونة برنامج  Medicaidأو مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية
( SNAPالمعروف سابقًا بـ "قسائم الطعام") أو المعونة في رعاية األطفال أو الخدمات .إذا كانت اإلجابة بـ
"نعم" ،فاكتب اسم الشخص ونوع المعونة التي يتم الحصول عليها.
هل كنت تحصل أو أي شخص يعيش معك على معونة أو خدمات سابقًا؟ إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فمن هو؟
وما نوع المعونة؟ ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كنت أو أي شخص يعيش معك قد
حصل على "المعونة العامة" أو معونة برنامج  Medicaidأو مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية أو
المعونة في رعاية األطفال أو الخدمات سابقًا .إذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسم الشخص ونوع المعونة التي
تم الحصول عليها.
معلومات أخرى (تتمة) ضع عالمة (✓) أمام "نعم" أو "ال" لإلشارة إلى ما إذا كانت المواقف المشروحة في
األسئلة التسع التالية تسري عليك أو أي شخص يعيش معك ،وإذا كانت اإلجابة بـ "نعم" ،فاكتب اسم الشخص
الذي تنطبق عليه الحالة .وإذا لم تفهم هذه األسئلة ،فاطلب من دائرة الخدمات االجتماعية شرحها لك .يُرجى العلم
أن قانون والية نيويورك ينص على غرامة أو السجن أو كالهما للشخص الذي يثبت أنه مذنب في جريمة
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الحصول على المعونة العامة أو برنامج  Medicaidأو مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية أو المعونة
في رعاية األطفال أو الخدمات عن طريق إخفاء حقائق أو عدم إخبار الحقيقة.
حالة نقل ملكية العقارات :ضع عالمة (✓) أمام خانة "أمتلك" أو "ال أمتلك" لإلشارة إلى ما إذا كنت أنت أو أي
شخص سيقدم طلبًا قام ببيع أو نقل ملكية أو تنازل عن أي عقار من أجل الحصول على المعونة العامة أو
مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية .يُرجى العلم أن قانون والية نيويورك ينص على غرامة أو السجن
أو كالهما للشخص الذي يثبت أنه مذنب في جريمة الحصول على المعونة العامة أو برنامج  Medicaidأو
مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية أو المعونة في رعاية األطفال أو الخدمات عن طريق إخفاء حقائق
أو عدم إخبار الحقيقة.

الصفحات من  18إلى  24من الطلب
اإلشعارات والتنازالت والتفويضات والموافقات
اقرأ جميع المعلومات الواردة في هذا القسم بعناية أو اطلب من شخص آخر أن يقرأها لك .يحتوي هذا القسم
على معلومات هامة بشأن حقوقك ومسؤولياتك المتعلقة بالحصول على المساعدات فضالً عن العقوبات التي
قد تتعرض لها (مثالً الغرامة و/أو السجن) في حالة عدم الوفاء بمسؤولياتك الواردة في هذا القسم .بتوقيعك
على تطبيق وإرساله ،فإنك تقر بفهم والموافقة على البيانات المذكورة في هذا القسم.
الممثل المفوض للحصول على مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية :إذا كنت تريد قيام شخص بتقديم
طلب للحصول على مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية نيابةً عنك و/أو تريد شخص ال يعيش معك
الحصول على مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية نيابةً عن و/أو استخدامها لشراء الطعام لك ،فاكتب
اسم ذلك الشخص وعنوانه ورقم هاتفه في الخانة .فهذا الشخص هو "الممثل المفوض" .يجب على "الممثل
المفوض" التوقيع مع كتابة التاريخ في قسم التوقيع في نهاية الطلب .وإذا كان أهل بيتك ال يعيشون في أي
مؤسسة ،يجب على أي فرد بالغ مسؤول من أهلك التوقيع على الطلب مع كتابة التاريخ ،ما لم يعين أهل بيتك
"الممثل المفوض" للقيام بهذا خطيًا.
نشر المعلومات الطبية :ضع عالمة (✓) أمام "ممنوع كشف معلومات فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز"،
و/أو "ممنوع كشف معلومات الصحة العقلية" و/أو "ممنوع كشف معلومات تعاطي المخدرات والكحول" في
حالة عدم موافقتك على كشف هذه المعلومات الطبية بشأنك و/أو بشأن أعضاء األسرة الذين سيقدمون طلبات
حسبما يسمح به القانون.
قسم التوقيع :اقرأ هذا القسم بعناية أو اطلب من شخص آخر أن يقرأه لك .ينص قانون والية نيويورك على
غرامة أو السجن أو كالهما للشخص الذي يثبت أنه مذنب في جريمة الحصول على المعونة العامة أو برنامج
 Medicaidأو مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية أو المعونة في رعاية األطفال أو الخدمات عن
طريق إخفاء حقائق أو عدم إخبار الحقيقة .بتوقيعك على تطبيق وإرساله ،فإنك تقر بفهم والموافقة على البيانات
المذكورة في هذا القسم ،وأن جميع المعلومات التي قدمتها في هذا الطلب أو سيتم تقديمها إلى دائرة الخدمات
االجتماعية مكتملة وصحيحة إلى حد علمك.
توقيع مقدم الطلب وتاريخ التوقيع :قم بتوقيع اسمك مع كتابة تاريخ توقيعك على الطلب ،ما لم تعين الممثل
المفوض للحصول على مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية على للتوقيع على الطلب وأنك تعيش في
مؤسسة ،وفي أي حالة يجوز للممثل المفوض التوقيع مع كتابة التاريخ على الطلب .وإذا كنت ال تقيم في
مؤسسة ،يتعين عليك والممثل المفوض التوقيع على الطلب مع كتابة التاريخ ،ما لم تعين الممثل المفوض
للحصول على مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية للقيام بذلك خطيًا .إذا قمت بملء الطلب نيابة عن
شخص آخر ،فقم بتوقيع اسمك ،وليس اسم الشخص الذي كتبت له الطلب ،واكتب التاريخ الذي وقعت فيه.
توقيع شريك الحياة أو الممثل الحارس وتاريخ التوقيع :إذا كنت متزو ًجا وستقدم طلبًا للحصول على المعونة
العامة أو برنامج  Medicaidأو المعونة في رعاية األطفال أو الخدمات ،يتعين على شريك حياتك التوقيع على
الطلب وتأريخه .إذا كنت متزو ًجا وستقدم طلبًا للحصول فقط على مخصصات برنامج المعونة الغذائية التكميلية،
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يتعين على الزوج أو الزوجة فقط التوقيع على الطلب وتأريخه .وإذا كان لديك ممثل حارس ،يتعين عليه التوقيع
على الطلب وتأريخه.
توقيع الممثل المفوض :إذا قمت بتعيين ممثل مفوض للحصول على مخصصات برنامج المعونة الغذائية
التكميلية للتوقيع على الطلب ،يتعين عليه التوقيع على الطلب وتأريخه.
أوافق على سحب طلبي من أجل :ال تحدد أيًا من هذه الخانات أو توقع على هذا القسم أو تؤرخه إذا كنت تريد
إرسال الطلب .وال تضع عالمة على هذا القسم إذا كنت تريد سحب طلبك من برنامج واحد أو أكثر .لطلب سحب
طلبك من برنامج ،ضع عالمة (✓) أمام الخانة بجوار هذا البرنامج وقم بالتوقيع وكتابة التاريخ في المكان
المبين .وبالتالي ،سيتم سحب طلبك من البرامج التي حددتها.
نموذج تسجيل المصوت :الصفحتان األخيرتان في هذا الطلب عبارة عن نموذج تسجيل المصوت .لن يؤثر
استخدام النموذج لتسجيل أو رفض تسجيل التصويت على القرار المتخذ بشأن طلبك الحصول على المخصصات
أو مبلغ المعونة الذي قد تتلقاه .إذا كنت تريد المعونة في ملء نموذج تسجيل المصوت ،فاطلبه من دائرة الخدمات
االجتماعية.

 ) AR PUB-1301 Statewideﺗﺣدﯾث ( 20 /7

ﺻﻔﺣﺔ 20
ﻋﺎﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ

اﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ

 رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ
وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Medicaid

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻷﻏﺮاض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻘﻂ .ﺳﺘﺨﺒﺮك داﺋﺮة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﯾًﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮب إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ .ﻗﺪ ﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺜﺒﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
أدﻧﺎه ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ھﺬه اﻷھﻠﯿﺔ .إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ أﯾﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ،ﯾُﺮﺟﻰ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ.
ﻋﺎﻣﻞ اﻷھﻠﯿﺔ

اﺛﻨﺎن ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ
ﻹﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻗﺪّم:
)إذا ﻛﻨﺖ ﺳﺘﻘﺪم طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل
أو ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 أﯾًﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ أو
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidﻓﻘﻂ ،ﯾﺠﺐ
ﻋﻠﯿﻚ إﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮذج واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ أھﻠﯿﺔ ﻣﺘﺤﻘﻖ(.

ﺑﻄﺎﻗﺔ ھﻮﯾﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
 اﻟﮭﻮﯾﺔ
ﺻﻮرة رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺜﺒﺖ ھﻮﯾﺘﻚ.
ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺷﮭﺎدة ﺗﺠﻨﺲ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ/اﻟﻄﺒﯿﺐ
ﻣﺘﺰوﺟًﺎ أم ﻣﻄﻠﻘًﺎ أم ﻣﻨﻔﺼﻼً أم ورق ﺗﺒﻨﻲ
أرﻣﻼً.
 اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ.

 ﺗﻜﻮﯾﻦ/ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺶ
ﻣﻌﻚ.
 اﻟﻌﻤﺮ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺜﺒﺖ ﺳﻦ ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﺳﯿﻘﺪم طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ.

ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
رﻗﻢ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺪق
ﻋﻠﯿﮫ ﺷﮭﺎدة ﻣﯿﻼد/ﻣﻌﻤﻮدﯾﺔ

ﺷﮭﺎدة زواج/وﻓﺎة اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
اﻧﻔﺼﺎل وﺛﯿﻘﺔ طﻼق
رﻗﻢ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺪق
ﺳﺠﻼت اﻟﻀﻤﺎن
ﺷﮭﺎدة ﻣﯿﻼد/ﻣﻌﻤﻮدﯾﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺠﻼت ﺷﺆون ﺑﯿﺎن ﻣﻦ رﺟﻞ دﯾﻦ
اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ
ﺳﺠﻼت ﺗﻌﺪاد
ﻋﻘﺎر
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ
إﺷﻌﺎر ﺻﺤﯿﻔﺔ
إﯾﺼﺎل أو ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﺣﺎﻟﻲ ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
ﺳﺠﻼت رھﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ
اﻷﻗﺎرب اﻟﺴﺠﻼت
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﺷﮭﺎدة ﻣﯿﻼد
ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﻤﻮدﯾﺔ
ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺳﺠﻼت ﺗﺒﻨﻲ
ﺷﮭﺎدة ﺗﺠﻨﺲ
رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة

ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺠﻼت ﺗﻌﺪاد
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﻦ
طﺒﯿﺐ
ﻣﺮاﺳﻼت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ إدارة
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺷﮭﺎدة وﻓﺎة
إﺷﻌﺎر ﺻﺤﯿﻔﺔ ﺳﺠﻼت ﺷﺮﻛﺔ
 ﻏﯿﺎب أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ
إذا ﻛﺎن أﺣﺪ واﻟﺪي أي طﻔﻞ ﻓﻲ
اﻟﺤﯿﺎة ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺠﻼت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻣﻠﻔﺎت
ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة،
ﺳﺠﻼت ﺷﺆون اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺪﻓﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﻦ
ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ
اﻟﻘﺪاﻣﻰ أو ﺳﺠﻼت اﻟﺠﯿﺶ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ
وﺛﺎﺋﻖ طﻼق
إﺛﺒﺎت اﻟﺰواج ﻣﺮة أﺧﺮى
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺎب أﺣﺪ
اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﺪﯾﻚ :اﻻﺳﻢ واﻟﻌﻨﻮان ورﻗﻢ
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻤﯿﻼد واﻟﻮظﯿﻔﺔ

ﻛﻌﻮب دﻓﻊ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﺳﺠﻼت اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ
اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت إﻧﮭﺎء ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ )ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺻﺤﻲ( رﺧﺼﺔ أو ﺗﺴﺠﯿﻞ
ﻗﯿﺎدة

ﻓﻘﻂ ،ﻻ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺛﺒﺎت رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) (SSNﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻊ ﺳﺠﻼت إدارة اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ(.

ﻹﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻗﺪّم أﯾًﺎ ﻣﻦ:
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺮاﺳﻼت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﺒﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidﻟﻠﻌﻼج ﻓﻘﻂ أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪم طﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidﻓﻘﻂ ﺳﯿﺪة
ﺣﺎﻣﻞ.

 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ أو ﻋﺪم -اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  -ﻣﻮاطﻨﻮ ﺷﮭﺎدة ﻣﯿﻼد
ﺷﮭﺎدة ﻣﻌﻤﻮدﯾﺔ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺆھﻠﻮن ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
أو ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أﻣﺮﯾﻜﻲ
 .Medicaidﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺠﻼت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺷﮭﺎدة ﺗﺠﻨﺲ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ
اﻟﮭﺠﺮة اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮭﺠﺮة واﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ دﻟﯿﻞ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻟﻠﻨﺴﺎء
 .Medicaidﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺠﺮة ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺎﻣﻞ أھﻠﯿﺔ
.72/1/1
اﻟﺤﻮاﻣﻞ أو اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ Child
 .Health Plus Bاﻟﻤﮭﺎﺟﺮون ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ وﻏﯿﺮ
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼج
ﺣﺎﻟﺔ طﺒﯿﺔ طﺎرﺋﺔ.
ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ أظﺮف اﻟﺮواﺗﺐ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ
ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ذات رأس ،اﻷﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ؛ ﺳﺎﻋﺎت
 ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﻤﻞ أﺳﺒﻮﻋﯿًﺎ; وﺗﺎرﯾﺦ أول أﺟﺮ ،إذا ﻛﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪًا
ورﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺼﺎﺣﺐ
 ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺮ
اﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺠﻼت اﻟﻀﺮاﺋﺐ
 دﺧﻞ ﻣﻦ إﯾﺠﺎر أو ﻏﺮﻓﺔ/ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺔ
ﺳﺠﻼت وﻣﻮاد ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺑﺎح
وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ
ﻋﺎﺋﺪ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﺷﯿﻚ اﻛﺘﺘﺎب ﺣﺎﻟﻲ ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪك،
ﺟﺎر أو ﻣﺆﺟﺮ
اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ

اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ
 ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻄﻔﻞ
 ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )(UIB
 ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ(
 ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ

ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺮة
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ
ﻛﻌﻮب ﺷﯿﻜﺎت
ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﺋﺰة ﺣﺎﻟﯿﺔ
ﺷﯿﻚ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﺮاﺳﻼت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك
ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﺋﺰة ﺣﺎﻟﯿﺔ
ﺷﯿﻚ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﺮاﺳﻼت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﺋﺰة ﺣﺎﻟﯿﺔ
ﺷﯿﻚ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺣﺎﻟﻲ
ﻣﺮاﺳﻼت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ
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ﻹﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻗﺪّم أﯾًﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ )ﺗﺘﻤﺔ(
 ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻌﻤﺎل

ﺷﮭﺎدة ﻣﻨﺢ
ﻛﻌﺐ ﺷﯿﻚ

 اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﻚ
ﺷﮭﺎدة ﻣﻨﺢ

 اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت/اﻷرﺑﺎح/اﻷﺗﻌﺎب

ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﻚ أو ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ وﺳﯿﻂ/وﻛﯿﻞ

 ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي/ﻣﻌﺎش ﺧﺎص

ﺷﮭﺎدة ﻣﻨﺢ ﺣﺎﻟﯿﺔ
ﺷﯿﻚ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺣﺎﻟﻲ

 أﺧﺮى

ﻣﺮاﺳﻼت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ

 اﻟﻤﻮارد

ﺑﯿﺎن ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻤﻨﺰل
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ دار ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ

 ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﯿﺔ:
ﺳﺠﻼت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ
ﺷﯿﻚ أو ﻣﺪﺧﺮات أو ﻣﻌﺎش )ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻟﻸﻓﺮاد وﻣﻌﺎش ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺨﻄﻂ "ﻛﯿﻮ" ﺳﺠﻼت ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ(
ﺷﮭﺎدة أﺳﮭﻢ ﺳﻨﺪات
 أﺳﮭﻢ وﺳﻨﺪات وﺷﮭﺎدات
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة

ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺳﺠﻼت ﺑﻨﻜﯿﺔ

 ودﯾﻌﺔ دﻓﻦ أو ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺧﻄﺔ دﻓﻦ أو
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دﻓﻦ

اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دﻓﻦ
ﺻﻚ ﺧﻄﺔ دﻓﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺨﺮج اﻟﺠﻨﺎزة

 اﺳﺘﺮداد ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ
ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ )(EITC

اﺳﺘﺮداد اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

 ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ

ﺻﻚ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ وﺳﯿﻂ ﻋﻘﺎرات
ﺗﻘﯿﯿﻢ/ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ وﺳﯿﻂ

 ﺳﯿﺎرة

ﺗﺴﺠﯿﻞ )ﻣﻮدﯾﻼت ﻗﺪﯾﻤﺔ(
ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻜﯿﺔ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺟﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ

 دﻓﻌﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
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ﻹﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻗﺪّم أﯾًﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

أﺧرى


إﯾﺼﺎل إﯾﺠﺎر ﺣﺎﻟﻲ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﻜﻦ
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ إﺛﺒﺎت ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺳﻜﻨﻚ )ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﻜﻦ( .ﻻ دﻓﺘﺮ/ﺳﺠﻼت رھﻦ
ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidوﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت
ﺳﺠﻼت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺴﻜﻦ.
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ
ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﺳﺠﻼت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎزل
ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻮﻗﻮد
ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ
ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ )ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ(
 اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ
 اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ
إذا ﻛﻨﺖ أو أي ﺷﺨﺺ ﺳﯿﻘﺪم طﻠﺒًﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺼﺤﻲ )ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ
آﺧﺮ( ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ.

ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ Medicare

ﺑﯿﺎن ﻣﻦ أﺧﺼﺎﺋﻲ طﺒﻲ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺤﻤﻞ وﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎق/ﻋﺎﺟﺰ/ﺣﺎﻣﻞ
أﺧﺼﺎﺋﻲ طﺒﻲ
 إذا ﻛﻨﺖ أو أي ﺷﺨﺺ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻌﻚ ﻣﺮﯾﻀًﺎ أو
إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺼﺎت إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن
ﺣﺎﻣﻼً ،ﻓﯿﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم إﺛﺒﺎت.
اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﯿﻦ أو اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ
ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
 إﯾﺠﺎر وﻣﺮاﻓﻖ
اﻹﺣﺎﻟﺔ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات/اﻟﻜﺤﻮل
 ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮظﯿﻒ
 ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى/ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺛﺒﺎت إذا ﻛﻨﺖ
ﺗﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﻛﻨﺖ ﺗﺪﻓﻊ
ﻧﻔﻘﺎت ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل أو ﻗﺮوض ﻣﺘﻜﺮرة أو ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ أو
ُﻣﺮاﻓﻖ.
ﺳﺠﻼت اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ إﺛﺒﺎت ﻣﻦ ھﻮ ﻣﻠﺘﺤﻖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ

ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺪﻓﻌﺔ
 أﺧﺮى:

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﻮﺿﺤًﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ وﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﻤﻮﻓﺮ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼج
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﯿﻮﻣﻲ أو ﻣﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎل آﺧﺮ
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ أو ﻣﺮاﻓﻖ ﺷﯿﻜﺎت أو إﯾﺼﺎﻻت ﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ

اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ(
ﺑﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ/أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ

