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:ةلاحلا مسا

:زكرملا

:تالاحلا ددع

)Arabic( دیربلا قیرط نع ةیلھألا/ةیلھألا تابثإةداعإ نایبتسا

ةباجإلا كيلع بجي ،)SNAP( ةيئاذغلا تادعاسملل يليمكتلا جمانربلاو )CA( ةيدقنلا ةدعاسملا ىلع لوصحلل كتيلھأ رارمتسا ديدحتل
Family ىلإ قفرملا اًقبسم عوفدملا يديربلا فورظملا يف جذومنلا اذھ لاسرإ ةداعإو خيرأتو عيقوتو لاؤس لك نع

Independence Administration, P.O. Box 637, Canal Street Station, New York, NY
:لولحب10213-0195

)لاسرإلا ةداعإ خيرات(

 نايبتسا ربتعي هنأ نيح يف.ديربلا قيرط نع ةيلھأ تابثإ ةداعإ جذومن ةباثمب جذومنلا اذھ دُعي ،ةيدقنلا تادعاسملا ىلإ ةبسنلاب
.)SNAP( ةيئاذغلا تادعاسملل يليمكتلا جمانربلل ةيلھألا
اذإ ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهنع غالبإلاب موقت يتلا تارييغتلا تبثت يتلا تادنتسملا وأ تاباطخلا نم خسن قافرإب موقت نأ يغبني
وأ رجألا تاكيشل بوعك ةعبرأ ثدحأ ميدقت كيلع نيعتيف ،)بَستكملا لخدلا( ةفيظو ةرسألا دارفأ دحأ وأ تنأ كيدل تناك
.بتاورلا ريغتت مل اذإ ىتحةریخألا اًموی نیثالثلا لالخ لمعلا تاعاس ددعو بَستكملا لخدلا يلامجإب رخآ تابثإ

.كتاصصخم ليلقت وأ كتلاح قالغإ ىلإ ةبولطملاتاتابثإلاقافرإنودهلاسرإةداعإوأجذومنلالاسرإ ةداعإ مدع يدؤيدقو

ال معن؟)Cash Assistance( ةيدقنلا ةدعاسملا :ىلإ جاتحت تلز ام لھ.1
SNAPةيبط ةدعاسمال معن؟ Medical Assistanceالمعن؟

.كتاصصخم فاقيإ متيسف ،ال ةمالع تددح اذإ 

 كلزنم يف اونكسينيذلا صاخشألا ددع نع اهيفتغلبأةرمرخآذنمكلزنمرداغوأكعمنكسلل دحأ يأ لقتنا نأثدحلھ.2
ال  معن  ؟)ديلاوملا اهيف امب(

 .هاندأ ةبولطملا تامولعملا ركذاف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ
.ةدعاسملا ىلع لوصحلا بلط جذومن لامكإيغبنيف،ةدعاسمىلعلوصحلابلطيفصاخشألا ءالؤھ بغريناكاذإ
.تابثإلا لجأنمداليملاةداهشنمةخسنقافرإبمقف،ديدج دولوم نع غلبتستنكاذإ

خیراتلالزنملارداغلزنملا يف نكسلللقتناكبةبارقلاةلصمسالايعامتجالا نامضلامقر

)ةحفصلا بلقا(
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 لخد يأ ىلع لوصحلا يف درف يأ أدب لھ ؟كترسأ دارفأ نم درف يأ لخد وأ تنأ كلخد ريغت لھ ،ةيدقنلا ةدعاسملا فالخب.3
 ؟كلخد نع اهيف تغلبأ ةرم رخآ ذنم ةيلاتلا رداصملا نم يأ نمً الخد دقف وأ لخدلا يف ةدايز وأ ديدج
كيدل تناك اذإ .لقأ وأ دئاز غلبم وأ اًديدج غلبملا اذھ ناك اذإ امو هيلع لصحت يذلا غلبملا ركذاف ،معن ةمالع تعضو اذإ
ةعبرأ ثدحأ نم اًخسن ميدقتو )ةفيظولا( ب ءزجلا لامكإكيلع نيعتيف )بستكملا لخدلا( ةفيظو ةرسألا دارفأ دحأ وأ تنأ
ريغتت مل اذإ ىتح اًموی30 رخآ لالخ لمعلا تاعاس ددعو بستكملا لخدلا يلامجإب رخآ تابثإ وأ رجألا تاكيشل بوعك
.بتاورلا



لقأرثكأدیدجغلبملالخدلا ردصم
رالودال معنتامھاسملا .أ

ناك اذإو ال مأ ةديدج تناكأ ءاوس( ةفيظولا .ب
ركذ ءاجرلا )اًقباس ةروكذملا نم لقأ وأ ربكأ اهلخد
رالودال معن. عوبسألا يف لمعلا تاعاس ددع
رالودال معن)UIB( ةلاطبلا دض نيمأتلا تاصصخم .ج
رالودال معن)SSI( يليمكتلا نامضلا لخد .د
رالودال معنSSI جمانرب فالخب يعامتجالا نامضلا لخد .ـھ
 تردص يتلا تاعوفدملا اهيف امب( لفطلا ةلاعإ .و
رالودال معن)يئاضق رمأب
 تاصصخملا وأ يمادقلا نيبراحملا تاصصخم .ز
رالودال معنىرخألا ةيركسعلا
رالودال معنىرخأ لخد رداصم .ح

؟اهنع اهيف انتغلبأ ةرم رخآ ذنم ةيلاتلا رصانعلا ىلع تارييغت ةيأ تأرط لھ. 4
ال  معن :راجيإلا تاقفن.أ

رالودلاب ديدجلا غلبملا ناصقن  ةدايز ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ
)رييغتلل تابثإ قفرإ(

:دادس لجأ نم كب صاخلا راجيإلا نع لصفنم لكشب غلابم نآلا عفدت لھ.ب
ال معنءاوهلا فييكت وأ ةئفدتلا
ال معن  )كلذ ريغو ،تايافنلا ،يراجملا ،هايملا ،يهطلا زاغ ،ءابرهكلا( ىرخألا قفارملا

ال  معن  ؟ربكأ وأ اًماع60 هرمع صخش وأ ةرسألا يف ةقاعإ نم يناعي صخش وأ لماح ةأرما دجوت لھ.ج
:)يبطلا تابثإلا قفرا( مسالا ركذاف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ

)ةحفصلا بلقا(
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)ةلمكت( ؟اهنع اهيف انتغلبأ ةرم رخآ ذنم ةيلاتلا رصانعلا ىلع تارييغت ةيأ تأرط لھ. 4
ال  معن  :).كلذ ريغو ،يفرصم باسح ،ةرايس ،لاثملا ليبس ىلع( دراوملا.د

:)كلذ ريغو ،يفرصم باسح فشك ،ةرايسلا كص نم ةخسن قفرأ( كلذ حرشاف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ

ال  معن :كترسأ جراخ صخشل اهعفدت يتلا لفطلا ةلاعإ تاعوفدم.ـھ
رالودلاب ديدجلا غلبملا ناصقن  ةدايز ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ
)يئاضقلا رمألا ىلع ليلد قفرا(

المعن:ربكأ وأ اًماع60 غلبي يذلا وأ ةقاعإ نم يناعي يذلا ةرسألا دارفأ دحأ اهعفدي ةيبط تافورصم.و
:رييغتلا حضوف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ

ال معن :ىرخأ تارييغت.ح
:كلذ حضوف ،"معن" ةباجإلا تناك اذإ

المعن؟هب مايقلا مهنكمي يذلا لمعلا عون وأ لمعلا ىلع مهتردق نم دحت ةيبط فورظ يأ دجوي لھ.ح
:ددحف ،معنب ةباجإلا تناك اذإ

 نيب نم وھSNAP جمانرب نم ديفتست يتلا كترسأ يف صخش يأ ناك اذإ)ABAWDs( نیلئاعلا ریغ ءاحصألا نیغلابلا
 ةطشنأ وأ ،لمعلا يف درفلل ةيرهشلا ةكراشملا لقت امدنع غالبإلا كيلع بجيف ،)"ABAWD"( نيلئاعلا ريغ ءاحصألا نيغلابلا
.ةعاس80 نع ،ىرخألا لمعلا

)SNAP(ةیئاذغلاتادعاسملليلیمكتلاجمانربلا

 ءافيتسا كيلع يغبني ةيئاذغلاSNAP تادعاسملل يليمكتلا جمانربلا تاصصخمىلع لوصحلا يف رمتستس تنك اذإ ام ديدحتل
 ةداعإو ةيلھألا نايبتسا ءافيتساب مقت مل اذإو .جذومنلا اذھ نم1 ةحفصلا يف ددحملا دعوملا لبقهلاسرإ ةداعإو اذھ ةيلھألا نايبتسا
 .اهفاقيإ وأ كب ةصاخلاSNAP ةيئاذغلا تادعاسملل يليمكتلا جمانربلا تاصصخم ليلقتمتيسف ،ررقملا دعوملا لبقهلاسرإ
.18iNYCRR 387.17 نوناقلا ىلإ رارقلا اذھ دنتسيو .كلذ ثودح ةلاح يف رخآ اًراطخإ كيلإ لسرنسو

:تقولا اذھ يفSNAP ـل اهنع غالبإلا كيلع بجي يتلا تارييغتلاب ةمئاق
.كترسأيفدرفيأللخد ردصم يأ يف تارييغت
.رهشلا يف رالود100 نعديزي غلبمب ضفخنيوأديزيامدنعةرسأللبستكملالخدلايلامجإ ىلع تأرط تارييغتيأ

)ةحفصلا بلقا(
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:تقولا اذھ يفSNAP ـل اهنع غالبإلا كيلع بجي يتلا تارييغتلاب ةمئاق
تاصصخم وأ يعامتجالا نامضلا تاصصخملثمةرسأللماعدرومنمبستكملاریغلخدلا يلامجإ يف تارييغتلا
.رهشلا يف رالود100 نم رثكأب ضفخنت وأ عفترت امدنع ةلاطبلا دض نيمأتلا
 ةقاعإلا نيمأت وأ لفطلا ةلاعإ تاعوفدم ،لثمصاخردصمنمكترسألبستكملاریغلخدلا يلامجإ يف تارييغت
.رهشلا يف رالود100 نع ديزي امب ضفخني وأ ديزي امدنع صاخلا
.كترسأب صاخلاSNAP جمانرب يف لومشمريغلفطلهعفدتيذلايئاضقرمأبرداصلالفطلا ةلاعإ غلبم يف تارييغت
.كعمنوشیعینیذلا صاخشألا يف تارييغت
،ةئفدتلا/ءاوهلا فييكت فيلاكتو ،ديدجلا يراقعلانھرلاوأراجيإلافيلاكتوديدجلاكناونعمدقف ،كنكسم نم تلقتنااذإ
.قفارملا فيلاكتو
.ىرخأةبكرموأةفلتخموأةدیدج ةرایس ىلع لوصحلا
ةيدقنلا يلامجإ ناك اذإ ،راخدالا ةسسؤم وأ فرصملايفاهلاومأوأ،اهتادنسوأ،اهمهسأوأ،كترسأ لاومأ يفتادايز
وأ مئاد لكشبنيقاعم وأ نينسم دارفأ نودب ةرسأل اًرالود2,250 نم رثكأ نآلا غلبي ةرسألا دارفأ عيمجل تارخدملاو

.ةمئاد ةقاعإ يوذ وأ نينسملا ةرسألا دارفأ دحأ اهب ةرسأل رالود3,500
 اًغلاب اًصخش كترسأ هب عتمتت يذلاSNAPةيئاذغلاتادعاسملليليمكتلاجمانربلايفنيكرتشملا دارفألا دحأناكاذإ
 يف كلذو ،اًيرهش ةعاس80 نع لقت هلمع تاعاس تناك اذإ انرابخإ يغبنيف ،)ABAWD(ً الافطأ لوعي ال مسجلا ميلس
.رهشلا كلذ ةياهن دعبمايأ10 نوضغ
غالبإ بجيف ،نيلئاعلا ريغ ءاحصألا نيغلابلا دحأ دعُيSNAP جمانرب نم ديفتست يتلا كترسأ دارفأ نم يأ ناك اذإ
مايأ10 نوضغ يف رهش لك ةعاس80 نع ىرخألا لمعلا ةطشنأ وأ لمعلا يف هتكراشم تاعاس ددع لق اذإ ةعطاقملا
ABAWD تابلطتم ةيبلت ىلع هتدعاسمل ةعطاقملا نم لھؤم لمع طاشن بلطABAWD ـل نكمي .رهشلا كلذ ةياهن دعب
،ABAWD دارفأ نيب نم وھ كب صاخلاSNAP جمانرب نم ديفتست يتلا كترسأ يف صخش يأ ناك اذإ .ةيلارديفلا
هنأABAWD دقتعا اذإ وأ اًيلارديف دمتعمABAWD ءافعإ اهيدل ةقطنم ىلإ ةرسألا تلقتنا اذإ غالبإلا اًضيأ بجيف
.ABAWD تابلطتم نم هؤافعإ بجي

 متيسو .ةرسألا مجح وأ دراوملا وأ لخدلا وأ ناونعلا يف تارييغت ةيأ نع اًروف ةئيهلا هذھ غلبت نأ يغبني ─ ةیبطلا ةدعاسملا
 .كب ةصاخلا ةيبطلا ةدعاسملا ةيطغت يف رييغت ثودح ةلاح يف كمالعإ

ناك اذإ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهنع غالبإلاب موقت يتلا تارييغتلا نم ققحتت يتلا تادنتسملا وأ تاباطخلا نم خسن قافرإ كيلع بجي
��� ��� ���� �� �� رجأ بوعك عبرأ رخآ ميدقت كيلع بجيف ،)بستكم لخد( ةفيظو كتلئاعل وأ كل
.بتاورلا ريغتت مل نإ اًموی30 رخآ لالخ لمعلا تاعاس ددعو بستكملا لخدلا يلامجإ

تناك اذإ انربخت نأ بجيف ،ABAWD صاخشأ نيب نم دعيSNAP جمانرب نم ديفتست يتلا كتلئاع يف صخش يأ ناك اذإ
.رهشلا كلذ ةياهن دعب مايأ10 نوضغ يف رهشلا يف ةعاس80 نع لقت ىرخألا لمعلا ةطشنأ وأ لمعلا يف درفلا كلذ ةكراشم

)ةحفصلا بلقا(
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يعجر رثأبSSI جمانرب نم ةماعلا ةدعاسملا تاصصخم عفد ةداعإب ضيوفتلا

SSI جمانرب تاعوفدم ،لثم( SSI جمانرب نم يتاعوفدم ىلوأ مادختساب )SSA( يعامتجالا نامضلا ةرادإ بودنم ضوفأ
 يل اهعفدت يتلا )PA( ةماعلا ةدعاسملا نع ةيلحملا )SSD( ةيعامتجالا تامدخلا ةرادإ ضيوعت لجأ نم )يب ةصاخلا ةيعجرلا
 لخد جمانرب نم ةدافتساللً الھؤم تنك اذإ امSSA ةرادإ هيف ررقت يذلا تقولا يف كلذو ،ةيلحملا لاومألا وأ ةيالولا لاومأ نم
 لاومأ ةيأ مادختساب اهعفد مت يتلا )PA( ةماعلا ةدعاسملا نعSSD ةرادإSSA ةرادإ ضوعت نلو .)SSI( يليمكتلا نامضلا
.ةيلارديف

 .)SSD( ةرادإ لثممو انأ هيلع تعقو دق نوكأSSA ةرادإ ىلإ اًراطخإ ةيالولا لاسرإ ةلاح يف طقف ضيوفتلا اذهب مزتلأس يننإ
 لبقت نلو .ةيالولا يف يلجس عم يب صاخلاSSI لجس ةقباطم نم اًيداليم اًموي30 نوضغ يف راطخإلا ةيالولا لسرت نأ يغبنيو
 يعجر رثأبSSI تاعوفدم يل لسرتسSSA ةرادإ نإف ،كلذ نمً الدبو .اًيداليم اًموي30 رورم دعب راطخإلاSSA ةرادإ
.اهب لومعملاSSA دعاوق بجومب

 نإف ،SSD ةرادإل عفدلا قحتسم غلبملا نم ربكأ ىلوألا ةعفدلا تناك اذإو .SSI جمانرب نم طقف ىلوألا يتاعوفدم مادختسا نكمي
.اهب لومعملا اھدعاوق بجومب يل ةيقبتملا لاومألا لاسرإب موقتسSSA ةرادإ

:نيتلاح يفSSD ضيوعتSSA ةرادإل نكمي

.لھؤم يننأSSA ةرادإ تدجووSSI جمانرب نم ةدافتسالل اًبلط تمدق اذإSSD ةرادإلعفدلا ةداعإب موقتس )1(

.اهقيلعت وأ اهئاهنإ دعبSSI جمانرب نم يتاقحتسم تدعتسا اذإSSD ةرادإلعفدلا ةداعإب موقتس )2(

SSA ةرادإ ذاختال يراظتنا ةرتف لالخ يل اهتعفد يتلا ةماعلا ةدعاسملا نع طقفSSD ةرادإضيوعتبSSA ةرادإ موقتس
 يذلا لوألا رهشلا نم )1( ةرتفلا هذھ أدبتو ."ةتقؤملا ةدعاسملا" مساب رمألا اذھ فرعيو .جمانربلا نم ةدافتسالل يتيلھأبرارق
 يتيلھأ هيف عجرتسأ يذلا لوألا مويلا يف )2( وأ ،SSI جمانرب تاصصخم نم يتاقحتسم ىلع لوصحللً الھؤم هيف حبصأ
 نم يتاعوفدم لعفلاب هيف أدبت يذلا رهشلا ةرتفلا هذھ نمضتتو .اهئاهنإ وأ اهقيلعت دعبSSI جمانرب نم يتاقحتسم ىلع لوصحلل
 رهشلا يف يهتنت ةرتفلا هذھ نإف ،ةماعلا تادعاسملا نم يتاعوفدم رخآ فاقيإSSD ةرادإرودقمب نكي مل اذإو .SSI جمانرب
 .يلاتلا

 غلبم نع هيف ينغلبت اًراطخإSSD ةرادإلسرت نأ يغبنيف ،SSD ةرادإSSA ةرادإ ضيوعت دعب مايأ10 هاصقأ دعوم يف
 يتلا ةقيرطلاب هيف ينربخت اًباطخ ّيلإ لسرتسSSA ةرادإ نأ ىلإ اًضيأ راطخإلا ريشيسو .هعفد مت يذلا ةتقؤملا ةدعاسملا
 قفاوأ ال تنك اذإ ةيالولاىلإ رارق فانئتسا يننكمي فيك كلذكو ،SSI جمانرب نم يل عفدلا ةقحتسم ةيقبتم لاومأ ةيأ اهب ديعتسأس
.هيلع

ً الھؤم هيف تحبصأ يذلا خيراتلا هنأ ىلع ضيوفتلا اذھ ىلع يعيقوت خيرات مادختسا اهنكمي هنإف ،SSA ةرادإ دعاوق ىلع ًءانب
.ةيلاتلا اًموي60 ـلا لالخ يفSSI جمانرب نم ةدافتسالل بلطب تمدقت اذإ طقف كلذ لعفتسو .ةرم لوألSSI جمانرب نم ةدافتسالل

 .SSA ةرادإ مامأ يلاحلا تقولا يف قلعم فانئتسا وأSSI جمانربب صاخ بلط جذومن يأ ىلع ضيوفتلا اذھ قبطني

 نامضلا ةرادإ عفدت امدنع اًضيأ يهتنيو .لماكلاب يب ةصاخلا يليمكتلا نامضلا لخد ةلاح يف لصفلا مت اذإ ضيوفتلا اذھ يهتني
 عم قفتي ديدج ٍضيوفت ىلع عقوأ نأ بجي .ضيوفتلا ءاهنإ ىلع ةيالولا عم قافتالا اًضيأ يناكمإبو .ةرم لوأل يتاقحتسم يعامتجالا
 اذإ وأ ضيوفتلا اذھ ءاهتنا دعب يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لوصحلل بلط ميدقت ةداعإب تمق اذإ )NYS( كرويوين ةيالو نيناوق
.يليمكتلا نامضلا لخد نأشبهتمدقنعطوأبلطيأيفرظنلاءانثأةديدج يليمكت نامض لخدةبلاطمتمدق

)ةحفصلا بلقا(



:خيراتلا:فظوملا عيقوت
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:ةلاحلا مقر

.ضيوعتلا نأشبSSD ةرادإهتذختا رارق ىلع يتقفاوم مدع لاح يف ةلداع عامتسا ةسلج دقع ةصرف ىلع لصحأس

 ةيعامتجالا تامدخلا جمارب نع هتفرعم كيلع يغبني ام" ىمسي بيتك نم ةخسن ىلع تلصح دقل
"What You Should Know About Social Services Programs". ةتقؤملا ةدعاسملا نع هركذي ام مهفأ يننإو.

.ةيقيقحو ةحيحص جذومنلا اذھ يف ةروكذملا تامولعملا نأب رقأ )وأ( مسقأ يننإ

 :)حضاو ٍطخب مسالا ةباتك ءاجرلا( مسالا

 :خيراتلا :عيقوتلا

:دمتعملا لثمملا وأ ةجوزلا/جوزلا عيقوت

 :خيراتلا

 تيفخأ اذإ وأ ةقيقحلل كلوق مدع ةلاح يف اًعم امهيلك وأ سبحلا وأ ةيلام تامارغ ةيالولا نوناقو يلارديفلا نوناقلا ضرفي :ريذحت
 ىلع موقت نأب ةيميظنتلا حئاوللا يضتقتو .ةدعاسملا ىلع لوصحلل كتيلھأ رارمتساب ةقلعتملا قئاقحلا نع فشكلا يف تلشف وأ
.ناونعلا وأ ةشيعملا ريبادت وأ دراوملا وأ لخدلا وأ تاجايتحالا يف تارييغت ةيأب ةئيهلا هذھ راطخإب روفلا

لامكإيف ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف بغرت تنك اذإو.باختنالل لیجست بلط وھ جذومنلا اذھ نم ریخألا ءزجلا نإ:ةظحالم
غلبم ىلع هضفر وأ باختنالل لیجستلا بلط میدقت رثؤی نلو.صتخملا فظوملا نم كلذ بلطاف ،بخانلا لیجست بلط جذومن
.ال مأ هلامكإ متُءاوس ةئیهلل جذومنلا اذھ لاسرإ ةداعإ يغبنیو.ةئیهلا هذھ نم هیلع لصحتس يذلا ةدعاسملا


