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SNAP CATEGORY
SUFFIX

SUFFIX

DISTRICT

VERS

REGISTRY NUMBER

SERVICES TRANSACTION TYPE
NEW
OPENING
REOPEN

CASE NUMBER

SERV.
IND

CASE
TYPE

UNIT ID

WORKER ID

APPLICATION DATE

DISPOSITION

CENTER/
OFFICE

CASE NAME
EFFECTIVE DATE

02
10
WITHDRAWAL
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ELIGIBILITY APPROVED BY (SUPERVISOR):
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TO

FROM

طلب الحصول على بعض مخصصات وخدمات والية نيويورك
إذا كنت مصابًا بالعمى أو تعاني من إعاقة كبيرة في الرؤية ،وتحتاج لتلقي ھذا الطلب بصيغة بديلة ،فيمكنك طلبه بھذه الصيغة من
دائرة الخدمات االجتماعية الخاصة بك .للحصول على معلومات إضافية متعلقة بأنواع الصيغ المتوفرة وكيف يمكنك طلب الحصول
على الطلب بصيغة بديلة ،راجع كتاب التعليمات
) (PUB-1301 Statewideالمتوفر على  www.otda.ny.govأو https://www.health.ny.gov
إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة بصرية خطيرة ،ھل تفضل
استالم اإلشعارات الخطية بصيغة بديلة؟

نعم

ال

إذا اخترت "نعم" ،فحدد نوع الصيغة المفضل لديك:
نسخة بخط كبير؛ قرص بيانات مضغوط؛
الطباعة بطريقة برايل ،إذا أكدت أن أيًا من
قرص صوتي مدمج؛
الصيغ البديلة األخرى لن تكون فعالة بنفس الدرجة
بالنسبة لك.
إذا كنت بحاجة لمكان إقامة آخر ،فيرجى االتصال بدائرة الخدمات االجتماعية الخاصة بك.
ونحن ملتزمون بمساعدتك ودعمك بطريقة مھنية ومحترمة .تتحمل مسؤولية المشاركة في أنشطة بما في ذلك أنشطة العمل لبرنامج التغذية التكميلية المعونة وبرنامج المعونة العامة ،عند االقتضاء ،حتى تصبح متمتعًا باكتفاء ذاتي .حيثما وردت "المعونة العامة" في
الطلب ،فھي تعني "المعونة العائلية" و/أو "معونة شبكة األمان" .فنحن نطلق على البرنامجين "المعونة العامة" .يھدف برنامجا المعونة العامة المشار إليھما إلى مساعدتك فقط حتى يكون بإمكانك دعم نفسك وأسرتك تما ًما .يرجى الرجوع إلى كتاب التعليمات
) (PUB-1301 Statewideوكتب "ما يجب عليك معرفته"  1و 2و LDSS-4148A) ،3و LDSS-4148Bو (LDSS-4148Cعند استكمال ھذا الطلب ،واالتصال بمنطقة الخدمات االجتماعية الخاصة بك بشأن أي سؤال.
عندما تشاھد " "MAعلى الطلب ،فھي تعني برنامج " ."Medicaidال يمكنك التقدم بطلب برنامج " "Medicaidباستخدام ھذا الطلب إال في حالة قيامك بطلب برنامج "المعونة العامة" أو "برنامج المعونة الغذائية التكميلية" في آن واحد .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 مساعدة  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
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صفحة 1

المعونة العامة )(PA

القسم األول
تحديد كل برنامج تريد أنت أو أي عضو في أسرتك التقدم بطلبه
القسم الثاني
ما ھي لغتك األساسية؟

اإلنجليزية
غير ذلك )حدد( ________

وخدمات  (MA) MedicaidوPA

برنامج التغذية التكميلية المعونة )(SNAP

بما في ذلك الرعاية التربوية )(FC

ھل تريد استالم اإلشعارات
باللغة:

اإلسبانية

القسم الثالث

رعاية األطفال عوضًا عن PA

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10

اإلنجليزية فقط

المعونة في رعاية األطفال ) (CCالمعونة في حاالت الطوارئ فقط )(EMRG

االسم األول

عنوان الشارع

الحالة االجتماعية

الشقة رقم

المدينة

المقاطعة

القسم الخامس
ھل تنطبق أي من ھذه الحاالت عليك؟

اإلنجليزية واإلسبانية

معلومات مقدم الطلب
الحرف اسم العائلة
األول
من االسم
األوسط

برنامج التغذية التكميلية المعونة )(SNAP

حامل

1

يرجى الكتابة بخط واضح

ضحية للعنف األسري

2

رقم الھاتف
(
)
رمز المنطقة

تحتاج إلى إثبات األبوة

3

تحتاج إلى نفقة الطفل

4

لديك مشكلة متعلقة بالمخدرات/الكحول

5

الوالية

الرمز البريدي

طرف/عناية )يتم تعبئتھا إذا كنت تتلقى رسالة البريد عناية شخص آخر(

عنوان البريد )إذا كان مختل ًفا عن العنوان الموضح أعاله(

ما مدة
إقامتك
في
عنوانك الحالي؟
كيفية الوصول إلى العنوان الحالي

السنوات

الشقة رقم

األشھر

العنوان السابق

ھل ھذا مأوى؟
نعم

ال

ھاتف آخر
يمكن
التواصل معك
من خالله

الشقة رقم

المدينة

المقاطعة

االسم

الوالية

رقم الھاتف
(
)
رمز المنطقة

ال يوجد لديك مكان لإلقامة/مشرّ د

7

حريق أو كارثة أخرى

8

ليس لديك دخل

9

لديك مشكلة طبية خطيرة

10

تواجه مشكلة تتعلق بالطرد لم يتم البت فيھا 11
المدينة

المقاطعة

الوالية

إذا لم يكن لديك منزل حاليًا ،فحدد ھنا

الوكالة التي تساعد مقدم الطلب/الشخص الذي يتم االتصال به

ھل ترغب في الحفاظ على سرية جزء  MEDICAIDالخاص بھذا الطلب والتلقي المحتمل ألي تغطية تابعة لـ MEDICAID؟

الرمز البريدي

وقف الوقود أو الخدمات

6

رقم الھاتف
(
)
رمز المنطقة
نعم

الرمز البريدي

ليس لديك غذاء

12

تحتاج إلى رعاية تربوية

13

تحتاج لرعاية طفل

14

تعاني من مشاكل في اللغة اإلنجليزية

15

أماكن إقامة معقولة

16

أخرى

17

ال

القسم الرابع – إذا كنت ستقدم طلبًا للحصول على فوائد برنامج المعونة الغذائية التكميلية ) :(SNAPيمكنك تقديم الطلب في اليوم الذي تحصل عليه .لتقديم طلب إلى  ،SNAPيجب أن يتضمن على األقل اسمك وعنوانك )إذا كان لديك عنوان( وتوقيعك أدناه.
ويتعين عليك إكمال عملية تقديم الطلب ،بما في ذلك توقيع الصفحة األخيرة من الطلب والخضوع لمقابلة .في حالة استحقاقك ،ستحصل على مخصصات  SNAPالتي تعود إلى تاريخ تقديم الطلب .يلزم إخبارك خالل  30يو ًما من تاريخ تقديم طلبك للحصول على
مخصصات  ،SNAPما إذا كان طلبك قد تمت الموافقة عليه أو رفضه .إذا كان دخل أسرتك قليالً أو ليس لديھا دخل ،أو كان عبارة عن موارد سائلة ،أو إذا كانت مصاريف اإليجار والخدمات الخاصة بك تزيد عن دخلك ومواردك السائلة ،فقد تكون مستحقًا
للحصول على مخصصات  SNAPخالل خمسة أيام تقويمية من تاريخ التقديم .إذا كنت مقي ًما في مؤسسة وتقدم طلبًا للحصول على مخصصات دخل الضمان التكميلي ) (SSIو SNAPقبل أن تغادر المؤسسة ،فإن تاريخ تقديم الطلب ھو تاريخ مغادرتك للمؤسسة.
توقيع ممثل/مقدم طلب SNAP
X

تاريخ التوقيع
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صفحة 2

ھل ھذا الشخص
)بما في ذلك
القاصرين( يشتري طعام
أو يساھم في إعداد وجبات الطعام
معك؟

القسم السادس  -معلومات أفراد األسرة  -اكتب اسم كل فرد يعيش معك حتى إذا لم يتقدم بطلب .اكتب اسمك في السطر األول.

المدرسة العليا
المؤھل الحاصل عليه

RI

LN

يقدم ھذا الشخص طلبًا من أجل:

)االسم األوسط(
الحرف
األول من
االسم
األوسط

االسم األول

تاريخ الميالد

فوائد
المعونة
برنامج MA
العامة
المعونة

اسم العائلة

CC

الرعاية
األبوية
المؤقتة
)(FC

S

المعونة
في
الطوارئ
فقط

شھر

يوم

سنة

النوع
ذكر
أو
أنثى

رقم الضمان االجتماعي

العالقة
بالنسبة
لك

ألفراد األسرة الذين سيقدمون طلبات )راجع دليل التعليمات،
 PUB-1301 Statewideأو التحدث إلى دائرة الخدمات
االجتماعية الخاصة بك(

نعم

ذاتي
01
02
03
04
05
06
07
08
يرجى سرد أسماء ما قبل الزواج أو أسماء أخرى
تعرفھا أنت أو أي شخص في أسرتك

رقم السطر

ONC

االسم األول

الحرف األول من
االسم األوسط

اسم العائلة

رقم السطر

ONC

االسم األول

الحرف األول من
االسم األوسط

اسم العائلة

NO

IS ANYONE
?SANCTIONED

REASON

IF YES, WHO

YES

END DATE

NON-APPLICANT INFORMATION
LEGALLY
RESPONSIBLE
LN

FIRST NAME

LAST NAME

YES

CONTRIBUTION/
DEEMED INCOME

FOR
?WHOM

NO

NON-CITIZEN WITH SATISFACTORY IMMIGRATION STATUS INFORMATION
NON-CITIZEN STATUS
LN

STATUS
ADJUSTED
NO
YES

DATE OF
ENTRY/STATUS
YEAR
DAY MONTH

APPLIED FOR
CITIZENSHIP
NO
YES

SPONSORED
YES

NO

CHECK IF MEMBER
OF SNAP HOUSEHOLD

INDIVIDUAL EDUCATION
LN

DEGREE RECEIVED

LN

01

05

02

06

03

07

04

08

DEGREE RECEIVED

CONSIDER
RCA/RMA REFERRAL



ال
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LDSS-2921-AR Statewide (18/10 )تحديث
ENTER APPROPRIATE CODES

 لن تؤثر. تقديم ھذه المعلومات غير إلزامي- األصل اإلثني/ العرق- القسم السابع
.على أھلية الشخص الذي سيقدم الطلب أو مستوى المخصصات التي يحصل عليھا
يكمن الغرض من طلب ھذه المعلومات في ضمان توزيع مخصصات البرنامج بغض
.النظر عن العرق أو اللون أو المنشأ

CLIENT
IDENTIFICATION
NUMBER

EL

CI

EM

LA

SI

MS

SFUI

SSN

3 صفحة

من أصول إسبانية أو التينية
أمريكي أصلي أو من سكان أالسكا األصليين
آسيوي
أمريكي أسود أو أفريقي
سكان ھاواي األصليين أو جزر المحيط الھادي
أبيض
(غير معروف )المعونة الطبية فقط

REL

H
I
A
B
P
W
U

LN



 )ال( بالنسبة لألفراد من أصول إسبانية أو التينيةN  )نعم( أوY أدخل
 )ال( لكل عرقN  )نعم( أوY أدخل
U

W

P

B

A

I

H
01
02
03
04
05
06
07
08

REQUESTED

DOCUMENTATION

Photo ID
Birth Verification

IN FILE

CONSIDER

RELATED CASE NUMBERS

CASE TYPE

ANTICIPATED FUTURE ACTION
DATE

 Relationship

CODE

LINE NO.

 Filing Unit
 Legally Responsible Relative

Marriage License
Social Security Card
Code 9 Resolution
Immigration Status
Multi-Suffix/Co-op Case Notice (Single
Economic Unit Questionnaire)

 Single Economic Unit
SERVICE ELIGIBILITY PROCESS CODE

 SNAP Household Composition

CODE

SFUI

CODE

SFUI

CODE

SFUI

CODE

SFUI

 SNAP Aged/Disabled Individual
 Photo ID
 AFIS (PA Only)
 CBIC/PIN
 RFI/OCA
 Health Insurance

COMPLETED

REFERRALS
Legal
Services
SSA
NYSoH
Chronic Care/SSI-Related
MA-Only
Medicare Savings Program

NEEDED
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صفحة 4

يُرجى قراءة ھذه الصفحة بأكملھا بعناية قبل االنتھاء منه .إذا كان لديك سؤال ،راجع دليل التعليمات ) (PUB-1301 Statewideأو التحدث إلى دائرة الخدمات االجتماعية الخاصة بك.
القسم التاسع  -اإلقرار
القسم الثامن  -المواطنة/غير مواطن يتمتع بوضع ھجرة مقبول
اسرد اسم أي شخص يتقدم بطلب أو يشترط أن يتقدم بطلب.

تتطلب بعض برامج الخدمات االجتماعية أن تشھد بأنك من مواطني الواليات المتحدة أو أمريكي أصلي أو تحمل الجنسية األمريكية
أو غير مواطن تتمتع بحالة ھجرة مقبولة .ال تتطلب بعض البرامج األخرى ھذا األمر.
يتعين عليك توقيع الشھادة أدناه فقط في حال كونك من مواطني الواليات المتحدة أو أمريكي أصلي أو تحمل الجنسية األمريكية أو
غير مواطن تتمتع بحالة ھجرة مقبولة وتتقدم بطلب من أجل:
 المعونة العامة )تتمثل في وجود أطفال داخل األسرة المعيشية أو أن تكون ھناك عضوة في األسرة حامل( ،أو
 برنامج المعونة الغذائية التكميلية ،أو
 برنامج ) Medicaidإال إذا كانت مقدمة الطلب حامالً( ،أو
 المعونة في رعاية األطفال )ثمة حاجة إلى الشھادة لألطفال فقط( ،أو
 المعونة في رعاية التبني )ثمة حاجة إلى الشھادة لألطفال فقط( ،أو
 خدمات أخرى تحت ظروف معينة؛
 مساعدة دفع الطوارئ
يجوز ألي فرد بالغ من أفراد األسرة أو ممثل مفوض التوقيع على اإلقرار نيابة عن كل أفراد األسرة .مثال :يجوز لولي أمر ال يتمتع
بوضع مقبول لغير المواطنين التوقيع على اإلقرار البنه/ابنته الذي يتمتع بوضع مقبول لغير المواطنين.

يتعين عليك مأل بيانات القسم الثامن والتاسع إذا كنت:
 تتقدم بطلب بغية الحصول على مساعدة في رعاية الطفل فقط ولكن تحتاج إلى أن تمأل المعلومات فقط لألطفال
الذين سوف يتلقون خدمات رعاية لألطفال.
 تتقدم بطلب بغية الحصول على مساعدة في رعاية التبني فقط ولكن تحتاج إلى أن تمأل المعلومات فقط لألطفال
الذين سوف يتلقون خدمات رعاية التبني.
 التقدم بطلب للحصول على خدمات أخرى تحت ظروف معينة.

NEEDED

COMPLETED

REFERRALS
)Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE

وقع*وضع التاريخ في المربع أدناه نيابةً عن كل مقدم للطلب.
في حالة التقدم بطلب لغير مواطن يتمتع بحالة ھجرة مقبولة ،تحقق من البرامج التي
يتم التقدم إليھا بطلب من قبل غير مواطن يتمتع بحالة ھجرة مقبولة) .راجع دليل
التعليمات(.Pub-1301 Statewide ،

يجب أثناء التقدم بطلب لمعونة سناب ) (SNAPسرد أسماء كافة األفراد الذين يعيشون في أسرة تتمتع بحق  .SNAPيجب أثناء التقدم بطلب إلى  PAسرد أسماء كافة األطفال
الذين تقوم بتقديم الطلب من أجلھم وأخواتھم وكافة أولياء األمور لھؤالء األطفال الذين يعيشون معًا .إذا كنت ال تتحقق مما إذا كان الشخص المذكور من مواطني الواليات
المتحدة األمريكية أو يحمل الجنسية األمريكية أو غير مواطن يتمتع بحالة ھجرة مقبولة أو يقدم رقم خدمات المواطنة والھجرة األمريكية )) (USCISرقم التسجيل لألجنبي
المقيم( أو رقم غير مواطن )إن وجد( ،عندئ ٍذ لن يتمتع ھذا الشخص بمساعدة وسيحصل باقي أعضاء األسرة على مخصصات مخفضة .إذا كنت أمريكي أصلي ،تحقق من
المواطنة/الجنسية.
LN

االسم األول

MI

اسم العائلة

تحقق من "المواطنة/الجنسية" أو
"غير مواطن"
لكل شخص.

01

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

02

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

03

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

04

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

05

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

06

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

07

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

08

مواطن/
يحمل الجنسية

غير مواطن

رقم ) USCISرقم تسجيل األجنبي المقيم( أو رقم غير المواطنين
)إن أمكن(
اإلقرار

A
A
A
A
A
A
A
A

التاريخ

المعو S
F
نة N
CC MA
C
العام A
P
ة

S

E
M
R
G

اسم صاحب التوقيع
X
اسم صاحب التوقيع
X
اسم صاحب التوقيع
X
اسم صاحب التوقيع
X
اسم صاحب التوقيع
X
اسم صاحب التوقيع
X
اسم صاحب التوقيع
X
اسم صاحب التوقيع
X

من خالل التحقق من المربع أعاله والتوقيع على اإلقرار في القسم  ،9أشھد تحت عقوبة الحنث باليمين ،بأنني و/أو األشخاص الذين أقوم بالتوقيع نيابةً عنھم من مواطني الواليات المتحدة األمريكية أو من األمريكان األصليين أو نحمل الجنسية األمريكية أو
غير مواطنين نتمتع بحالة ھجرة مقبولة.
أدرك أن توقيع ھذه الشھادة قد يؤدي إلى تقديم معلومات تتعلق بتقديم طلبات أعضاء في أسرتي يجري تقديمھا إلى خدمات الھجرة والمواطنة األمريكية للتحقق من عدم المواطنة إن وجدت.
استخدام المعلومات الواردة أعاله أو الكشف عنھا مقصور على األشخاص والمنظمات المتصلة بشكل مباشر بالتحقق من وضع المواطنة ،وإدارة أو تنفيذ أحكام المعونة العامة وبرنامج المعونة الغذائية التكميلية وبرنامج  Medicaidومساعدة رعاية األطفال
ورعاية التبني وبرنامج الخدمات.

يقوم الشخص الذي يرغب في توقيع اإلقرار وال يستطيع الكتابة بوضع عالمة " "Xفي السطر المقابل للشاھد .يجب أن يوقع الشخص أدناه.
أشھد على العالمات الموضوعة في السطور_____,_____,______,_______,______,_____ :

توقيع الشاھد_________________________________ :

*

تاريخ التوقيع____________________ :

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

صفحة 5

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10

القسم  –10المعلومات المتعلقة باإلحالة إلى وحدة إعالة األطفال
إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على مساعدة رعاية أطفال فقط ،عندئ ٍذ لست بحاجة إلى مواصلة إعالة الطفل وال يلزم عليك مأل ھذا القسم .إذا كنت تتقدم بطلب للتمتع
بمخصصات برنامج  Medicaidفضالً عن المعونة العامة أو برنامج المعونة الغذائية التكميلية ،فقد يتوجب عليك مساعدتنا في الحصول على الدعم الطبي الخاص بك
وبأطفالك المقدمين .أجب عن األسئلة التالية لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إكمال ھذا القسم .بما في ذلك نفسك ،حسب االقتضاء:
.1
.2

ھل تتقدم بطلب لفرد دون عمر  21عا ًما وتمت والدته دون عالقة زواج شرعية ولم تثبت بعد أبوته الشرعية )أي األبوة القانونية(؟
ال
نعم
ھل تتقدم بطلب لفرد دون عمر  21عا ًما ووالده أو والدته متغيبة )ولي أمر غير وصي(؟

نعم

IN FILE

Acknowledgement of Paternity
Child Support Order
)Good Cause Form (LDSS-4279
)IV-D Attestation (LDSS-4281
Death Certificate
Divorce Decree
VA Benefits
Order of Filiation/Paternity
Birth Certificate

ال

أنت ال تحتاج إلى إكمال ھذا القسم إذا أجبت "ال" لكال السؤالين .االنتقال إلى القسم .11
تحتاج إلى إكمال ھذا القسم إذا أجبت "بنعم" لسؤال أو كال السؤالين .قدم أسماء جميع األشخاص الذين تقل أعمارھم عن  21عا ًما وقمت بتقديم طلبات خاصة بھم وأية
معلومات تمتلكھا اآلن عن ھؤالء األفراد "أولياء أمور ال يملكون حضانة أو آباء وھميين )مزعومين(.
.3

ھل أنت تحت عمر  21عا ًما؟

نعم

DOCUMENTATION

COMPLETED

REFERRALS

إذا أجبت "بنعم" على ھذا السؤال ،عندئ ٍذ قم بتوفير معلومات عن أولياء أمورك الذي يملكون حضانة أو آباءك الوھميين.

CONSIDER

كشرط للحصول على مساعدة ،يلزم عليك تعيين بعض الحقوق ذات الصلة لتقديم الدعم ،كما ھو موضح في قسم المالحظات والمھام والتراخيص ،والموافقات في نھاية
طلب التقديم .سيتم تزويدك بنموذج " ،LDSS-4882معلومات عن خدمات إعالة الطفل وتقديم الطلبات/اإلحالة لخدمات إعالة الطفل" الستكمال والرجوع إلى وحدة
إعالة الطفل .باستثناء حاالت العنف األسري أو بوجود سبب وجيه وكشرط للحصول على المعونة ،يتعين عليك التعاون مع وحدة إعالة الطفل لتحديد ولي األمر الذي
يملك حضانة أو األب الوھمي؛ إثبات أبوة كل فرد تحت عمر  21عا ًما تمت والدته دون وجود زواج شرعي؛ وإنشاء و/أو تعديل و/أو تنفيذ طلبات الدعم .سيتم تزويدك
أيضًا بنموذج " ،LDSS-4279إشعار المسؤوليات والحقوق لتقديم الدعم "،والذي يشرح مسؤولياتك وحقوقك إذا كنت ال تتعاون مع وحدة إعالة الطفل.
اسم الفرد دون  21عامًا

تاريخ ميالد ولي األمر غير الوصي
أو األب المفترض
شھر

أ.

ب.

ج.

د.

ه.

NEEDED

CTHP
CAP
Application/Referral for Child Support
)Services (LDSS-4882
Paternity

ال

اسم وعنوان ولي األمر غير الوصي أو األب المفترض

REQUESTED

يوم

سنة

Child Health Plus



TASA



Health Insurance of Noncustodial Parent/Absent
Spouse

SSI/SSA



Petition to Family Court

رقم الضمان االجتماعي لولي األمر غير الوصي
أو األب المفترض
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القسم  - 11إيداع الضرائب /وضع الفرد المعال  -يُرجى تحديد الحالة الضريبية لكل فرد يعيش في المنزل.

صفحة 6

الحالة الضريبية
االسم

االسم األول

أعزب

اسم العائلة

األوسط

متزوج ويمأل

متزوج ويمأل ضرائبه

ضرائبه ھو

كأعزب

رب األسرة )فرد مؤھل(

أرملة/أرمل مؤھل مع طفل

معال وسيقوم بإيداع

معال

ضرائب

لن يقوم بإيداع ضرائب

وزوجته معً ا

شخص معال ومعفي من الضرائب وال يعيش في المنزل .يرجى سرد أي أفراد معالين ومعافين من الضرائب ال يعيشون معك وقمت أنت أو أي فرد في أسرتك بالمطالبة بأنھم معالين .إذا كنت ال تقم
بإيداع الضرائب ،يمكنك تجاوز ھذا السؤال.

اسم الفرد المعال المعفي من الضرائب
االسم األول

اسم الفرد المكلف بإيداع الضرائب

االسم األوسط

االسم األول

اسم العائلة

اسم العائلة

االسم األوسط

القسم  - 12معلومات الزوج الغائب /المتوفى  -إذا كان زوج أي شخص آخر يتقدم بطلب ويعيش في مكان آخر أو متوفي ،حينئ ٍذ يُرجى اإلشارة أدناه.
اسم الشخص مقدم الطلب

تاريخ ميالد شريك الحياة تاريخ ميالد شريك الحياة رقم الضمان االجتماعي لشريك الحياة
إن أمكن
الرمز البريدي
الوالية
المقاطعة
المدينة

اسم شريك الحياة

عنوان شريك الحياة ،إن أمكن

القسم  - 13معلومات الطفل الغائب  -إذا كان أي شخص يتقدن بطلب لديه طفل دون عمر  21عا ًما ويعيش في مكان آخر ،عندئ ٍذ يُرجى اإلشارة أدناه.
اسم الشخص مقدم الطلب

تاريخ الميالد

اسم الطفل الغائب

عنوان الطفل )الشارع والمدينة والمقاطعة والوالية والرمز
البريدي(

ھل ثبتت أبوته؟
نعم

القسم  – 14معلومات األب/األم في سن المراھقة

ھل تدفع نفقة طفل؟
ال

نعم

ال

TEEN PARENT

ھل يوجد ولي أمر دون  18عا ًما )أب/أم في سن المراھقة( في المنزل؟

نعم

ال

االسم ________________________________________________

TEEN PARENT CHILDREN

Marital Status

LN NO.

?High School Diploma/High School Equivalent
Marital Status

LN NO.

?High School Diploma/High School Equivalent

ھل يعيش طفل األب المراھق/األم المراھقة في المنزل؟

نعم

ال

اسم طفل األب المراھق /األم المراھقة _______________________________________________

__________________

LN NO.

_____________________ LN NO.

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

صفحة 7

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10

القسم  - 15معلومات الدخل:
اإلفادة إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك يتلقى أمواالً من:

نعم

ال

الشخص

المبلغ /القيمة وعدد المرات

الشخص

المبلغ /القيمة وعدد المرات

CD

مخصصات تأمين البطالة
1
مخصصات دخل الضمان التكميلي )) (SSIوإجمالي المبلغ الخاص بالوالية
والفيدرالي(
مخصصات الضمان االجتماعي للمعوقين )(SSD

2
3

مخصصات الضمان االجتماعي للمعالين

4

مخصصات الضمان االجتماعي للباقين على قيد الحياة

5

43

مخصصات الضمان االجتماعي للمتقاعدين

6

44

مخصصات التقاعد لعمال السكك الحديدية

7

38

مخصصات التقاعد )المعاشات(
األرباح/الفوائد من األسھم والسندات والمدخرات

8
9

39

49

42

03

تعويضات العمال

10

مخصصات المعوقين في والية نيويورك
معاش قدامى المحاربين/الفوائد/المعونة والحضور

11
12

33
55

المعونة العامة Grant

13

37

مخصصات المعالين GI

14

10

القروض أو المنح الدراسية

15

التبرعات/الھدايا )المستلمة(

16

مدفوعات رعاية التبني )المستلمة(

17

مدفوعات نفقة الطفل )المستلمة(

06

مستلمة من18 ____________________________________:
19
نفقة الطالق )المستلمة(

02

تأمين اإلعاقة الخاص  -دخل سياسة تأمين الحوادث/الصحة

20

مخصصات التأمين الشامل
مخصصات االتحاد )بما في ذلك مخصصات اإلضراب(

21
22

CONSIDER

 Child Support Disregard/Pass-Through

50

Budgeted

Explained

SNAP Aged/Disabled Indicator



Disability Review



 Reception and Placement Grant (SNAP
)Only
Refugee Matching Grant

القروض بخالف التعليم )المستلمة(

23

الدخل االئتماني )بما في ذلك الدخل الذي تستلمه حاليًا أو كنت تستلمه في
الماضي ولم يتم توزيعه(

24

رواتب/مخصصات التدريب

25

31

دخل اإليجار )المستلم(

26

14

دخل المقيمين/المستأجرين )المستلمة(

27

)يُرجى التحديد(

LN
No.

SOURCE
CODE

AMOUNT

PERIOD

45

59

دخل
آخر

INCOME
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الخصومات :تتيح أنواع معينة من ميزانية برنامج  Medicaidللمتقدمين/المتلقين
إمكانية الحد من دخلھم المعدود مع الخصومات التي يتم تحصيلھا منھم وفقًا
للضرائب الفيدرالية .ھذه بمثابة نفقات ُمحددة حيث تتيح دائرة خدمات اإليرادات
الداخلية لألشخاص إمكانية الخصم لتقليل دخلھا الخاضع للضرائب .سجل
الخصومات ھنا فقط إذا كنت ستقدم مطالبة بشأنھا في عائد الضرائب السنوي
الحالي.

نعم

نفقات المعلم

1

خصم حساب التقاعد الفردي ))IRA

2

خصم فائدة قرض الطالب

3

الرسوم والمستحقات
بعض النفقات التجارية )جنود االحتياط والفنانون والمسؤولون الحكوميون
المستندون على الرسوم(
خصم حساب مدخرات الصحة

4

الشخص

ال

المبلغ /القيمة وعدد المرات

الشخص

صفحة 8

المبلغ /القيمة وعدد المرات

5
6

نفقات االنتقال المتعلقة بالوظيفة

7

ضريبة الجزء المقتطع من العمل الحر)(S/E

8

 ،S/Eخطط بسيطة ومختصة

9

خصم التأمين الصحي S/E

10

عقوبة السحب المبكر للمدخرات

11

النفقة المدفوعة

12

خصم أنشطة اإلنتاج المحلي

13

تعديالت إضافية ُمضافة في السطر ) 36نموذج  IRSرقم  1040فقط

14

خصم حساب المدخرات الطبية في برنامجArcher

15

تعديالت أخرى )يُرجى
التحديد(

القسم  - 16معلومات زوج األم/زوجة األب /كفيل شخص غير مواطن يتمتع بوضع
ھجرة مقبول
أجب عن جميع األسئلة الواردة أدناه.
ھل لدى زوج األم /زوجة األب ألي من األطفال الذين يعيشون معك أي موارد دخل
أو يتلقى دخالً من أي نوع؟

نعم

الشخص؟

ال

ھل أي فرد من أھل بيتك غير مواطن ويتمتع بوضع ھجرة مقبول وتمت كفالته لدخول
الواليات المتحدة؟

اسم الكفيل:
العنوان:

COMPLETED

REFERRAL

UIB

رقم الھاتف:

NEEDED

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

صفحة 9

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10

القسم  – 17معلومات الوظيفة
أنا حاليًا:

موظف

إجمالي الدخل ________________ بالدوالر
األمريكي

أعمل عمالً حرًا

عاطل

ساعات العمل في الشھر _________________

IN FILE

DOCUMENTATION

CINTRAK/RFI/IRCS

)مع كتابة كل األجور والرواتب ومبلغ الوقت اإلضافي
والعموالت واإلكراميات(
شھري
كل أسبوعين
استالم األجر :أسبوعي
اسم صاحب العمل والعنوان:

1099
Employment Verification

يوم استالم األجر في األسبوع:

Income Tax Return

1

______________________________________________
______________________________________________
موظف
ھل يوجد أي فرد آخر يعيش معك حاليًا:

Self-Employment Worksheet

رقم الھاتف __________________

Wage Stubs
Work Registration Form

أعمل عمالً حرًا

Dependent/Child Care Form/Statement
Approval of Informal Child Care Provider

الشخص_________________________________________________ :
إجمالي الدخل ________________ بالدوالر
األمريكي
كل أسبوعين
استالم األجر :أسبوعي
اسم صاحب العمل والعنوان:

REQUESTED

ساعات العمل في الشھر _________________
شھري

2

يوم استالم األجر في األسبوع:

______________________________________________

CONSIDER

رقم الھاتف __________________

______________________________________________
ھل متوفر تأمين صحي من خالل صاحب العمل؟

نعم

ال

ھل لدى أي فرد يعيش معك تأمين صحي من خالل صاحب عمل؟

نعم

ال
3

الشخص:
_______________________________________________
__
اسم شركة التأمين_________________________________________________________ :
ھل أنت أو أي فرد يعيش معك مكلف بنفقات رعاية طفل أو معال بسبب الوظيفة؟

نعم

ال

الشخص:
_______________________________________________
__
ھل أنت أو أي فرد يعيش معك يمتلك مصروفات متعلقة بالوظيفة؟
الشخص_________________________________________________ :












REFERRALS

CAP
Disability
Employment
TPHI/COBRA
UIB
Workers’ Compensation
Drug/Alcohol
Domestic Violence
Refugee Cash Assistance

4

نعم

Limited English Proficiency
)Earned Income Tax Credit (see PUB-4786
Explaining Periodic Reporting Requirements
Net Loss of Cash Income
P.A.S.S. IncomeA Amount and Sources
Employment Sanctions
Temporary Employment
Disability Review
)Individual Development Account (IDA
Voluntary Quit

COMPLETED

NEEDED

ال
5

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب
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صفحة 10

إذا لم تكن موظفًا ،فمتى كانت آخر مرة كنت فيھا أو أي شخص يعيش معك موظفًا؟
الشخص:
_______________________________________________

CHILD/DEPENDENT CARE EXPENSES

التوقيت__________________________ :

Care Provider

6

المكان_____________________________________________________________________ :
لماذا توقفت )أو توقفوا( عن العمل؟

Age

Name

Who Pays

Amount
$
$
$

ھل رفعت أنت أو أي شخص يعيش معك دعوى بسبب البطالة؟

نعم

إذا كانت اإلجابة نعم ،من؟ _______________________

متى؟________________ :

حالة الدعوى:

مقبولة

مرفوضة

ال

$
$

معلقة

ھل أنت أو أي فرد يعيش معك مشترك في إضراب؟

$

نعم

$

ال
7

الشخص:
_______________________________________________
__
توقيت بدأ اإلضراب___________________________ :
ھل أنت أو أي فرد يعيش معك مھاجر أو مزارع
موسمي؟

نعم

ال
8

الشخص:
_______________________________________________
__
ھل أنت أو أي بالغ آخر يعيش معك يعاني من حاالت طبية تحد من قدرته على العمل أو نوع العمل الذي يمكن تأديته؟
ال

نعم

الشخص_________________________________________________ :
اذكر القيود_____________________________________________________________ :
_____________________________________________________________

ھل تستطيع قبول وظيفة اليوم؟

نعم

ال

9
10

إذا كانت اإلجابة ال ،فما
السبب؟________________________________________________________________________
ما نوع العمل الذي تفضل تأديته؟_________________________________________
_________________________________________________________________________

11

$

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

صفحة 11

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10

القسم  - 18التعليم /التدريب
ما ھو أعلى مؤھل دراسي حصلت عليه؟
__ أقل من شھادة الثانوية
إذا كان األمر كذلك ،آخر مؤھل حصلت عليه؟ ______
استكمال خطة التعليم الفردي )(IEP
__ شھادة الثانوية العامة أو شھادة معادلة ) (GEDأو استكمال الثانوية لتقييم االختبارات
1
)™(TASC
__ الدرجة الجامعية )شھادة جامعية لمدة عامين(
__ درجة البكالوريوس )شھادة جامعية لمدة  4أعوام( أو أعلى
نعم

ھل حصل أي فرد آخر في أھل بيتك على شھادة الثانوية
العامة أو شھادة معادلة لھا ) (GEDأو استكمال الثانوية لتقييم
االختبارات ) (™TASCأو مؤھل عالي؟

COMPLETED

NEEDED

REFERRALS

DOCUMENTATION

IN FILE

School Attendance Verification
)(LDSS-3708

Supportive Services

Educational Grant Worksheet
Child Care Statement

ال
NO

YES

CONSIDER

Does anyone 18 through 49 who is attending college half-time or more
?meet the SNAP student eligibility requirement

إذا كانت اإلجابة نعم ،من:
_______________________

2

Does anyone pay for child or dependent care to attend school or
?training

الشھادة الحاصل عليھا_________________:

Is there a 16-19 year-old parent who does not have a high school or
?equivalency diploma and who is not attending school

تاريخ التخرج_________________ :

?Is anyone in training

اإلفادة بما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا أو يحصل على مساعدة:

?Are any other supportive services appropriate

نعم

ھل يوجد أحد مشترك أو كان مشتر ًكا في برنامج تدريبي؟

ال

?Are there any training related expenses

الشخص
3

المكان
البرنامج
مواعيد الحضور ________________________________
مواعيد التخرج _______________________________
ھل يوجد شخص في سن  16عا ًما أو أكبر ويذھب للمدرسة أو
الكلية؟

ال

نعم

4

الشخص
المكان
ھل يوجد شخص دون سن  16عا ًما ويذھب للمدرسة؟
الشخص

نعم

ال
الشخص

المدرسة

المدرسة

الشخص

الشخص

المدرسة

المدرسة

5

REQUESTED

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10

صفحة 12

القسم  – 19معلومات الموارد المالية
اإلفادة بما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا:

ال

نعم

المبلغ/القيمة

الشخص

الشخص

المبلغ/القيمة

REFERRAL

NEEDED

1

Legal

تمتلك حسابات جارية

2

Resource

يمتلك حسابات توفير أو شھادات إيداع

3

يمتلك حسابات اتحاد ائتماني

4

تمتلك أموال نقدية متاحة

COMPLETED

5

يمتلك تأمين على الحياة
يمتلك أو مسجل باسمه سيارات
أو سيارات أخرى:
العام________ الماركة/الموديل ____________________________

LIFE INSURANCE
FACE AMOUNT

CASH VALUE

العام________ الماركة/الموديل ____________________________
أخرى______________________________________________

6

يمتلك أسھم أو سندات أو شھادات أو صناديق استثمارية

7

يمتلك سندات ادخار

8

يمتلك حساب تقاعد فردي أو خطة تقاعد للموظفين المستقلين أو خطة توفير للتقاعد
 (k)401أو حسابات تعويض مؤجل

9

يمتلك صندوق استئمان دفن غير قابل لإللغاء

10

يمتلك مورد دفن مالي

11
IN FILE

REQUESTED

DOCUMENTATION

يمتلك مكان للدفن

12

يمتلك/تمتلك منزل

13

يمتلك عقارات بما في ذلك أمالك مدرة للدخل
وأمالك غير مدرة للدخل

14

DMV Clearance

مؤھل السترداد ضريبة الدخل

15

Bank Statement

يمتلك معاش تقاعد

16

Assignment of Proceeds

17
يحصل على استفادة من صندوق استئماني
من المتوقع أن يحصل على أموال من الصندوق االستئماني أو تسوية دعوى قضائية أو
18
ميراث أو دخل من أي مصدر آخر

Car/Vehicle Title

Resource Checklist
Market Value

Car/Vehicle Registration
)(Older Models
Bank Clearance

19

يمتلك حسابات "استئمانية"
يمتلك صناديق إيداع آمنة

20

يمتلك موارد أخرى بخالف المسردة أعاله

21

RFI/OCA
1099

ھل سبق ألي شخص )بما في ذلك زوجك وحتى إن لم يتقدم بطلب أو يعيش معك( أخذ
أي أموال أو قام ببيع /نقل ملكية أي عقارات أو حصل على دخل أو ممتلكات شخصية
22
خالل فترة  36شھرًا الماضية؟

CONSIDER

ھل سبق ألي شخص )بما في ذلك زوجك وحتى إن لم يتقدم بطلب أو يعيش معك( إنشاء
أمانة استثمار في الماضي أو نقل إدارة أي أصل إلى أمانة االستثمار خالل فترة 60
شھرًا الماضية؟
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فمتى؟ ________________________________ 23
VEHICLE INFORMATION
YR.

MAKE

MODEL

OWNER’S NAME

EXEMPT
NADA VALUE
*NO YES

AMOUNT
OWED
$

$

$

$

ACCOUNT NO. LIEN HOLDER

?*IF EXEMPT, WHY

Children’s Resources



Lump Sum



Boats, Campers, Snowmobiles



)Individual Development Account (IDA



Exempt Vehicles



ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

صفحة 13

القسم العشرون  -معلومات طبية

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10
IN FILE

اإلفادة بما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا:

نعم

تمتلك فواتير طبية أو مصاريف متعلقة بشؤون طبية

1

مدرج في برنامج  Medicaidبميزة اإلنفاق

2

يمتلك تأمين صحي أو تأمين ضد الحوادث/المستشفيات )بما في ذلك تأمين من
3
صاحب العمل

ال

DOCUMENTATION

Pregnancy Statement

إذا كانت اإلجابة نعم ،من

Med/Psych Statement
)Drug/Alcohol Screening (LDSS-4571
Drug/Alcohol Statement
رقم البوليصة:

Paid or Unpaid Medical Bills

المبلغ:

)SSI Application Verification (PA ONLY

عدد مرات الدفع:

CONSIDER

AD/SSI Related



SNAP Aged/Disabled Indicator



SNAP Medical Deduction



TPHI Reimbursement



يمتلك تأمين صحي من خالل صاحب العمل

4

اسم شركة التأمين:

يحصل على برنامج ) Medicareالبطاقة الحمراء والبيضاء والزرقاء(

5

من المشمول:

يمتلك مساعدين للعناية بالصحة/الصحة المنزلية

6

تاريخ السريان:

مصاب بالعمى أو مريض أو يعاني من إعاقة
طفل يعاني من إعاقة إنمائية

7
8

Is the answer to question 7 in this section consistent
with Section 17 asking if the applicant or any other
adult who lives in the household have any medical
conditions that limit their ability to work or the type of
?work that they can perform

كان موجود في مستشفى أو دار رعاية أو مؤسسة طبية أخرى

9

سداد أو عدم سداد الفواتير الطبية خالل  3أشھر التي تسبق
الشھر المقدم فيه الطلب

10

AD

يتناول أو كان يتناول الكحول أو المخدرات

11

TPHI

12

ACCES-VR

يحتاج رعاية شخصية
يتمتع بدخل الضمان التكميلي ) (SSIأو لم يقدم مطلقًا للحصول على دخل
13
الضمان التكميلي )(SSI
حامل
ت حام ِل ،ما ھو موعد الوالدة المقرر14 _________________ :
إذا كن ِ
عدد المواليد المتوقع_________________________ :
15
يتلقى العالج من برنامج لمكافحة تعاطي المخدرات أو إلدمان الكحول
لم يكن قادرًا على العمل لمدة  12شھرًا على األقل بسبب إعاقة أو مرض 16
يقوم بأنشطة يومية محدودة بسبب إعاقة أو مرض
17
استمر أو سيستمر لمدة  12شھرًا على األقل
18

ھل أصيب في حادثة سيارة أو حادثة عمل في العامين المنصرمين
كانت تقوم ھيئة حكومية )برنامج عام( إلى جانب برنامج  Medicaidأو
 Medicareبدفع أية فواتير طبية خاصة بك
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما ھي الوكالة ___________________ 19

Buy-In Eligibility



)Kreiger (LDSS-3664



Domestic Violence



SSI Referral



Earned Income Credit



COMPLETED

REFERRALS

)SSI (D-CAP
)Disability Interview (LDSS-1151
)Medical Report (LDSS-486, 486t
Disability Report

CTHP
Family Planning
)SSA (RSDI
Veteran’s Benefits
Veteran’s Counseling
Child Health Plus
COBRA Eligibility
Nurse’s Aide Service
Home Care
NYSoH
)MA-Only (DOH-4220
SSI-Related/Chronic Care
)(DOH-4220 with Supplement A
LDSS-4526 or local equivalent

ھل يُسبب تحرير فواتير تأمين صحي آخر أية أضرار على صحتك الجسدية أو
شعورك العاطفي أو سالمتك و/أو ھل ستتداخل مع خصوصية وسرية طلبك
20
الخاص بالحصول أو تلقي برنامج Medicaid؟

REQUESTED

NEEDED

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

14 صفحة

AMOUNT $

LDSS-2921-AR Statewide (18/10 )تحديث

WHO

DATE

WHO

RETROACTIVE
MEDICAID

RECURRING
MEDICAL
EXPENSES

TPHI:

YES

NO

MEDICAL BILLS:

YES

NO

اختيار النظام الصحي
 استفسر من الموظف أو اتصل على الرقم، وإذا كنت ال تعرف األنظمة الصحية المتوفرة. استخدم ھذا القسم الختيار النظام الصحي. االنضمام إلى نظام رعاية صحية مدار ما لم يكونوا في فئة معفاةMedicaid مطلوب من أغلب األفراد المقيدين في برنامج
1-800-505-5678.

 )ضعOB/GYN النوع رقم التعريف )من بطاقة رقم الضمان االجتماعي موفر الرعاية األولية أو مركز الصحة اسم ورقم
تاريخ الميالد
(حامل( )ضع عالمة إذا كان الموفر حالي( عالمة إذا كان الموفر حالي
ت
ِ  إذا كانت لديك( )اختياري إن كنMedicaid  أنثى/سنة ذكر/يوم/شھر
ٍ

االسم األول

اسم العائلة

اسم الخطة المقيد فيھا

 المسكن- القسم الواحد والعشرون
REQUESTED

DOCUMENTATION

IN FILE

Landlord Statement

ما اسم صاحب العقار؟
SHELTER
COSTS

Rent Receipt

A. Room and Board

Tenant of Record

B. Rent

Customer of Record

C. Trailer Lot Rent

Voluntary Restrict

D. Mortgage Payment

Mandatory Restrict

1. Principal

Subsidized Housing

2. Interest

Mortgage/Title Search
Section 8 Lease or Statement from
Section 8 Office
Property Lien
Shelter/Utility Repayment Agreement
CONSIDER


Utility and/or Fuel Restrict



Utility Guarantee



HEAP



Subsidized Housing May Show Total Rent, NOT Client Amount



Foster Care-Related Additional Allowances



SNAP Household Composition Rules



SNAP Aged/Disabled Indicator



Real Property Tax Credit



AIDS/HIV Emergency Shelter Allowance



Property Lien



If Shelter Expenses/Living Quarters Are Shared by More than One Household

3. Property Tax
(including
School Tax)
4. Homeowner’s
Insurance
(incl. Fire
Insurance)
5. Taxes
Included
in Mortgage
(Escrow
Payment)
6. Assessments
(Sewer, etc.)
E. Total Mortgage
Payment (Line 1-6)

TOTAL
(Lines A - E)

MONTHLY
ACTUAL COST

______________________________________________________________________
ما ھو عنوان صاحب العقار؟
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
ما ھو رقم ھاتف صاحب العقار؟

___________________________________________ (

نعم ال إذا كانت
،اإلجابة نعم
المبلغ
دوالر

ھل أنت أو أي شخص آخر يعيش معك مكلف بدفع إيجار أو رھن عقاري
أو مصاريف مسكن أخرى؟

دوالر

ھل أنت أو أي شخص آخر يعيش معك مكلف بدفع فاتورة الغاز بشكل
منفصل عن إيجارك أو مصاريف المسكن التي تدفعھا؟

)

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

صفحة 15

)تحديث LDSS-2921-AR Statewide (18/10

القسم الواحد والعشرون  -المأوى )تابع(
ھل أنت أو أي فرد يعيش معك مكلف بالنفقات التالية بصورة منفصلة عن اإليجار أو نفقات المسكن األخرى؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم،
المبلغ

للكھرباء )بخالف الغاز؛ على سبيل المثال :األضواء والطھي والماء الساخن وإلخ(

1

دوالر

للغاز الطبيعي )بخالف الغاز؛ على سبيل المثال :األضواء والطھي والماء الساخن وإلخ(

2

دوالر

الماء

3

دوالر

مكيف الھواء

4

دوالر

البروبان )لالحتياجات األخرى بخالف الحرارة(

5

دوالر

الصرف الصحي

6

دوالر

القمامة

7

دوالر

المرافق والمصاريف األخرى

8

دوالر

WHO IS THE TENANT
?OF RECORD

IN WHOSE NAME IS
?THE BILL
(CUSTOMER OF
)RECORD

ACCOUNT
NUMBER

NAME OF
DEALER

MONTHLY
EXPENSES

MONTHLY
ACTUAL COST

*A. Heat
)B. Electricity (for cooking, lights, hot water
)C. Gas (for cooking, hot water
D. Liquid Propane Gas
E. Other Utilities or Expenses
F. Air Conditioning
G. Utility Installation Fees
H. Sewer
I. Trash
J. Water

تحديد __________________
ھل تعيش في إسكان عام؟

9

ھل تعيش في القسم  ،HUD ،8أو غيرھا من المساكن المدعومة؟

10

ھل تعيش في منشأة للعالج من تعاطي الكحول/المخدرات؟

11
Coal
Wood

________________________ Other

معلومات إضافية
القسم الثاني والعشرون – نفقات أخرى
اإلفادة بما إذا كنت أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا:

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،المبلغ

دفع نفقة الطفل

1

دوالر أمريكي

دعم نفقة الزوجة
دفع رعاية الطفل
دفع رعاية المعالين

2
3
4

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

5

دوالر أمريكي

دفع مصاريف الدراسة أو الرسوم أو النفقات التعليمية األخرى
نفقات إضافية )على سبيل المثال :قسط سيارة ،مبلغ التأمين على السيارة ،مدفوعات بطاقات االئتمان،
مدفوعات القروض ،إلخ(.
تحديد_______________________________ :

ھل أنت أو أي فرد يعيش معك سيقدم طلبًا في ذمته أربعة أشھر على األقل من نفقة طفل دون سن
 21عا ًما؟

دوالر أمريكي
6

7

نعم

ال

HOW OFTEN
PAID

LEGALLY
OBLIGATED
NO
YES

CHILD IN
SNAP HH
NO YES

PSC Electric
Municipal Electric

Oil
Propane

*Check Primary Heat Type:
Natural Gas
Kerosene

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب
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صفحة 16

القسم الثالث والعشرون  -معلومات أخرى
ھل أنت تشتري أو تنوي شراء وجبات من منزل
ھل تقوم بتسليم أو تجميع خدمات الطعام؟

8

ھل أنت قادر على الطھي أو تحضير الوجبات في المنزل؟

9

نعم

ھل سبق لك أو أي شخص في أھل بيتك االنضمام إلى العسكرية
األمريكية؟
من؟ ________________________________________

معلومات أخرى )تابع(

ال

نعم

ال

نعم

ال

VETERAN
STATUS

10

ھل سبق لشريك حياتك االنضمام إلى العسكرية األمريكية؟

11

ھل يوجد أي شخص في أھل بيتك معال على شخص سبق له
االنضمام أو منضم حاليًا إلى العسكرية األمريكية؟
من؟ _____________________________________

12

ھل تحصل أو أي شخص يعيش معك على مساعدة أو خدمات حاليًا؟
نوع المعونة

إذا كانت اإلجابة نعم ،من

نعم

نعم

LOCATION RECEIVED

LOCATION RECEIVED

DATES RECEIVED

ھل كنت تحصل أو أي شخص يعيش معك على مساعدة أو خدمات سابقًا؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،من )يُرجى سرد كل
األسماء السابقة(

NEEDED

نوع المعونة

13
DATES RECEIVED

نعم

14

ال

ھل أنت أو أي شخص معك ثبت إدانته و/أو تم استبعاده من
المعونة العامة و/أو برنامج المعونة الغذائية التكميلية )(SNAP
نتيجة احتيال أو انتھاك متعمد للبرنامج؟

ھل أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك تم إدانته بسبب تقديم بيانات
أو إقرارات كاذبة لإلقامة من أجل الحصول على المعونة العامة
في واليتين أو أكثر؟

ال

ال

VETERAN CODE

ھل أنت أو أي شخص معك يُقدم طلبًا انتقل إلى ھذه المقاطعة من
مقاطعة أخرى في والية نيويورك خالل الشھرين الماضيين؟

ھل أنت أو أي شخص معك تلقى مخصصات ال تحق له والتي ال
يتم سدادھا لھذه الوكالة أو وكالة أخرى؟

ال

نعم

نعم

ال

الشخص

ھل أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك قد أدين بتلقي مخصصات
 SNAPبصورة متكررة وبطرق احتيالية في أي والية بعد 22
سبتمبر 1996؟
ھل أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك قد أدين بشراء أو بيع
مخصصات  SNAPبمبلغ ُمجمع يزيد عن  500دوالر أمريكي أو
أكثر بعد  22سبتمبر 1996؟
ھل أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك قد أدين بالمتاجرة
بمخصصات  SNAPبحثًا عن كسب أسلحة نارية أو ذخائر أو
متفجرات أو مخدرات؟

COMPLETED

REFERRALS

Services
UIB

CONSIDER



SNAP Dependent Care Deductions

ھل أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك ھارب من حكم قضائي أو
حضانة أو حبس بعد اإلدانة بارتكاب جناية أو محاولة ارتكاب
جناية وتالحقه قوات إنفاذ القوانين بنشاط؟
ھل أنت أو أي فرد من أفراد أسرتك موضوع تحت الرقابة أو
مفرج عنه بكفالة وفقًا ألمر من المحكمة؟
حالة نقل ملكية العقار
قمت

IN FILE

لم أقم

ببيع أو نقل ملكية أو تنازل عن أي عقار ألي شخص من أجل الحصول
على المعونة العامة أو مخصصات المعونة الغذائية التكميلية ).(SNAP
REQUESTED

DOCUMENTATION

Educational Grant Worksheet
Child/Dependent Care Statement
Recoupments
Outstanding Overpayment
Pending Disqualification

ممنوع الكتابة في المناطق المظللة من ھذا الطلب

LDSS-2921-AR Statewide (18/10 )تحديث

17 صفحة

IF TOTAL EXPENSES (INCLUDING EXPENSES NOT USED IN THE BUDGET DETERMINATION) EXCEED INCOME (INCLUDING PA
GRANT), EXPLORE HOW THE HOUSEHOLD IS MEETING ITS OBLIGATIONS.

Actual
Expenses

$

- Actual
Income

$

EMERGENCY CASH ASSISTANCE

CONSIDER

 Actual Expenses, including: shelter,
fuel/utility costs, telephone costs, etc.
 Actual Shelter
 Actual Fuel/Utility Costs
 Telephone Expenses
 Car Expenses

$

 Furniture/Appliance Rental

= Difference

 Cable TV
YES

NO

Does Client Receive
Contribution Towards
Difference

 Tuition
 Out-of-Pocket Medical Expenses

If Yes, From Whom?
________________________________

NOTES/COMMENTS

Is there an immediate need? If not, why not?
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ﺻﻔﺤﺔ 18

اﻹﺷﻌﺎرات واﻟﺘﻔﻮﯾﻀﺎت واﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت
ﺗﺠﻤﯿﻊ واﺳﺘﺨﺪام أرﻗﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ) ،(SNAPﺗﺠﻤﯿﻊ أرﻗﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﻟﻌﺎم ) 2008وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ( .ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺪم أي ﺷﺨﺺ ﯾﺘﻘﺪم
ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ) (SNAPرﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھﺎ .إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أﻧﺖ أو أي ﻓﺮد ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﯿﻨﺌ ٍﺬ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻘﺪم ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻗﻢ ﺑﺰﯾﺎرة  www.SSA.govأو اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ .(1-800-772-1213
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺘﺮط ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ﺗﻮاﻓﺮ رﻗﻢ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﯾﻌﺪ أﯾﻀًﺎ إﻟﺰاﻣﯿًﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ أرﻗﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺴﻢ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن :اﻟﻘﺴﻢ )205ج( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) 42اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  ،(405اﻟﻘﺴﻢ  1137ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) 42اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  (b-71320واﻟﻘﺴﻢ )7أ() (2ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻟﻌﺎم  .1974راﺟﻊ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ) (PUB-1301 Statewideأو اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻰ داﺋﺮة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ ﺳﺆال.
ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﻌﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺮﺗﻚ ﻣﺆھﻠﺔ أو ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ ،واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻵﺑﺎء اﻟﻐﺎﺋﺒﯿﻦ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ طﻔﻞ أو ﻧﻔﻘﺔ زواج وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أو ﻣﻌﻮﻧﺔ أﺧﺮى .ﺳﻮف
ﻧﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ .ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وإدارة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻨﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﻋﺪاد
إﺣﺼﺎءات ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ )) (HEAPراﺟﻊ أدﻧﺎه(.
ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ وﻛﺎﻻت ﻓﯿﺪراﻟﯿﺔ أو أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺮض إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﮭﺎرﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﯾُﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ واﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ
ﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﺳﺮة وﻣﻌﻮﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أرﻗﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻔﯿﻦ .إذا ﻧﺸﺄت ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  SNAPﺿﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أرﻗﺎم اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ وﻛﺎﻻت ﻓﯿﺪراﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ وﻛﺎﻻت ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺪﻋﺎوى.
ﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام أرﻗﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻋﻀﺎء أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻟﺪﯾﻚ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼه.
ﺳﯿﺘﻢ أﯾ ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻨﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إﻋﺪاد إﺣﺼﺎءات ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ) .(HEAPﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ وﺳﻌﮭﺎ .ﯾُﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻮرد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﮭﺆﻻء اﻟﺒﺎﻋﺔ.

إﺷﻌﺎر ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ  -ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺴﻦ أو اﻟﻨﻮع ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ) (USDAاﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺴﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻻﻧﺘﻘﺎم أو اﻟﺜﺄر ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟ ُﻤﺴﺒﻖ ﻓﻲ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﻧﺸﺎط ﯾﺘﻢ
إﺟﺮاﺋﮫ أو ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .USDA
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺼﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻣﺜﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﺑﺮاﯾﻞ ،واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ،واﻟﺸﺮﯾﻂ اﻟﺼﻮﺗﻲ ،وﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ( ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﻣﺤﻠﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي
ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﯿﮫ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .ﯾﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻤﻢ ،أو ﺿﻌﺎف اﻟﺴﻤﻊ أو ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺎت اﻟﻜﻼم اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻮزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  .(800) 877-8339إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻟﻐﺎت ﺑﺨﻼف اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ.
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ) ،(SNAPﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻤﻮذج ﺷﻜﻮى اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ (AD-3027) ،اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ،http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html :
وﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أو ﻗﻢ ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج .ﻟﻄﻠﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻜﻮى ،اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  .(866) 632-9992إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ أو ﻧﻤﻮذج
ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ إﻟﻰ  USDAﻣﻦ ﺧﻼل:
)(1

)(2

اﻟﺒﺮﯾﺪU.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights :
Independence Avenue, SW 1400
Washington, D.C. 20250-9410
اﻟﻔﺎﻛﺲ(202) 690-7442 :؛ أو
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) (3اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.program.intake@usda.gov :
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ) ،(SNAPﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص إﻣﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ ﺧﻂ  USDA SNAPاﻟﺴﺎﺧﻦ ﻋﻠﻰ  ،(800) 221-5689واﻟﺬي ﯾﺘﻮﻓﺮ أﯾﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ،أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﺨﻂ
اﻟﺴﺎﺧﻦ/ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﯾﺔ )اﻧﻘﺮ ﻓﻮق اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻻﯾﺔ(؛ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰhttp://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm :
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﻮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ) ،(HHSﻋﻠﯿﻚ ﻣﺮاﺳﻠﺔ HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue,
 S.W., Washington, D.C. 20201أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ) (202) 619-0403ﺻﻮﺗﯿًﺎ( أو) (800) 537-7697ﺟﮭﺎز .(TTY
ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮي اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ.
َ
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻘﺎﺋ َم ﻋﻠﻰ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،وﻛون اﻟﻔرد ﻣﻐﺎﯾرَ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،واﻻﻧزﻋﺎج اﻟﺟﻧﺳﺎﻧﻲ ،واﻟﺗوﺟُﮫ اﻟﺟﻧﺳﻲ ،واﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﺗزوج أم ﻏﯾر ﻣﺗزوج ،واﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺳﻛري ،وﻛون اﻟﻔرد ﺿﺣﯾﺔ ﻋﻧف أُﺳَري ،واﻟﺣﺎﻻت
ف ﻣﻌﯾﻧﺔَ ،ﺗﺣظر وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك ﻛذﻟك
ﻓﻲ ظرو ٍ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣل ،وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺄھُب اﻟوراﺛﻲ ،واﻟﺳﺟل اﻟﻌدﻟﻲ ﻣوﻗوف أو ﻣﺣﻛوم ،واﻟوﺿﻊ اﻷﺳَري ،واﻟﺛﺄر ﻟﻣﻌﺎرﺿ ِﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع.

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻖ  -أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (PAأو  Medicaidأو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ) (SNAPأو ﺧﺪﻣﺎت
أو ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﺳﺄﻗﻮم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮھﺎ .ﻛﻤﺎ ﺳﺄﺗﻌﺎون ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﯿﻦ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟـ  PAو/أو .SNAP
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﻲ طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،SNAPأﺗﻔﮭﻢ أن داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻷھﻠﯿﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ طﻠﺒﻲ ،وﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﮭﺎت اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت .وأﺗﻔﮭﻢ أﯾﻀًﺎ أن ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أھﻠﯿﺘﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  SNAPو/أو ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺼﺼﺎت  SNAPاﻟﺘﻲ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺮﯾﺔ – أﻓﻮّض وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ) (DOLﺑﻨﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﯾﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ  DOLﻷﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ).(OTDA
وﺗﺸﺘﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﻷﺟﻮر وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .أﺗﻔﮭﻢ أن  ،OTDAإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ووﻛﺎﻻت اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺳﯿﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أو
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو  Medicaidأو ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أو ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،وﻹﺟﺮاء
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﯿﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘًﺎ ﻟﮭﺎ .وﻗﺪ ﺗﺸﺎرك  OTDAاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﯾﻀًﺎ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻔﻞ واﻷﺳﺮة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ) (OCFSووزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ) .(DOHﯾﺴﺘﺨﺪم  OCFSاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل.

ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﻮﻓﺮي اﻟﺨﺪﻣﺎت – أﻋﻄﻲ اﻹذن إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ووﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻧﺎ أو أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻨﺤﮭﻢ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻷﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أھﻠﯿﺘﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺤﻠﻲ أو ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ .ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ
اﻟﻮظﯿﻔﻲ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ أو أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ – أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻋﻼم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻮ ًرا ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻲ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻲ ودﺧﻠﻲ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻲ وﺣﺎﻟﺔ "اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻷﺻﺤﺎء ﺑﺪﻧﯿًﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﻮﻟﻮن" ) (ABAWDاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﻞ أو ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ،إﻟﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻲ أو اﻋﺘﻘﺎدي.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻣﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،ﻓﺄﻧﺎ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻋﻼم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻮ ًرا ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة أو ﻣﻦ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻲ أو ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل أو اﻟﺘﻮظﯿﻒ أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أھﻠﯿﺘﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أو
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻲ.

اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت – ﺗﻨﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﺤﺒﺲ أو ﻛﻠﯿﮭﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو  Medicaidأو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل
)"اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت"( أو ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺳﺆاﻟﻚ ﺣﻮل ﻣﺪى أھﻠﯿﺘﻚ ،أو ﺗﺴﺒﺒﻚ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﻮل ﺷﺨﺺ ﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻚ أو أھﻠﯿﺘﻚ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة .ﺗﺴﺮي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﯾﻀًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎﺋﻚ أو ﻓﺸﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄھﻠﯿﺘﻚ اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎﺋﻚ أو ﻓﺸﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺪّﻣﺖ طﻠﺒًﺎ ﻟﺤﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻣﻮاﺻﻠﺘﮫ ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ .إذا
ﻛﻨﺖ ﻣﻤﺜﻼً ﻣﻔﻮﺿًﺎ ،ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ أو اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ وﻟﯿﺲ ﻟﻨﻔﺴﻚ .ﺗﻨﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن أي ﻧﻘﻞ ﻷﺻﻮل ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻓﺮد أو زوج/زوﺟﺔ اﻟﻔﺮد ،ﺧﻼل  60ﺷﮭﺮًا
ﻗﺒﻞ أول اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﻰ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻔﺮد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﻀﯿﺔ وﻗﺪّم ﺧﻼﻟﮫ طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ،Medicaidﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﻤﺮﯾﻀﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ .ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ أو ﻣﺨﺼﺼﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧﻔﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ.
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ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﺪم اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ – أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ) (SNAPﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻻﯾﺔ .إذا ﻛﺎﻧﺖ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻢ رﻓﺾ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت  .SNAPوﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷھﻠﯿﺔ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ،ﻋﻦ ﻋﻤﺪ .أي ﺷﺨﺺ ﯾُﺘﮭﻢ ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ اﺳﺘﺨﺪام أو ﻧﻘﻞ
أو اﻛﺘﺴﺎب أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو اﻣﺘﻼك أﺟﮭﺰة اﻟﻮﺻﻮل وﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ  SNAPﻋﻦ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﺮﯾﻤﮫ  250,000دوﻻر ،أو ﺳﺠﻨﮫ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  20ﻋﺎ ًﻣﺎ ،أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ .ﻗﺪ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻔﺮد أﯾﻀًﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ.
أي ﺷﺨﺺ ﯾﻨﺘﮭﻚ ﺷﺮطًﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط أو أي ﯾﺸﺨﺺ ﯾﮭﺮب ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺤﺒﺲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ وﺗﺘﻢ ﻣﻼﺣﻘﺘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت .SNAP
ﻗﺪ ﯾﺘﺒﯿﻦ أﻧﻚ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ أو ﺗﺒﯿﻦ أﻧﻚ ﻗﻤﺖ ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ) (IPVإذا ﻛﻨﺖ ﺗﺪﻟﻲ ﺑﺒﯿﺎن ﻛﺎذب أو ﻣﻀﻠﻞ أو ﺗﺤﺮﯾﻒ أو إﺧﻔﺎء أو ﺣﺠﺐ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄھﻞ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ؛
وﺷﺮاء ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ وإﻋﺎدة اﻟﺤﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﯾﺪاع أو ارﺗﻜﺎب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب أي ﻓﻌﻞ ﯾﺸﻜﻞ اﻧﺘﮭﺎ ًﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺪراﻟﻲ أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪام
أو ﺗﻘﺪﯾﻢ أو ﻧﻘﻞ أو اﻛﺘﺴﺎب أو ﺗﻠﻘﻲ أو ﺣﯿﺎزة أو اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ أو وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ) .(EBTﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،وﻗﺪ
ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ و/أو ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ:
• اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻮاد ﻏﯿﺮ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺤﻮل أو اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ؛
• اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤھﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن؛
• اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ  EBTﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل أو اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﯾﺔ أو اﻟﺬﺧﯿﺮة أو اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات أو اﻟﻤﺨﺪرات أو ﻟﺸﺮاء اﻟﻐﺬاء ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻟﯿﺴﻮا ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ؛ أو
• اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎت  EBTأو وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ ﻟﻚ ،دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ.
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺒﯿﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﻢ اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻣﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع إدارﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﯾﺪ ﻣﻦ اﻷھﻠﯿﺔ أو ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺗﺤﺎدﯾﺔ أو وﻻﺋﯿﺔ أو ﻣﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع إدارﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﯾﺪ ﻣﻦ اﻷھﻠﯿﺔ أو اﺗﻔﺎق ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ ﻣﻦ
اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة:
•  12ﺷﮭﺮًا ﻣﻦ أول اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ؛
•  24ﺷﮭﺮًا ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ؛
•  24ﺷﮭﺮًا ﻣﻦ أول اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻔﺮد اﺳﺘﺨﺪم أو ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )أدوﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻷدوﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ(؛ أو
•  120ﺷﮭﺮًا إذا ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻔﺮد ﻗﺪ أدﻟﻰ ﺑﺒﯿﺎن اﺣﺘﯿﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ/ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ/ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻻﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﺛﺎﻟﺚ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺠﻮز أن ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﺮدًا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﻤﺪة  18ﺷﮭﺮًا إﺿﺎﻓﯿﺔ.
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ:
• أول اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﺤﻤﺔ أن اﻟﻔﺮد اﺳﺘﺨﺪم أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﯿﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﯾﺔ أو اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ أو اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات؛
• أول اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إداﻧﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻺﺗﺠﺎر ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  500دوﻻر أو أﻛﺜﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ )اﻻﺗﺠﺎر ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻧﻘﻞ أو اﻛﺘﺴﺎب أو ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺣﯿﺎزة
ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ أو اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺟﮭﺰة(؛
• ﺛﺎﻧﻲ اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﺤﻜﻤﺔ أن اﻟﻔﺮد اﺳﺘﺨﺪم أو ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )أدوﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻷدوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
وﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ(؛ أو
• ﺛﺎﻟﺚ اﻧﺘﮭﺎك ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻘﺮﯾﺮ/اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳﺮة – ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺮر أﺳﺮﺗﻚ ﻧﻔﻘﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ "ﺳﻨﺎب" ) (SNAPﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت .ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺮر أﺳﺮﺗﻚ وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر/اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ودﻋﻢ اﻷطﻔﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﻀﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻷﺳﺮة ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت .ﺳﯿﺘﻢ إظﮭﺎر ﻋﺪم
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ/اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺑﯿﺎن ﯾﻮﺿﺢ أن أﺳﺮﺗﻚ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺮرة/ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ .ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻠﻚ ﺧﺼﻢ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﺆھﻼً ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ أو ﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ .ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻘﺮﯾﺮ/اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﯾﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
)راﺟﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،أﻋﻼه(
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اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ – ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺨﺼًﺎ ﯾﻌﺮف ظﺮوف أﺳﺮﺗﻚ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ) (SNAPﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻚ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺨﺼًﺎ
ﺧﺎرج أﺳﺮﺗﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺸﺮاء طﻌﺎم ﻟﻚ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺨﺼًﺎ ،ﻓﯿﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا ﺧﻄﯿًﺎ .ﯾﺠﻮز ﻟﻚ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺨﺼًﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ وﻋﻨﻮاﻧﮫ ورﻗﻢ ھﺎﺗﻔﮫ ﻓﻮرًا
أدﻧﺎه ،وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺸﮭﺎدة ھﺬا .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻔﻮض طﻠﺒًﺎ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ أي ﻣﺮﻓﻖ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻔﻮض وأي ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺴﺆول ﻣﻦ
أﺳﺮﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺸﮭﺎدة ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﯿﻦ أﺳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻔﻮض ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا ﺧﻄﯿًﺎ.
اﺳﻢ وﻋﻨﻮان ورﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻔﻮض )ﯾُﺮﺟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(:

ﺑﺪل اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ  -أﺗﻔﮭﻢ أن ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ) (SNAPﻣﺆھﻠﻮن ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ) .(HEAPأﺗﻔﮭﻢ أﯾﻀًﺎ أﻧﮫ إذا ﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﻠﻘﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  20دوﻻرًا ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو  12ﺷﮭﺮًا اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﯿﺰة ﻣﻌﻮﻧﺔ طﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﯿﺠﺐ أن ادﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ أو ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺪل اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ/اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ )أي ﺧﺼﻢ(
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ .أﺗﻔﮭﻢ أن اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم ﻣﻮردي طﺎﻗﺔ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ﻣﻦ ﻣﻮردي اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮاﻓﻘﻲ(
ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ,ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ,اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد وﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻌﺠﺰ وداﺋﺮة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻷﻏﺮاض ﻗﯿﺎس أداء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.

ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ – أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ أﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت طﺒﯿﺔ ﺗﺨﺼﻨﻲ أو ﺗﺨﺺ أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻨﺤﮭﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ أو أي ﻣﻮﻓﺮ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﯿﺔ أو وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك )(DOH
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ و أي ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮي اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺘﻲ أو رﻋﺎﯾﺔ أﺳﺮﺗﻲ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺻﺤﺘﻲ أو اﻟﻤﻮﻓﺮﯾﻦ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺪﻓﻊ أو ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ؛ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ وأي ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮي
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻔﺪراﻟﯿﯿﻦ أو وﻛﻼء اﻟﻮﻻﯾﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﻷﻏﺮاض إدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Medicaid؛ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺧﺮى ،وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل
ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻼج أو اﻟﺪﻓﻊ أو اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ .أﻋﻄﻲ ﺗﻔﻮﯾﻀﻲ ﻟﻨﺸﺮ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﻲ أم ﻋﻦ أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻨﺤﮭﻢ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻗﺪرﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ أو إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ) (OTDAأو ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻔﻞ واﻷﺳﺮة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك أو داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل؛ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ وﻟﻄﻠﺒﮭﺎ؛ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة
اﻟﻮظﯿﻔﺔ؛ وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أھﻠﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻟﻤﮭﻠﺔ ﺳﺘﯿﻦ ﺷﮭﺮًا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ .إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮھﺎ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه ﻣﻊ
إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻛﻤﺎ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻟﻜﺤﻮل وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻨﻲ وﻋﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ ،إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮﺑﻊ أدﻧﺎه .إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ،Medicaidﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .أﺗﻔﮭﻢ ﻗﺪرﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي
أطﻔﺎل ﻗﺼﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻨﺤﮭﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺤﺪودة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺪي اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻼج واﻟﺘﺸﺨﯿﺺ واﻹﺟﺮاءات ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﻢ.
_______ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ/اﻹﯾﺪز

______ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻜﺤﻮل

_______ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

ُ
ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ أو
ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣوﻓري اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ – أﻋطﻲ اﻹذنَ ﻟداﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ووﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك ﺑﺗﺷﺎرك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﻣوﻓري اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗرى داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ أو وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﯾورك ،ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ً
ً
ﻣؤھﻼ ،أو
وﺗﺳﮭﯾل اﺳﺗﻼم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻛون أﻧﺎ
ﺗﺣﺳﯾن ﺟود ِة رﻋﺎﯾﺗﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺻﺎﻟِﺣﻲ اﻟﻌﺎم،
ﻣؤھﻼ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وذﻟك ﻷﻏراض
ﺣﺻ َل ﻋﻠﯾﮭﺎ أيُ ﻓرد ﻣن أﻓراد أﺳرﺗﻲ اﻟذﯾن أﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻔوﯾﺿَﮭم ﻗﺎﻧو ًﻧﺎ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻛونُ أﻧﺎ أو ﯾﻛونُ ذﻟك اﻟﻔرد
ِ
ِ
ﯾﻛون أﻓرا ُد أﺳرﺗﻲ ﻣؤھﻠﯾن ،ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ.
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ﻧﺸﺮ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ – أﻋﻄﻲ إذن ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك وداﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ (1 :اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ و/أو أطﻔﺎﻟﻲ اﻟﻘﺼﺮ ،اﻟﻤﺬﻛﻮر ھﻨﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ؛  (2وﺗﻮﻓﯿﺮ وﺻﻮل اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ.

ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ – إذا ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ طﻔﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،ﻓﺄﻋﻄﻲ إذن إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ووﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أھﻠﯿﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Medicaidاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻔﻠﻲ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺘﻲ أو اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻟﻐﺮض ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .Medicaid

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ/اﻟﻤﺮاھﻖ – أﺗﻔﮭﻢ إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidأو ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺼﻞ أو ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ واﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻀﺮوري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ/اﻟﻤﺮاھﻖ.
ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.

 – MEDICAREأﻓﻮض اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ") "Medicareاﻟﺠﺰء ب ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ( ﻟﺘﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻷطﺒﺎء واﻟﻤﻮردﯾﻦ اﻟﻄﺒﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ أي ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺄھﻠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .Medicaid

ﺳﺪاد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ
 – MEDICAIDﻟﺪﯾﻚ اﻟﺤﻖ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ طﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidأو ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺒﻚ ,أن ﺗﻄﻠﺐ ﺳﺪاد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﮭﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹﻣﺪادات اﻟﻤﺘﻠﻘﺎة أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ طﻠﺒﻚ .ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺒﻚ،
ﺳﯿﻜﻮن ﺳﺪاد ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹﻣﺪادات اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻣﺘﺎح ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻓﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ .Medicaid

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ/اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ ،أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ أو ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻮادث ،واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ أو أي ﻣﻮارد أﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﮭﺎ ،وﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ،أﺳﻨﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮارد إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﺄﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ أي ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
أﻓﻮض اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻲ أو ﻷﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻲ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ أو ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﻮادث ﻟﺘﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺄھﯿﻠﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .Medicaid

اﺳﺘﺮداد  – MEDICAIDﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ،Medicaidﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻣﺘﯿﺎز وﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺮداد ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ طﺒﯿﺔ وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻤﻨﺰل .ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺮد  MAﻣﺎ دﻓﻌﺘﮫ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺪﻋﻤﻜﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ .ﯾﺠﻮز ﻟـﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ أﯾﻀًﺎ اﺳﺘﺮداد ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ.
أﺗﻔﮭﻢ أﻧﮫ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ  1اﺑﺮﯾﻞ  ،2014إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك:
• ﻟﻦ ﯾﺘﻢ وﺿﻊ أي اﻣﺘﯿﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻲ.
• اﻻﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻲ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻌﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ رﻋﺎﯾﺔ دار اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻷدوﯾﺔ ﺑﻮﺻﻔﺔ طﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﺎة ﻓﻲ ﻋﯿﺪ
ﻣﯿﻼدي اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺨﻤﺴﻮن أو ﺑﻌﺪه.
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اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (PAاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎھﺎ ﻟﻨﻔﺴﻚ وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ دﻋﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿًﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ أو ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ،ﻛﺸﺮط ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﻌﻤﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ
أو رھﻦ ﻋﻘﺎري ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ .ﻗﺪ ﯾﺘﻢ أﺧﺬ اﺳﺘﺮداد اﻟﻀﺮاﺋﺐ وأﺟﺰاء ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﯿﺎﻧﺼﯿﺐ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻹﻋﺎدة ﺳﺪاد ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ – أﻓﻮض ﻣﻔﻮض إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) (SSAﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ )(SSI؛ أي دﻓﻌﺔ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ( ﻟﻠﺴﺪاد
إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ) (SSDﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) (PAﺣﯿﺚ ﺗﺪﻓﻊ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﻮﻻﯾﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺮﯾﺮ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أھﻠﯿﺘﻲ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ .ﻟﻦ ﺗﺴﺪد إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ
داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ دﻓﻌﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻓﺪراﻟﯿﺔ.
ﺳﺄﻛﻮن ﻣﻠﺘﺰم ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻘﻂ إذا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺔ إﺷﻌﺎرًا إﻟﻰ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻔﯿﺪ ﺑﻘﯿﺎﻣﻲ وﻣﻤﺜﻞ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ .ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻮﻻﯾﺔ إﺷﻌﺎرًا ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  30ﯾﻮ ًﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯿًﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺠﻞ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻣﻊ
ﺳﺠﻞ اﻟﻮﻻﯾﺔ .ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻠﮫ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  30ﯾﻮ ًﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﻤﯿًﺎ .ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺳﺘﺮﺳﻞ ﻟﻲ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻓﻌﺔ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ﻓﻘﻂ .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻓﺴﺘﺮﺳﻞ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ.
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺪد إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ:
) (1ﺳﻮف ﺗﺴﺪد إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إذا ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ووﺟﺪﺗﻨﻲ إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆھﻼً.
) (2ﺳﻮف ﺗﺴﺪد إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إذا أﻋﯿﺪت ﻣﺨﺼﺼﺎت دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﻗﺪ ﺑﻌﺪ إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ أو ﺗﻌﻠﯿﻘﮭﺎ.
ﺳﺘﺴﺪد إدارة اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻲ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻈﺎري ﺗﺤﺪﯾﺪ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔ .ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا "اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ" .ﺗﺒﺪء اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻊ (1 :اﻟﺸﮭﺮ اﻷول اﻟﺬي أُﺻﺒﺢ
ﻓﯿﮫ ﻣﺆھﻼً ﻟﺪﻓﻌﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ؛ أو  (2ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻹﻋﺎدﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﯿﻖ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ أو إﻧﮭﺎؤه .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﯾﻘﺎف
دﻓﻌﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،ﻓﺘﻨﺘﮭﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﺳﻞ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز  10أﯾﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﯾﺪ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﺷﻌﺎرًا ﻟﻲ ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ .ﺳﯿﺨﺒﺮﻧﻲ اﻹﺷﻌﺎر أﯾﻀًﺎ ﺑﺄن إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﺘﺮﺳﻞ
ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺑﮭﺎ إرﺳﺎل أي أﻣﻮال دﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﻣﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﺬا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻮﻻﯾﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻮﻻﯾﺔ.
ﯾﺠﻮز ﻹدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﯿﻌﻲ ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻛﺘﺎرﯾﺦ أول ﺗﺄھﻞ ﻟﻲ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ .ﺳﺄﻗﻮم ﺑﮭﺬا ﻓﻘﻂ إذا ﻗﺪﻣﺖ طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  60ﯾﻮ ًﻣﺎ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﯾﻨﻄﺒﻖ ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ أي طﻠﺐ أو طﻌﻦ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺪي اﻵن ﻣﻨﻈﻮر أﻣﺎم إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﯾﻨﺘﮭﻲ ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ أول دﻓﻊ ﻹدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻲ .ﯾﻤﻜﻦ أن أﺗﻔﻖ واﻟﻮﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ .ﯾﺠﺐ أن أوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك إذا ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﻌﺪ إﻧﮭﺎء ھﺬا اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ أو إذا ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ دﺧﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﺟﺪﯾﺪة أﺛﻨﺎء ﺣﺼﻮﻟﻲ
ﻋﻠﻰ طﻠﺐ دﺧﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ أو ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﻌﻦ.
ﺳﺘﻌﻄﻰ ﻟﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺮار داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺪاد.
ﺗﻠﻘﯿﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﯿﺐ ﺑﻌﻨﻮان "اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺰم ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﺸﺄن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ" .أﺗﻔﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.

اﻟﺪﻋﻢ – اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻷﺳﺮة ) (FAأو ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن ) (SNAأو ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ  Title IV-Eﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ وداﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷي ﺣﻘﻮق ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو ﻗﺪ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺣﻘﮫ أو ﺣﻘﮭﺎ أو ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﻢ أو اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ )ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻷﻗﺴﺎم  158و  .(348ﺗﻘﺘﺼﺮ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻣﮭﺎم إﺿﺎﻓﯿﺔ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻋﻢ – أﺳﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ وداﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﻟﺪي ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺪﻋﻤﻲ وأي ﺣﻘﻮق ﻟﺪي ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺬﯾﻦ أﻗﺪم ﻟﮭﻢ طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ أو اﺗﻠﻘﺎھﺎ ﻋﻨﮭﻢ .ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
طﻠﺒًﺎ أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻷﺳﺮة أو ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن ،ﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ اﺗﻠﻘﻰ ﻓﯿﮭﺎ و/أو أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أي ﺣﻘﻮق دﻋﻢ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮭﺎ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ أو أي ﻓﺮد ﻣﻦ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻗﺒﻞ  1أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2009ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺔ.

)ﺗﺤﺪﯾﺚ LDSS-2921-AR Statewide (18/10
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ – أﺗﻔﮭﻢ أﻧﮫ ﺑﺘﻮﻗﻌﻲ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ /اﻟﺸﮭﺎدة ،أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء أي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ أو ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻄﯿﺘﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل أي وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺼﺮح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ) .(HEAPﻛﻤﺎ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﮭﺎدة ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺎح وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺮاﻓﻖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
أﺗﻔﮭﻢ أن اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم ﻣﻮردي طﺎﻗﺔ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ﻣﻦ ﻣﻮردي اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮاﻓﻘﻲ( ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ,ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ,اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﻗﻮد وﻧﻮع اﻟﻮﻗﻮد وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻌﺠﺰ وداﺋﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻷﻏﺮاض ﻗﯿﺎس أداء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزل ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ  -إذا ﻛﻨﺖ ﺿﺤﯿﺔ ﻻﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ،ﻓﻠﺪﯾﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ طﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .إذا طﻠﺒﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻣﺪادك ﺑﻌﻨﺎوﯾﻦ وأرﻗﺎم ھﻮاﺗﻒ أي (1 :اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺎﺣﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك (2 .ﻣﺮاﻛﺰ أزﻣﺎت اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ؛ و (3ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة واﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻣﺪادك ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻟﻮﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ وأرﻗﺎم اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي (800) 942-6906:و.(TTY) (800) 818-0656

ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل  -إذا ﻗﺪﻣﺖ طﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل  ،ﻓﺄﻧﻨﻲ أﺷﮭﺪ أن ﻣﻮارد أﺳﺮﺗﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  1,000,000دوﻻر.

ﻟﻘﺪ ﻗﺮأت وﻓﮭﻤﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت أﻋﻼه .أﻓﮭﻢ وأواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﺘﻔﻮﯾﻀﺎت واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت أﻋﻼه .أﻗﺴﻢ و/أو أﻛﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺰور ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻄﯿﺘﮭﺎ أو ﺳﺄﻋﻄﯿﮭﺎ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺻﺤﯿﺤﺔ.
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

x
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻔﻮض

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺷﺮﯾﻚ اﻟﺤﯿﺎة أو اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎرس

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

x

x

ﺳﺣب طﻠﺑك ﻣن أﺟل ﺑرﻧﺎﻣﺞ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ.
ﻻ ُﺗﻛﻣِل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻻ إذا ﻛﻧت ﺗرﯾد
َ
أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ طﻠﺒﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ:
اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )(PA

ﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻋﻮ ً

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Medicaidواﻟﻤﻌﻮﻧﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ )(SNAP

اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

أدرك أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ.
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ/اﻟﻤﻔﻮض
x

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ) (SNAPوﺧﺪﻣﺎت (MA) Medicaid
ﻓﻲ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻘﻂ

If you checked YES, please complete the
VOTER REGISTRATION APPLICATION below

YES

NO

Are you a U.S. citizen?

Gender (optional)

2

8

Telephone (optional)

Libertarian party
Independence party
SAM party
Other

City/Town/Village

12

9

Signature or Mark in ink

DMV or ID NYC Number

Email

Ft.

Height

F
Eye Color

M

Zip Code

Suffix

Gender

City/Town/Village

Middle Initial

In.

•

/

/

Signature

Date

/

/

And authorizing the Registry to allow access to this information to federally regulated
organ procurement organizations and NYS-licensed tissue and eye banks and others
approved by the NYS Commissioner of Health upon your death.

Authorizing the Board of Elections to provide your name and
identifying information to NYS Donate Life Registry for enrollment;

Consent to donate all of your organs and tissues for
transplantation, research, or both;

•
•

16 years of age or older

•

By signing below, you certify that you are:

Date

• The above information is true, I understand that if it is not true, I can be
convicted and fined up to $5,000 and/or jailed for up to four years.

• This is my signature or mark on the line below.

• I will meet all requirements to register to vote in New York State.

• I will have lived in the county, city or village for at least 30 days before
the election.

• I am a citizen of the United States.

Affidavit: I swear or affirm that

I do not have a New York State DMV or Social Security number

Last four digits of your Social Security number

New York State DMV number

ID Number (Check the applicable box and provide your number)

Email (optional)

Zip Code

County

For Board Use Only

Zip Code

Post Office

Suffix

1-800-367-8683

Yes, I would like to be an Election Day worker

(Optional) Register to donate your organs and tissues

Birth Date

Apt Number

Address

NO

Middle Initial

P.O. Box, Star Route, etc.

Apt. No.

I do not want to enroll in any political party and wish to be an independent voter

First Name

YES

If you answered NO, do not complete this form
unless you will be 18 by the end of the year

Under the name (if different from your name now)

Democratic party
Republican party
Conservative party
Working Families party
Green party

No party

যদি আপনি এই ফর্মটি ইংরেজীতে পেতে চান তাহলে
নম্বরে ফ�োন করুন

한국어: 한국어 한국어 양식을 원하시면 1-800-367-8683
으로 전화 하십시오.

中文資料:若您有興趣索取中文資料表格,請電: 1-800-367-8683

Will you be 18 years old on or before election day?

Your address was (give house number, street and city)

7

I wish to enroll in a political party

Political Party

In county/state

The last year you voted

Date of Birth

/

Información en español: si le interesa obtener este formulario en español,
llame al 1-800-367-8683

If you would like help filling out the voter registration application form,
we will help you. The decision whether to seek or accept help is yours.
You may fill out the application form in private.

Please print or type in blue or black ink

First Name

Address where you get your mail (if different than above)

Address where you live (do not give P.O. box)

Last Name

If you answered NO, do not complete this form

Last Name

11

10

6

5

4

3

1

Date

/

If you do not check
any box, you will
be considered to
have decided not
to register to vote
at this time.

Important!
Applying to register or declining to register to vote will not affect the
amount of assistance that you will be provided by this agency.

VOTER REGISTRATION APPLICATION (instructions on back)
Yes, I need an application for an Absentee Ballot

Please Print Name

Signature

I asked for and received a mail registration form

I am already registered at my current address OR

NO because I choose not to register OR

YES

“If you are not registered to vote where you live now, would you
like to apply to register here today?”

NYS Agency-Based Voter Registration Form

Rev. 01/2019

Important!

Your decision to register will remain confidential and will be used only for
voter registration purposes. Anyone not choosing to register to vote and/
or information regarding the office to which the application was submitted
will remain confidential, to be used only for voter registration purposes.

NYS Board of Elections
40 North Pearl St, Suite 5
Albany, NY 12207-2729
Telephone: 1-800-469-6872;
TDD/TTY users contact the New York State Relay at 711;
or visit our web site - www.elections.ny.gov

If you believe that someone has interfered with your right to register or
to decline to register to vote, your right to privacy in deciding whether to
register or in applying to register to vote, or your right to choose your own
political party or other political preference, you may file a complaint with:

Box 11: Check one box only. Political party enrollment is optional but that, in order to vote in a primary election of a political
party, a voter must enroll in that political party, unless state party rules allow otherwise.

Box 10: If you have never voted before, write “None”. If you can’t remember when you last voted, put a question mark (?).
If you voted before under a different name, put down that name. If not, write “Same”.

Box 9: You must make one selection. For questions refer to Verifying your identity above.

It is a crime to procure a false registration or to furnish false information to the Board of Elections.

To complete this form:

If we are unable to verify your identity before Election Day, you will be asked for ID when you vote for the first time.

If you do not have a DMV or Social Security number, you may use a valid photo ID, a current utility bill, bank statement,
paycheck, government check or some other government document that shows your name and address. You may include
a copy of one of those types of ID with this form.

We will try to check your identity before Election Day, through the DMV number (driver’s license number or non-driver ID
number), or the last four digits of your social security number, which you will fill in Box 9.

Verifying your identity

To Register You Must:
• be a U.S. citizen;
• be 18 years old by December 31 of the year in which you file this form
(note: You must be 18 years old by the date of the general, primary, or other
election in which you want to vote.);
• be a resident of the County, or of the City of New York at least 30 days
before an election;
• not be in prison or on parole for a felony conviction (unless parole
pardoned or restored rights of citizenship);
• not claim the right to vote elsewhere;
• not found to be incompetent by a court.

You Can Use This Form To:
• register to vote in New York State;
• change your name and/or address, if there is a change since you
last voted;
• enroll in a political party or change your enrollment.

Qualifications for Registration

