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التسجيل في برنامج FOODSHARE WISCONSIN
)(FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION

إرشادات :إذا كنت من ذوي اإلعاقة وتحتاج لتوفير هذا النموذج بصيغة بديلة أو ترجمته إلى لغة أخرى ،فيرجى االتصال بالوكالة التابع لها .للحصول على
رقم هاتف وكالتك ،قم بزيارة موقع  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmأو اتصل بخدمات األعضاء على
رقم  .800-362-3002يتم توفير خدمات ترجمة النموذج مجانا.
لديك الحق في تقديم الطلب الخاص بك في أي وقت .لتعيين تاريخ التسجيل الخاص بك (التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه التمتع بمزاياك) ،فسيتوجب عليك
تزويدنا باسمك ،وعنوانك ،وتوقيعك على األقل .يمكنك بعد ذلك ملء النموذج المتاح عبر اإلنترنت على  ،access.wi.govثم إرساله لنا بالبريد ،الفاكس،
الهاتف ،أو توصيله شخصيا.
ستحتاج إلى إجراء مقابلة مع وكالتك عبر الهاتف أو بصف ٍة شخصية إلنهاء ما تبقى من طلبك .وستتم معالجة طلبك في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد
أقصاه  30يو ًما من تاريخ استالم الوكالة لطلبك.
قد يكون لك ممثل معتمد الستكمال هذا النموذج بالنيابة عنك .ولتعيين ممثل معتمد ،قم بتعبئة إما نموذج تعيين أو تغيير أو حذف ممثل معتمد :نموذج شخص،
 ،F10126Aأو نموذج تعيين أو تغيير أو حذف ممثل معتمد :نموذج شخص .F10126B ،سيسمح هذا لممثلك المفوض بإكمال الطلب والتوقيع عليه
بالنيابة عنك .للحصول على هذا النموذج ،اتصل على  ،800-362-3002أو تفضل بزيارة
.www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
إذا كنت تحصل على إعانات  FoodShareالتي توقفت في غضون الـ  30يو ًما األخيرة ،فربما يمكنك إعادة فتح إعانات  FoodShareدون استكمال
نموذج التسجيل هذا .اتصل بوكالتك لمعرفة إذا ما كان يمكنك إعادة فتح إعانات  FoodShareدون استكمال هذا النموذج أو الطلب أم ال.
رقم الضمان االجتماعي
االسم  -ال ُمتقدم (االسم األخير ،متبوعا باالسم األول ،ثم األحرف األولى من
االسم األوسط)
تاريخ الميالد (شهر/يوم/سنة)

رقم الهاتف

هل أنت بال مأوى حاليًا؟
ال
نعم

عنوان الشارع
الرمز البريدي

المدينة

الوالية

التوقيع – مقدم الطلب أو الممثل المفوض

تاريخ التوقيع (شهر/يوم/سنة)

أولوية الحصول على خدمات FoodShare
إذا كنت بحاجة للمساعدة على الفور ،فقد تتمكن من المطالبة بمزايا  FoodShareخالل سبعة أيام من تقديمك لطلبك و/أو نموذج التسجيل الخاص بك إذا
كان أي من التالي ينطبق عليك:
• إذا كان مجمل ما تملكه أسرتك نقدا أو في حساب بنكي  100دوالر أو أقل وسيكون مدخولكم لهذا الشهر أقل من  150دوالر.
• إذا كانت أسرتك ستتكبد تكاليف إيجار أو رهن عقاري أو مرافق تتعدى قيمتهم إجمالي دخل أسرتك (المتاح نقديا أو في حساب بنكي) لهذا الشهر.
مهاجرا أو يعمل بالزراعة الموسمية وتوقف مصدر دخله.
• إذا كان أحد أفراد أسرتك
ً
أجب عن األسئلة التالية حتى ندرس تقديم الخدمة لك بصورة عاجلة.
ما هو إجمالي الدخل (قبل الضرائب أو االقتطاعات األخرى) الذي تتوقعه أسرتك هذا الشهر؟
ما هو إجمالي األصول التي تمتلكها أسرتك (على سبيل المثال ،مبالغ نقدية ،مبالغ في حسابات جارية أو حسابات توفير ،أو مبلغ
إجمالي من المال)؟
ً
ما المبلغ الذي تسدده أسرتك إجماال مقابل السكن (اإليجار أو الرهن على سبيل المثال) هذا الشهر؟
هل تلقت أسرتك مزايا  Wisconsin FoodShareهذا الشهر؟
هل حصلت أسرتك على إعانات ( Supplemental Nutrition Assistance Programبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية)
( ،SNAPقسائم الطعام ،نقل اإلعانات اإللكترونية) في والية أخرى هذا الشهر؟
هل تقيم حاليًا في ملجأ لضحايا العنف المنزلي؟
مهاجرا أو عامالً بالزراعة الموسمية وقد توقف مصدر دخله مؤخرا وال يتوقع أن يتجاوز دخله في
هل أحد أفراد أسرتك
ً
األيام الـ  10القادمة  25دوالر؟
إذا كان يتوجب على أسرتك دفع قيمة خدمات المرافق ،فأجب عن األسئلة التالية.
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صفحة  2من 7
إيجارا ،هل يشمل اإليجار تكلفة التدفئة؟
إذا كنت أسرتك تدفع
ً
تحقق من المرافق التي يتطلب من أسرتك دفع تكلفتها ،واختر "نعم" أو "ال" إذا كان المرفق يستخدم لتدفئة منزلك.
هل يستخدم للتدفئة؟
المازوت/الكيروسين
ال
نعم
الغاز (الطبيعي)
الفحم
ال
نعم
الكهرباء
الخشب
ال
نعم
غاز البروبان السائل
حدد المرافق التي يتعين على أسرتك دفع تكاليفها.
الصرف الصحي
المياه
الهاتف
أخرى:
رسوم إضافية نظير تكييف الهواء

التخلص من النفايات

نعم

ال

هل يستخدم للتدفئة؟
ال
نعم
ال
نعم
ال
نعم

أعمال التركيب واإلصالحات

من المحتمل أن يطلب منك توفير إثبات لبعض إجاباتك .اطلع على قسم "اإلثباتات المطلوبة" لتتعرف على قائمة اإلثباتات التي قد نطلب منك توفيرها.
أرسل الطلبات و/أو اإلثبات عبر البريد أو الفاكس إلى:
إذا كنت تقطن في مقاطعة :Milwaukee
MDPU
PO Box 05676
Milwaukee, WI 53205

إذا كنت ال تعيش في مقاطعة Milwaukee
CDPU
PO Box 5234
Janesville, WI 53547-5234

أو فاكس888-409-1979 :

أو فاكس558-392-2281 :

يمكنك رفع صور ضوئية لإلثباتات المطلوبة عبر اإلنترنت على .access.wi.gov
إذا أردت أن تنضم إلى  BadgerCare Plusأو  ،Medicaidيمكنك التقدم بطلب للحصول على برامج الرعاية الصحية تلك عبر اإلنترنت على
 access.wi.govفي نفس وقت تقدمك بطلب للحصول على مزايا  .FoodShareأو يمكنك إكمال نموذج طلب الحصول على الرعاية الصحية ،والذي
يمكنك الحصول عليه على اإلنترنت من خالل  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmأو عن طريق االتصال بوكالتك.
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صفحة  3من 7

معلومات هامة عن FOODSHARE WISCONSIN
هذا النموذج مخصص لالنضمام لـ  FoodShareفقط .وال يمكن استخدامه لطلب التمتع بـ BadgerCare Plus ،Family Planning Only Services
 ،Medicaid ،Wisconsin Shares Child Care Subsidyأو ) .Wisconsin Works )W-2يمكنك التقدم بطلب للحصول على مزايا
 ،BadgerCare Plus ،Family Planning Only Services ،Medicaidو  Wisconsin Sharesعبر اإلنترنت من خالل  access.wi.govأثناء تقديمك
لطلب االنضمام لـ  .FoodShareسيتعين عليك االتصال بوكالتك للتقدم بطلب االشتراك في .W-2
استحقاق  .FoodShareال يتوجب عليك االنضمام لبرنامج  W-2أو أي برامج أخرى لتتمتع بمزايا  .FoodShareيتم إتاحة مزايا  FoodShareللمساعدة في تلبية
االحتياجات الغذائية لألسر منخفضة الدخل .عادة ما يتم تعريف األسرة على أنها مجموعة األشخاص الذين يعيشون معا ويتشاركون الطعام .يتوقف قدر مزايا FoodShare
الذي تتلقاه األسرة على عدد أفرادها ،ونفقاتها ،ودخلها .يتم إصدار مزايا  FoodShareعلى بطاقة  ،Wisconsin QUESTالتي تستخدم كبطاقة مصرفية عند محالت
البقالة أو متاجر المزارعين التي تقبل خدمات .FoodShare
كعضو في خدمة  ،FoodShareلديك الحقوق و الواجبات التالية .تشمل حقوقك:
• حق إبالغك بحالة تسجيلك خالل  30يو ًما من التقدم للحصول على الخدمة.
ً
مؤهال للمساعدة الفورية.
• حق الحصول على المزايا خالل سبعة أيام إذا كنت
• الحق في أن يتم معاملتك باحترام وأال يتم التمييز ضدك بسبب السن ،الجنس ،المجموعة العرقية ،لون البشرة ،اإلعاقة ،العقيدة الدينية ،األصل القومي أو المعتقدات
السياسية.
أنت مسئول عن:
• اإلجابة عن جميع األسئلة المذكورة في النموذج بشكل كامل وصريح والتوقيع باسمك لتشهد ،تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين ،أن كل اإلجابات التي قمت بتقديمها
حقيقية وصحيحة.
• توفير إثبات على صحة المعلومات المطلوبة لتحديد مدى أهليتك.
• اإلبالغ عن أي تغييرات قد تطرأ خالل المدة الزمنية ال ُمقدمة لك في خطاباتك.
• عدم البيع ،أو المتاجرة ،أو التبرع بالمزايا.
• استخدام مزايا  FoodShareلشراء األغراض المسموح بها فقط.
قد يتم استبعاد األشخاص الذين يخالفون قواعد  FoodShareمن البرنامج ،أو يتعرضون للتغريم ،أوالسجن ،أو الثالثة معًا.
للمزيد من المعلومات حول حقوقك وواجباتك ،قم بزيارة موقع .www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10150B.htm
بيان عدم التمييز الصادر عن USDA
وفقًا للقانون الفيدرالي للحقوق المدنية ولوائح وسياسات الحقوق المدنية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية ( ،)USDAيُحظر على وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها
ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة األمريكية أو إدارتها التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو األصل القومي أو الجنس أو العقيدة
الدينية أو اإلعاقة أو العمر أو المعتقدات السياسية أو االنتقام أو الثأر من نشاط سابق للحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط تم إجراؤه أو تمويله بواسطة وزارة الزراعة
األمريكية.
يجب على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات البرنامج (مثل طريقة برايل ،أوالطباعة الكبيرة ،أوالشريط الصوتي ،أولغة
اإلشارة األمريكية  ،وما إلى ذلك) ،االتصال بالوكالة (الوالية أو المحلية) حيث تقدموا للحصول على المزايا .يمكن لألفراد الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانون من إعاقات
في الكالم االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خالل الخدمة الفيدرالية لتحويل األصوات إلى نصوص على  .)800( 877-8339باإلضافة إلى ذلك ،من الممكن توفير
برنامج المعلومات بلغات أخرى غير اإلنجليزية.
للتقدم بطلب شكوى عن تعرضك للتمييز أكمل  )AD-3027( ،USDA Program Discrimination Complaint Formالموجود على اإلنترنت من خالل:
 ،https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customerأو في أي من مكاتب وزارة الزراعة األمريكية ،أو عن
طريق كتابة خطاب ُموجه إلى وزارة الزراعة األمريكية وذكر كل المعلومات المطلوبة في النموذج .لطلب الحصول على نسخة من نموذج الشكوى اتصل
ب  .)866( 632-9992تقديم النموذج المكتمل الخاص بك أو الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية بواسطة:
()1

البريدU.S. Department of Agriculture :
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
;Washington, D.C. 20250-9410

()2

فاكس)202( 690-7442 :؛ أو

() 3

البريد اإللكتروني.program.intake@usda.gov :
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صفحة  4من 7
صا متكافئة.
تمنح هذه المؤسسة فر ً
إخطار مكتوب
لديك الحق في استالم إخطار مكتوب من وكالتك قبل اتخاذ أي إجراء بخصوص إنهاء أو تقليل مزايا  FoodShareال ُمقدمة لك .لمعظم اإلجراءات ،ستتسلم خطابًا خالل ما
ال يقل عن  10أيام قبل اتخاذ اإلجراء.
جلسة استماع عادلة
لديك الحق في طلب جلسة استماع عادلة إذا لم توافق مع أي من قرارات الوكالة .يمكنك طلب عقد جلسة استماع عادلة عن طريق االتصال ب  .608-266-7709كما
يمكنك أيضًا إرسال نموذج أو خطاب لطلب عقد جلسة استماع عادلة عن طريق فاكس  608-264-9885أو عن طريق البريد إلى:
Department of Administration
Division of Hearings and Appeals
PO Box 7875
Madison, WI 53707-7875
يجب تقديم طلبك خالل  90يو ًما من تاريخ سريان مزايا  Foodshareالخاص بوكالتك أو إذا لم توافق على حجم مزايا  FoodShareالمقدمة إليك ،في أي وقت أثناء
حصولك على المزايا.

يمكن تحميل طلب عقد جلسة استماع عادلة من  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmأو يمكنك االتصال بالوكاالت ال ُمدرجة
بخطابك لطلب جلسة االستماع
في معظم الحاالت ،إذا تم تلقي طلبك لجلسة استماع عادلة من قِبل قسم جلسات االستماع واالستئنافات قبل تاريخ سريان اإلجراء ،فلن يتم إنهاء أو تقليل مزايا خدمة
 .FoodShareيمكنك أن تطلب استمرار المزايا المقدمة إليك ،حتى يتم اتخاذ قرار بشأن استئنافك على األقل .إذا طرأ تغيير ما غير متعلق باستئنافك خالل هذا الوقت ،من
المحتمل أن تتأثر مزايا خدمة  .FoodShareإذا طرأ تغيير أخر ،سوف تتلقى خطابًا جديدًا .إذا لم تكن راضيًا عن قرار جلسة االستماع العادلة ،يمكنك التقدم بطلب استئناف
ثان وجلسة استماع عادلة ثانية .إذا أدى قرار جلسة االستماع العادلة إلى إنهاء أو تقليل المزايا ال ُمقدمة إليك ،فقد يتوجب عليك دفع تكلفة المزايا التي تلقيتها أثناء سريان
ِ
استئنافك .يمكنك طلب عدم استمرار المزايا ال ُمقدمة إليك.
يمكنك أن تمثل نفسك أو أن يُمثلك محام ،أو صديق ،أو أي شخص أخر تختاره في جلسة االستماع أو االجتماع .ال يمكننا أن ندفع أتعاب محاميك .على الرغم من ذلك ،يمكنك
تلقي خدمات استشارة قانونية مجانية إذا كنت تستوفي بعض الشروط .لمعرفة المزيد عن االستشارة القانونية المجانية اتصل على .888-278-0633
إذا لم تحضر أنت أو ممثلك إلى جلسة االستماع بدون عذر مقبول ،فلن تنظر اللجنة في طلب استئنافك وسيتم رفضه تلقائيا.
الوصي الشرعي أو القانوني أو المحامي الموكل
إذا كان لديك وصي شرعي أو قانوني أو قمت بتوكيل محامي ،فيمكن لهذا الشخص ملء هذا النموذج وتقديمه نيابة عنك .سيتعين على هذا الشخص تقديم المستندات التي
تثبت تعيينه أو تعيينها لتمثيلك مع هذا النموذج.
جمع المعلومات/استخدام أرقام الضمان االجتماعي/معلومات التعريف الشخصية
ن جمع هذه المعلومات ،بما في ذلك رقم الضمان االجتماعي لكل فرد من أفراد األسرةُ ،مصرح به بموجب قانون الغذاء والتغذية لعام  ،2008بصيغته
المعدلة .7 U.S.C. 2011-2036،ست ُستخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت أسرتك تستوفي شروط المشاركة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية .SNAP
سنتحقق من هذه المعلومات من خالل برامج مطابقة حاسوبية .كما ست ُستخدم هذه المعلومات لرصد االلتزام بسياسات البرنامج و إلدارته بالشكل األمثل.
ست ُستخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت أسرتك تستوفي شروط تلقي مزايا البرنامج أو االستمرار في الحصول عليها.
سيتم التحقق من المعلومات التي وفرتها لنا عن طريق برامج مطابقة حاسوبية .كما ست ُستخدم هذه المعلومات لرصد االلتزام بسياسات البرنامج و إلدارته بالشكل األمثل.
من الممكن أن نُفصح عن هذه المعلومات لوكاالت أخرى ،سواء فيدرالية أو تابعة للوالية ،لفحصها رسميا بواسطة جهات إنفاذ القانون للقبض على األشخاص الفارين من
العدالة.
إذا قام برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ( )SNAPبتحريك دعوى ضد أسرتك ،فقد تتم إحالة جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب ،بما في ذلك جميع أرقام الضمان
االجتماعي ،إلى الهيئات الفيدرالية وهيئات الوالية المختلفة ،وهيئات جمع التعويضات الخاصة ،التخاذ اإلجراء المناسب لتحصيل الرسوم.
إن تقديم المعلومات المطلوبة ،بما في ذلك أرقام الضمان االجتماعي الخاصة بجميع أفراد األسرة ،هو أمر اختياري .ومع ذلك ،سيؤدي عدم تقديم رقم الضمان االجتماعي
إلى رفض مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ( )SNAPلكل فرد لم يتم تقديم رقم الضمان االجتماعي الخاص به .سيتم استخدام والكشف عن أي أرقام للضمان
االجتماعي تم تزويدها بنفس الطريقة كأرقام الضمان االجتماعي لكل أفراد األسرة المؤهلين لتلقي مزايا البرنامج.
لن يتم مشاركة رقم الضمان االجتماعي الخاص بك مع إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة (.)USCIS
وضع الهجرة
لتتمكن من الحصول على خدمات  ،FoodShareيجب أن تكون مواطنًا أمريكيًا أو أن يكون وضعك القانوني مستوفي لشروط الهجرة الالزمة طبقا إلدارة خدمات المواطنة
والهجرة في الواليات المتحدة ( .)USCISسيتم التحقق من وضع الهجرة لجميع األفراد المتقدمين للحصول على  FoodShareمع إدارة خدمات المواطنة والهجرة في
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الواليات المتحدة ( )USCISوقد يؤثر ذلك على تسجيل ومزايا  .FoodShareلن يتم التحقق من وضع الهجرة مع إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة
( )USCISألي فرد لم يتقدم للحصول على مزايا  FoodShareأو أي شخص أشار لعدم قانونية وضع الهجرة الخاص به لدى إدارة خدمات المواطنة والهجرة في
الواليات المتحدة ( .)USCISعلى الرغم من ذلك ،قد يؤثر دخل هؤالء األفراد على التسجيل ببرنامج  FoodShareوتلقي مزاياه.
مراجعة مراقبة الجودة
يمكن اختيار حالتك في برنامج  FoodShareعشوائيًا من قبل ( Wisconsin Department of Health Servicesإدارة الخدمات الصحية بوالية ويسكونسن(
للخضوع لمراجعة مراقبة الجودة .مراجعة مراقبة جودة  FoodShareهي مراجعة لحالة مدرجة ببرنامج  FoodShareللتأكد من أن الوكالة التي أدرجتك في برنامج
 FoodShareقد أصدرت مساعداتها لك بشكل صحيح بعد تتبع القواعد التي حددتها الحكومة الفيدرالية .تنص القوانين الفيدرالية على ضرورة تعاونك مع مراجعة مراقبة
الجودة .إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة ولم تتعاون مع المراجعة ،فقد يتم إلغاء إدراج حالتك في برنامج  .FoodShareإذا حدث ذلك ،سيتم إعالمك بالمدة الزمنية إللغاء
إدراج حالتك.
متطلبات تسجيل العمل لألفرد الذين تتراوح أعمارهم بين  16إلى  59عام
يجب على كل المتقدمين وأعضاء برنامج  FoodShareمن عمر  16وحتى  59عا ًما التسجيل للعمل إال إذا كانوا معافين أو مستثنيين .سيتم تسجيلك للعمل في الوقت الذي
يتم اعتبارك مؤهالً لبرنامج  ،FoodShareما لم تحصل على إعفاء.
تستوفي متطلبات اإلعفاء من التسجيل للعمل إذا كان أي مما يأتي صحي ًحا:
• عمرك  16أو  17عام ولست العائل الرئيسي لألسرة المدرجة ببرنامج .FoodShare
• عمرك  16أو  17عام وأنت العائل الرئيسي ألسرة مدرجة ببرنامج  FoodShareولكنك مسجّل في مدرسة أو أحد برامج التدريب والتوظيف بدوام نصفي على
األقل.
• إذا كنت غير الئق للعمل .ينطبق ذلك إذا:
 oكنت تتلقى إعانة إعاقة بصورة مؤقتة أو دائمة من مصدر حكومي أو خاص.
 oإذا أقرت وكالتك بأنك غير قادر ذهنيًا أو بدنيًا على العمل
 oإذا ذكر بيان معتمد من مقدم رعاية صحية أو أخصائي اجتماعي أنك غير قادر على العمل.
• إذا كنت مدرج ببرنامج  W-2وتستوفي متطلبات عمل .W-2
• إذا كنت العائل الرئيسي لطفل معال يقل عمره عن  6سنوات (سواء كان الطفل يعيش في منزلك أو خارجه) .ولكن ،إذا كنت تتشارك الوصاية على الطفل مع شخص
آخر ،فسيتم استثناء أحدكما فقط من متطلبات تسجيل العمل بصفته العائل الرئيسي للطفل.
• إذا كنت العائل الرئيسي لشخص آخر ال يمكنه العناية بنفسه (سواء كان هذا الشخص يعيش في منزلك أو خارجه).
• إذا كنت متقدم للحصول أو تحصل على إعانة بطالة.
• إذا كنت تشارك بانتظام في برنامج للعالج أو إعادة تأهيل من تعاطي الكحوليات أو المخدرات.
• إذا كنت تعمل  30ساعة أسبوعيًا أو أكثر أو تحصل على أجر يعادل عمل  30ساعة أسبوعيًا أو أكثر وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور.
• إذا كنت مسجل بدوام نصفي على األقل في جامعة أو برنامج تدريبي أو معهد تعليم عالي معترف به.
من الممكن أن يطلب منك تقديم إثبات لوكالتك إذا كنت تستوفي أي من شروط اإلعفاء المذكورة أعاله .على الرغم من أن التسجيل للعمل إلزامي ،إال أن االشتراك في برنامج
للعمل هو أمر تطوعي.
عقوبات عدم االلتزام بمتطلبات تسجيل العمل
إذا لم تمتثل لمتطلبات تسجيل العمل على الرغم من عدم استيفائك ألي من شروط اإلعفاء ،فلن تتمكن من االستفادة من مساعدات برنامج  FoodShareلفترة عقوبة محددة.
يتضمن ذلك إذا قمت طوعًا وبدون أي سبب وجيه بفعل أي مما يلي:
• رفض عرض وظيفة مناسب
• االستقالة من وظيفة دوامها األسبوعي  30ساعة أو اكثر (أو وظيفة بأجر يعادل أجر  30ساعة عمل أسبوعيًا أو أكثر وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور)
• تقليص ساعات العمل إلى أقل من  30ساعة أسبوعيًا (أو كان أجرك يقل عن أجر  30ساعة وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور)
• التسجيل في برنامج  W-2رغم عدم استيفائك لمعايير عمل .W-2
• التقدم للحصول أو الحصول على إعانة بطالة رغم عدم استيفائك لمتطلبات عمل برنامج إعانات البطالة
إذا انضممت إلى أسرة أخرى مدرجة ببرنامج  FoodShareخالل فترة عقوبتك ،فستنتقل معك المدة المتبقية من العقوبة إلى األسرة الجديدة .مدة فترة العقوبة:
• شهر واحد ألول مرة.
• ثالثة أشهر للمرة الثانية.
• ستة أشهر للمرة الثالثة أو ألي عقوبة الحقة.
مبكرا إذا أصبحت معفي من متطلبات تسجيل العمل.
يمكنك إنهاء فترة العقوبة
ً
سيتعين عليك التقدم مجددًا لبرنامج  FoodShareإذا أردت االستفادة من البرنامج بعد انتهاء فترة العقوبة .إذا كنت منضم لمجموعة  ،FoodShareستحتاج إلى إبالغ
المسؤول عن المجموعة ليقوم بتحديث حالتك ً
بدال من أن تتقدم مجددًا.
متطلبات العمل للبالغين القادرين الذين تتراوح أعمارهم من  18إلى  49عام
يحق للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين  49 - 18عام والذين ال يعولوا أطفال قصر يعيشون في منزلهم أن يحصلوا على مزايا  FoodShareلفترة محدودة تبلغ ثالثة
أشهر كل  36شهر ( 3سنوات) إال إذا استوفوا متطلبات العمل لبرنامج  FoodShareأو متطلبات اإلعفاء .تختلف متطلبات العمل تلك عن متطللبات تسجيل العمل.
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هناك ثالث طرق لتلبية متطلبات العمل:
 .1العمل  80ساعة على األقل شهريًا.
 .2المشاركة في برنامج عمل مسموح به  80ساعة على األقل شهريًا ،مثل:
اختصارا (.)FSET
 .aبرنامج توظيف وتدريب ،FoodShare
ً
W-2. .b
 .cبرامج معينة تم إنشائها طبقا لقانون االبتكار وفرص القوى العاملة (.)WIOA
 .3العمل بوظيفية عينية (تحصل منها على سلع ً
بدال من المال) أو التطوع لمدة  80ساعة على األقل شهريا.
 .4المشاركة بمجموعة أعمال متداخلة ،مثل وظيفة عينية ،أو تطوع ،أو المشاركة في برنامج عمل مسموح به بإجمالي  80ساعة شهريًا.
ستحصل على المعلومات المتعلقة ببرنامج  FSETإذا انضممت لـ .FoodShare
قد تُعتبر معفيًا وال تحتاج إلى تلبية متطلبات العمل إذا كان أي مما يلي صحي ًحا:
• إذا كنت تعيش مع طفل أصغر من  18عام منضم إلى أسرتك ببرنامج .FoodShare
• إذا كنت العائل الرئيسي لشخص ال يمكنه العناية بنفسه.
• إذا كنت العائل الرئيسي لطفل معال عمره أصغر من  6سنوات.
• إذا كنت غير قادر بدنيًا أو ذهنيًا على العمل .يتضمن ذلك أن تكون بال مأوى لفترة طويلة .أن تكون بال مأوى لفترة طويلة يعني أال يكون لديك مكانًا منتظ ًما لإلقامة للـ
 30ليلة المقبلة.
• في حالة الحمل.
• في حالة الحصول أو التقدم للحصول على إعانات البطالة.
• إذا كنت تشارك في برامج عالج أو إعادة تأهيل من تعاطي الكحوليات أو المخدرات (.)AODA
• إذا كنت مدرج في مؤسسة تعليم عالي بدوام نصفي على األقل.
• إذا كان عمرك  18عام أو أكبر وتدرس بمدرسة ثانوية بدوام نصفي على األقل.
• إذا كنت منضم لبرنامج  W-2وتستوفي معايير .W-2
• إذا كنت تعمل  30ساعة أسبوعيًا أو أكثر أو تحصل على أجر يعادل عمل  30ساعة أسبوعيًا أو أكثر وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور.
مالحظة :قد تحتاج إلى تقديم إثبات على أنك تستحق اإلعفاء.
وكالة التوظيف
يتاح لك االنتفاع بخدمات وكالة التوظيف وكالة التوظيف هي أكبر مصدر لفرص العمل في والية  .Wisconsinقم بزيارة موقع وكالة التوظيف
 ،jobcenterofwisconsin.comأو يمكنك استخدام جهاز كمبيوتر بشاشة لمس في مركز التوظيف المحلي التابع له .للعثور على وكالة توظيف قريبة منك ،اتصل على
رقم ( 888-258-9966مجانًا)
فحص الكمبيوتر
سوف تخضع المعلومات المدرجة في طلبك للتدقيق من خالل نظام الوالية للتحقق من الدخل واألهلية .إذا كنت تعمل ،فسيتم التحقق من الدخل الوظيفي واألجور التي
أدرجتها بطلبك أثناء فحص الكمبيوتر عن طريق مقارنتها باألجور التي يقدمها صاحب العمل إلى( Department of Workforce Developmentإدارة تطوير
القوى العاملة) .كما يتم التواصل مع دائرة اإليرادات الداخلية ( ،)IRSوإدارة الضمان االجتماعي ،وإدارة إعانات البطالة للتحقق من أي دخل أو أصول قد تكون لديك .قد
تؤثر المعلومات الواردة من تلك الوكاالت على تسجيل أسرتك و/أو المزايا التي قد تتلقاها.
إذا تبين أن أي من المعلومات التي قدمتها غير صحيحة ،فسيتم رفض طلب حصولك على مساعدات برنامج  FoodShareو/أو قد تخضع للمالحقة الجنائية بسبب تقديم
معلومات خاطئة عن علم .وسيتوجب عليك دفع تكلفة المساعدات التي تلقيتها عند تقديمك معلومات خاطئة .إذا قام برنامج  FoodShareبتحريك دعوى للتعويض ضد
أسرتك ،فقد تتم إحالة جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب ،بما في ذلك جميع أرقام الضمان االجتماعي ،إلى الهيئات الفيدرالية وهيئات الوالية المختلفة ،وهيئات جمع
التعويضات الخاصة ،التخاذ اإلجراء المناسب لتحصيل الرسوم.
تنبيه عقوبات برنامج FOODSHARE
شهرا بعد االنتهاك الثاني أو لالنتهاك األول
قد يُمنع أي فرد من أفراد أسرتك انتهك أي من قواعد برنامج  FoodShareعمدًا لمدة  12شهر بعد االنتهاك األول ،و24
ً
الذي ينطوي على مادة خاضعة للرقابة ،ونهائيًا لالنتهاك الثالث.

•
•
•
•
•

تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء معلومات للحصول أو مواصلة الحصول على مساعدات برنامج .FoodShare
االتجار في أو بيع مساعدات برنامج FoodShare
تعديل البطاقات للحصول على مساعدات غير مستحقة
استخدام مساعدات  FoodShareلشراء مواد غير غذائية مثل الكحوليات أو التبغ.
استخدام مساعدات  FoodShareأو بطاقات هوية شخصية أو أي وثائق أخرى خاصة بشخص آخر.

بناء على قيمة المساعدات المساء استخدامها ،من الممكن تغريمك أيضًا ما يصل إلى  250,000دوالر ،أو السجن لمدة تصل إلى  20عا ًما ،أو كالهما .وقد تحظر
شهرا إضافية .سيتم استبعادك نهائيًا إذا تمت إدانتك باالتجار بمساعدات
المحكمة انتفاعك بمزايا برنامج  FoodShareبوالية  Wisconsinلمدة 18
ً
 FoodShareتساوي قيمتها  500دوالر أو أكثر .لن تتمكن من االشتراك ببرنامج  FoodShareبوالية  Wisconsinلمدة  10سنوات إذا تبين أنك قدمت بيانات
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احتيالية فيما يتعلق بهويتك ومحل إقامتك للحصول على عدة مساعدات في نفس الوقت .ال يمكن للمدانين الهاربين ومخالفي شروط اإلفراج المشروط االستفادة من برنامج
 FoodShareبوالية  .Wisconsinوقد تخضع للمزيد من المالحقة القضائية بموجب القوانين الفيدرالية األخرى المعمول بها.
في حالة االتجار (بيع أو شراء) بمساعدات  FoodShareمقابل مواد خاضعة للرقابة أو مخدرات غير قانونية ،سوف تستبعد من برنامج  FoodShareلمدة عامين
للمرة األولى ،ونهائيًا إذا تكرر األمر .في حالة االتجار (بيع أو شراء) بالمساعدات التي تتلقاها مقابل أسلحة نارية أو ذخيرة أو متفجرات ،سوف تستبعد من برنامج
 FoodShare Wisconsinنهائيًا.
اإلثباتات المطلوبة
ال يمكن البت في انضمامك لبرنامج  FoodShareحتى تقدم اإلثباتات المؤكدة لبعض إجاباتك المدرجة في النموذج .تعرض القائمة التالية وثائق االثبات المطلوبة وبعض
البنود التي يمكنك استخدامها.
•
•

إذا كانت المقابلة في الوكالة ،يرجى تقديم أكبر قدر من بنود وثائق االثبات المطلوبة في القائمة التالية.
أما إذا كانت تم إجراء المقابلة عبر الهاتف ،فسترسل إليك قائمة بما ستحتاج تقديمه بمثابة اثبات بعد المقابلة الهاتفية.

إذا لم تتمكن من استيفاء البنود المطلوبة ،أخبر وكالتك بالبنود التي لن تتمكن من استيفائها ،وسوف تساعدك الوكالة .قد يُطلب منك تقديم وثائق إثبات غير المذكورة بالقائمة.
في هذه الحالة ،سوف ترسل إليك الوكالة قائمة بوثائق اإلثبات األخرى المطلوبة.
الهوية
• رخصة القيادة
• شهادة الميالد
• جواز سفر أو بطاقة مواطنة أمريكية
• مفردات مرتب
• بطاقة هوية العمل
• سجالت المستشفى

الدخل المكتسب
• كل إيصاالت الشيكات المستلمة في الـ  30يوم
الماضية.
• بيان ُموقع من صاحب العمل يتضمن األرباح اإلجمالية
وتواريخ الدفع المتوقعة خالل الـ  30يو ًما المقبلة.
• نموذج للتحقق من الدخل تم توفيره من قبل صاحب
العمل

مصادر الدخل األخرى
(على سبيل المثال ،إعانة بطالة ،إعانة عجز ،ضمان
اجتماعي ،معاش تقاعد ،مساعدات قدامى المحاربين،
مخصصات عسكرية)
• خطاب االستحقاق
• نسخة من آخر شيك أجور

من الممكن أن تُطلب الوثائق التالية للحصول على إعانات مالية.
تكاليف السكن وفواتير الخدمات
• إيصال اإليجار الحالي مع ذكر اسم المالك ورقم هاتفه
• عقد اإليجار أو أوراق الرهن العقاري
• بيان ضريبة األمالك العقارية
• فواتير المرافق

نفقة األطفال
(تُستلم أو تُدفع في والية أخرى غير )Wisconsin
• أوراق األمر القضائي أو سجالت دفع أخرى
• سجالت الدفع من والية أخرى

إذا كان عمرك  60عا ًما أو أكبر ،أو كفيف أو من ذوي اإلعاقة ،يمكنك أن تحصل على إعانات لسد تكلفة بعض النفقات الطبية المعينة.
التكاليف والنفقات الطبية
تتضمن التكاليف والنفقات الطبية ،على سبيل الذكر ال الحصر ،ما يلي:
• المستشفيات ،والخدمات الطبية وطب األسنان والرمد
• أقساط التأمين الصحي ،وأقسام الرعاية الطبية ،وتكاليف خطط الوصفات
الدوائية.
• الوصفات الطبية واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية
• التمريض المنزلي والخدمات الصحية المنزلية
• األجهزة والمستلزمات الطبية
• تكاليف النقل واإلقامة للحصول على الرعاية الطبية
• التكلفة الخاصة بحيوانات الخدمة المدربة بشكل خاص
• تكاليف أنظمة التنبيه الطبية إذا أوصى بها أخصائي الرعاية الصحية
• بيان النفقات
• إيصاالت تفصيلية
• دواء أو زجاجة أقراص موضح سعرها على الملصق

•
•
•
•
•
•
•

سياسة تأمين صحي قائمة على األقساط ،أو المشاركة ،أو المدفوعات ،أو
الخصم
بيان من صيدلية
اتفاقية سداد مع مقدم الخدمة
بيان من طبيب يؤكد صرف دواء بدون وصفة طبية
فاتورة خدمات زيارة تمريض أو مدبرة المنزل أو مقدم خدمة رعاية صحية.
إيصاالت اإلقامة و/أو النقل من أجل الحصول على عالج أو خدمات طبية
فاتورة أو إيصاالت طعام الحيوانات أو التدريب أو الخدمات البيطرية لحيوانات
الخدمة المدربة بشكل خاص
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طﻠﺐ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟـ FOODSHARE WISCONSIN
)(FOODSHARE WISCONSIN APPLICATION

ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻣﺧﺻص ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟـ  FoodShareﻓﻘط .وﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟطﻠب اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧدﻣﺎت  ،Wisconsin Shares ،Medicaid ،BadgerCare Plusأو
 .(W-2) Wisconsin Worksﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧدﻣﺎت  BadgerCare Plus ،Medicaidو  Wisonson Sharesﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
 access.wi.govأﺛﻧﺎء ﺗﻘدﯾﻣك ﺑطﻠب اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟـ  .FoodShareﻟﻠﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑـ  ،W-2ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻻﺗﺻﺎل ﺑوﻛﺎﻟﺗك .ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﻟك ھذه اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ أو رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل أو اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .W-2
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﻧﻣوذج
 .1ﺗﺄﻛد ﻣن طﺑﺎﻋﺗﮫ ﺑوﺿوح واﺳﺗﺧدام اﻷﻗﻼم ذات اﻟﺣﺑر اﻷزرق أو اﻷﺳود ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إﺟﺎﺑﺎﺗك.
 .2اﻣﻸ اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ﻟﺗوﻓﯾر إﺟﺎﺑﺗك ،ﻓﺄرﻓﻖ ورﻗﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج واﻣﻸھﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ .أﻋد إرﺳﺎل طﻠﺑك إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺗك .ﯾﻣﻛﻧك
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻧوان وﻛﺎﻟﺗك ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmأو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺧدﻣﺎت اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ رﻗم
.800-362-3002
 .3إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣلء ھذا اﻟطﻠب ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑوﻛﺎﻟﺗك.
 .4ﻟدﯾك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻔوﯾض ﻣﻣﺛل ﺑﺗﻘدﯾم ھذا اﻟطﻠب ﻧﯾﺎﺑﺔً ﻋﻧك .ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل ﻣﻔوض ،اﻣﻸ ﻧﻣوذج ﺗﻌﯾﯾن ،ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻧﺣﯾﺔ ﻣﻣﺛل ﺷﺧﺻﻲ » ،«F10126Aأو ﻧﻣوذج ﺗﻌﯾﯾن،
ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻧﺣﯾﺔ ﻣﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﻲ » .«F10126Bﺳﯾﺳﻣﺢ ھذا ﻟﻣﻣﺛﻠك اﻟﻣﻔوض ﺑﺈﻛﻣﺎل اﻟطﻠب واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧك .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﻣوذج ،اﺗﺻل ﺑرﻗم
 ،800-362-3002أو اﻧﺗﻘل ﻟﻣوﻗﻊ .www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
اﻟﻘﺳم  - 1ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎل
ﯾرﺟﻰ إﺧﺑﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻌك .ﻗم ﺑﺗﺿﻣﯾن رﻣز اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أرﻗﺎم ھواﺗﻔك.
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

ﻧوع اﻟﮭﺎﺗف
☐ ﻣﻧزﻟﻲ

رﻗم ھﺎﺗف آﺧر

ﻣن ھو ﺻﺎﺣب ھذا اﻟرﻗم؟
☐ ﺻدﯾﻖ
☐ ﺷﺧﺻﻲ

☐ ﻣﺣﻣول

☐ اﻟﻌﻣل
ﻣﺎ اﺳم ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ ﺟﺎر

☐ ﻗرﯾب

ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻣﺎ ھﻲ أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ووﻗت ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑك ﺧﻼل أﯾﺎم اﻟﻌﻣل؟
اﻟﻘﺳم  – 2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘدم اﻟطﻠب
إذا ﻛﻧت ﺗﻘوم ﺑﺈﻛﻣﺎل ھذا اﻟطﻠب ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺷﺧص آﺧر ،ﻓﺄﺟب ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﻧت ھذا اﻟﺷﺧص.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻟﺳت ﻣﺿطرا ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺗك اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻹﺛﻧﯾﺔ إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ ذﻟك .ﻧﻘوم ﺑطرح ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺑراﻣﺟﻧﺎ واﻟﺗﺄﻛد
ﻣن أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس إﺛﻧﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ .ﻟن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄن ﺑراﻣﺟك وﻣزاﯾﺎ ﻋﺿوﯾﺗك.
اﺳم  -ﻣﻘدم اﻟطﻠب )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ھل أﻧت ﻣﺷرد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ*؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌﻢ
* ﺑﺎﻟﻣﺷرد ،ﻧﻌﻧﻲ أﻧك ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﯾﮫ طوال اﻟﻠﯾل .وﯾﻣﻛﻧك اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺄوى أو ﻣﻊ ﺻدﯾﻖ أو ﻗرﯾب ،أو ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻟدﯾك ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﯾﮫ.
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻓﺄﯾن ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ؟
ﻋﻧوان اﻟﺷﺎرع
اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

اﻟﻌﻧوان اﻟﺑرﯾدي*  -إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ً ﻋن ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗك )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﺎرع أو ﺻﻧدوق اﻟﺑرﯾد(
* إذا ﻛﻧت ﻣﺷردًا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻟﯾس ﻟدﯾك ﻋﻧوان ﻣراﺳﻠﺔ ،ﻓﺳﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﺑرﯾد اﻟﺧﺎص ﺑك إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

APP
اﻟﺟﻧس
☐ ذﻛر

طﻠب اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟـ FOODSHARE WISCONSIN
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اﻟﺻﻔﺣﺔ  2ﻣن 10

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
☐ ﻣﺗزوج

☐ أﻧﺛﻰ

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ )ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻘط(
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

☐ ﻣطﻠﻖ

☐ أﻋزب

ﻣﺟﻣوﻋﺗك اﻹﺛﻧﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري(
☐ ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ

ﻣﺟﻣوﻋﺗك اﻟﻌرﻗﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري ،ﺣدد اﺧﺗﯾﺎرا واﺣدا أو أﻛﺛر(
☐ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻷﻣرﯾﻛﺎ/أﻻﺳﻛﺎ
☐ ﻣن ھﺎواي/ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

☐ آﺳﯾوي
☐ ﻗوﻗﺎزي

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿل اﺳﺗﻼم ﺧطﺎﺑﺎت  FoodShareﺑﮭﺎ؟

☐ ﻟﺳت ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ

☐ اﻷﻣرﯾﻛﯾون اﻟﺳود/ﻣن أﺻول أﻓرﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك

اﻟﻘﺳم  – 3ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳرة
أﻛﻣل ھذا اﻟﻘﺳم ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌك .إذا ﺗﺑﯾن أﻧك ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ،ﻓﺎﺳﺗﺧدم ورﻗﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺗدوﯾن إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ .ﻣﻼﺣظﺔ :ﻟﺳت
ﻣﺿطرا ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻌرق واﻹﺛﻧﯾﺔ إذا ﻟم ﺗرﻏب ﻓﻲ ذﻟك .ﻧﻘوم ﺑطرح ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺑراﻣﺟﻧﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس
ً
إﺛﻧﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ .ﻟن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄن ﺑراﻣﺟك وﻣزاﯾﺎ ﻋﺿوﯾﺗك.
اﺳم – اﻟزوج أو ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ آﺧر )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(
اﻟﺟﻧس
☐ ذﻛر

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾم(
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
☐ ﻣﺗزوج

☐ أﻧﺛﻰ

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ )ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻘط(
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري ،ﺣدد اﺧﺗﯾﺎرا واﺣدا أو أﻛﺛر(
☐ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻷﻣرﯾﻛﺎ/أﻻﺳﻛﺎ
☐ ﻣن ھﺎواي/ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

ھل ﯾﺗﻘدم ھذا اﻟﺷﺧص ﺑطﻠب ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟـ FoodShare؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

☐ أﻋزب

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري(
☐ ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ
☐ آﺳﯾوي
☐ ﻗوﻗﺎزي

اﺳم – اﻟطﻔل ) 1اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(
اﻟﺟﻧس
☐ ذﻛر

ھل ﯾﺗﻘدم ھذا اﻟﺷﺧص ﺑطﻠب ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟـ
FoodShare؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
☐ ﻣﺗزوج

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ )ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻘط(
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻟﻣﺗﻘدم

ھل أﻧت ﻋﺎﺋل ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾم(

☐ أﻧﺛﻰ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري ،ﺣدد اﺧﺗﯾﺎرا واﺣدا أو أﻛﺛر(
☐ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻷﻣرﯾﻛﺎ/أﻻﺳﻛﺎ
☐ ﻣن ھﺎواي/ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

☐ ﻟﺳت ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ

☐ اﻷﻣرﯾﻛﯾون اﻟﺳود/ﻣن أﺻول أﻓرﯾﻘﯾﺔ

ھل ﺗﺷﺗري اﻟطﻌﺎم أو ﺗﺗﻧﺎول اﻟوﺟﺑﺎت ﻣﻊ ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻟﻣﺗﻘدم

☐ ﻣطﻠﻖ

☐ أﻋزب

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري(
☐ ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ
☐ آﺳﯾوي
☐ ﻗوﻗﺎزي

☐ ﻣطﻠﻖ
☐ ﻟﺳت ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ

☐ اﻷﻣرﯾﻛﯾون اﻟﺳود/ﻣن أﺻول أﻓرﯾﻘﯾﺔ

ھل ﺗﺷﺗري اﻟطﻌﺎم أو ﺗﺗﻧﺎول اﻟوﺟﺑﺎت ﻣﻊ ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ھل أﻧت ﻋﺎﺋل ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
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اﺳم – اﻟطﻔل ) 2اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾم(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(
اﻟﺟﻧس
☐ ذﻛر

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
☐ ﻣﺗزوج

☐ أﻧﺛﻰ

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ )ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻘط(
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري ،ﺣدد اﺧﺗﯾﺎرا واﺣدا أو أﻛﺛر(
☐ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻷﻣرﯾﻛﺎ/أﻻﺳﻛﺎ
☐ ﻣن ھﺎواي/ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ
ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻟﻣﺗﻘدم

ھل ﯾﺗﻘدم ھذا اﻟﺷﺧص ﺑطﻠب ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟـ FoodShare؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

☐ أﻋزب

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري(
☐ ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ
☐ آﺳﯾوي
☐ ﻗوﻗﺎزي

اﺳم – اﻟطﻔل ) 3اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

اﻟﺟﻧس
☐ ذﻛر

ھل ﯾﺗﻘدم ھذا اﻟﺷﺧص ﺑطﻠب ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟـ
FoodShare؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
☐ ﻣﺗزوج

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ )ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻘط(
☐ ﻧﻌم ☐ ﻻ

ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻟﻣﺗﻘدم

ھل أﻧت ﻋﺎﺋل ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘدﯾم(

☐ أﻧﺛﻰ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري ،ﺣدد اﺧﺗﯾﺎرا واﺣدا أو أﻛﺛر(
☐ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻷﻣرﯾﻛﺎ/أﻻﺳﻛﺎ
☐ ﻣن ھﺎواي/ﻏﯾرھﺎ ﻣن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

☐ ﻟﺳت ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ

☐ اﻷﻣرﯾﻛﯾون اﻟﺳود/ﻣن أﺻول أﻓرﯾﻘﯾﺔ

ھل ﺗﺷﺗري اﻟطﻌﺎم أو ﺗﺗﻧﺎول اﻟوﺟﺑﺎت ﻣﻊ ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

☐ ﻣطﻠﻖ

☐ ﻣطﻠﻖ

☐ أﻋزب

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ )اﺧﺗﯾﺎري(
☐ ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ
☐ آﺳﯾوي
☐ ﻗوﻗﺎزي

☐ ﻟﺳت ھﺳﺑﺎﻧﻲ أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻻﺗﯾﻧﻲ

☐ اﻷﻣرﯾﻛﯾون اﻟﺳود/ﻣن أﺻول أﻓرﯾﻘﯾﺔ

ھل ﺗﺷﺗري اﻟطﻌﺎم أو ﺗﺗﻧﺎول اﻟوﺟﺑﺎت ﻣﻊ ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ھل أﻧت ﻋﺎﺋل ھذا اﻟﺷﺧص؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

اﻟﻘﺳم  - 4ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺎﻟب
إذا ﺗﺑﯾن أﻧك ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ،ﻓﺎﺳﺗﺧدم ورﻗﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺗدوﯾن إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ.
ھل ﯾوﺟد أي ﺷﺧص ﻓﻲ أﺳرﺗك ﻓﻲ ﺳن  49–18ﺳﻧﺔ ﯾذھب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ؟
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻ ،ﻓﺎﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻘﺳم .5
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

اﺳم – اﻟطﺎﻟب )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

اﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ

اﻟطﺎﻟب ﻣﻠﺗﺣﻖ ﺑـ:
☐ دوام ﺟزﺋﻲ

ھل ﯾﻌﻣل اﻟطﺎﻟب ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن  20ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ھل ﯾرﻋﻰ اﻟطﺎﻟب طﻔل أﻗل ﺳﻧًﺎ ﻣن  6ﺳﻧوات؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ھل اﻟطﺎﻟب ﻣﻠﺗﺣﻖ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺳﯾﻧﺗﮭﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن أو أﻗل وﯾوﻓر ﻟﮫ ﺳﺑﯾل ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺳوق اﻟﻌﻣل؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ھل ﯾرﻋﻰ اﻟطﺎﻟب طﻔل ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  12–6ﺳﻧﺔ وﻻ ﺗﺗوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠطﻔل؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

☐ دوام ﻛﺎﻣل
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ھل ﯾﻌول اﻟطﺎﻟب طﻔل ﻻ ﯾﺗراوح ﻋﻣره  12ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻣﻔرده أﺛﻧﺎء دراﺳﺗﮫ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑدوام ﻛﻠﻲ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ھل ﯾﺷﺎرك اﻟطﺎﻟب ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟطﻼب ﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ أو اﻟوﻻﯾﺔ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ھل اﻟطﺎﻟب ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب إﻋﺎﻗﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ أو داﺋﻣﺔ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ھل ﯾدرس اﻟطﺎﻟب ﺑﻣوﺟب ﺗﺷرﯾﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻔرص ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ) (WIOAأو  W-2أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ  FoodShareﻟﻠﺗوظﯾف واﻟﺗدرﯾب )(FSET؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻟﻘﺳم  - 5اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳرة
ھل ﯾﻌﺟز أي ﺷﺧص ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب ﻣرض أو إﺻﺎﺑﺔ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﮭل وﺟدت إدارة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو إدارة اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ أو وﺟد ﻣﺟﻠس ﺗﻘﺎﻋد اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ أن أي ﺷﺧص ﻋﺎﺟز ﻛﻠﯾًﺎ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻹﻋﺎﻗﺔ )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

اﻻﺳم )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

اﻻﺳم )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن
اﻻﺳم اﻷوﺳط(

ھل أدﯾن أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺣﯾﺎزة ﻣواد ﻣﺧدرة؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ھل ﯾوﺟد أي ﺷﺧص ﻓﺎر ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ أو ﻣﻧﺗﮭ ًﻛﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ أو إطﻼق اﻟﺳراح اﻟﻣﺷروط؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ﺗﺎرﯾﺦ اﻹداﻧﺔ )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

اﻻﺳم )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

اﻟﻘﺳم  – 6ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﻟد اﻟﻣﺗﻐﯾب
إذا ﺗﺑﯾن أﻧك ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ،ﻓﺎﺳﺗﺧدم ورﻗﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺗدوﯾن إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ.
ھل ﻟدى أﺣد أطﻔﺎل اﻷﺳرة أب أو أم ﺑﯾوﻟوﺟﯾﯾن أو ﺑﺎﻟﺗﺑﻧﻲ ﻻ ﯾﻌﯾش ﻣﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻣﺗﻐﯾب )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )إذا ﻛﺎن ﻣﻌروﻓًﺎ(

اﺳم )أﺳﻣﺎء( اﻟطﻔل )اﻷطﻔﺎل(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(
ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻟطﻔل )اﻷطﻔﺎل(
☐ أب
☐ أم

ﺗﺎرﯾﺦ ھﺟر اﻟواﻟد/اﻟواﻟدة ﻟﻸﺳرة )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر اﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟواﻟد/اﻟواﻟدة )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

أﻣر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطﻼق/اﻷﺑوة
رﻗم اﻟﻘﺿﯾﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ

ﺳﺑب ﺗﻐﯾب اﻟواﻟد/اﻟواﻟدة
اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻣﺗﻐﯾب )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،اﻻﺳم اﻷول ﺛم اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳم اﻷوﺳط(
اﺳم )أﺳﻣﺎء( اﻟطﻔل )اﻷطﻔﺎل(

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )إذا ﻛﺎن ﻣﻌروﻓًﺎ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(
ﻋﻼﻗﺗك ﺑﺎﻟطﻔل )اﻷطﻔﺎل(
☐ أب
☐ أم
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ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر اﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟواﻟد/اﻟواﻟدة )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

ﺗﺎرﯾﺦ ھﺟر اﻟواﻟد/اﻟواﻟدة ﻟﻸﺳرة )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(
أﻣر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطﻼق/اﻷﺑوة
رﻗم اﻟﻘﺿﯾﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ

ﺳﺑب ﺗﻐﯾب اﻟواﻟد/اﻟواﻟدة
اﻟﻘﺳم  - 7اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﯾﺗﻌﯾن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺗﯾﺔ ﻓﻘط :إذا ﻛﻧت ﺗﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت اﻟطوارئ أو إذا ﻛﻧت ﺗﻌزل أﻓراد أﺳرة ﻣن اﻟﻣﺳﻧﯾن،
اﻟﻣﻛﻔوﻓﯾن أو ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ .اذﻛر ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ ﻣﻘدم )ﻣﻘدﻣو( اﻟطﻠب .ﻗم ﺑﺗﺿﻣﯾن اﻷﺻول اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ أي ﺷﺧص آﺧر .ﻻ ﺗﻘم ﺑذﻛر ﻗﯾﻣﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻌﻧﻲ أي أﺻل ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﮫ ﻓﻲ أي وﻗت .وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻول أﺷﯾﺎء ﻣﺛل اﻟﻧﻘد ،اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر ،ﺑطﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ،ﺷﮭﺎدات اﻹﯾداع ،ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺋﺗﻣﺎن ،اﻷﺳﮭم ،اﻟﺳﻧدات )ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﻠﯾم ،أو ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﻧﺎزة( ،اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ،ﺳﻧدات اﻟﺗوﻓﯾر
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻋﻘود اﻷﻋﻣﺎل ،ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟوﻗت ،اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر ،اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ،أو اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻷﻏراض اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ.
اﺳم اﻟﻣﺎﻟك )اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن(

ﻧوع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ

$

ﺣﺳﺎب ﺟﺎر

$

ﺣﺳﺎب ﺗوﻓﯾر

$

ﻧوع آﺧر ﻣن اﻷﺻول

$

ﻧوع آﺧر ﻣن اﻷﺻول

$

ﻧوع آﺧر ﻣن اﻷﺻول

$

اﻟوﺻف )ﻣﺛل اﺳم اﻟﺑﻧك أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،رﻗم اﻟﺣﺳﺎب(

اﻟﻘﺳم  - 8دﺧل وأﺟور ﻣﻧﺻﺑك/وظﯾﻔﺗك
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  FoodShareﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻷﺳرة .ﻻ ﺗُدرج اﻟﻌﻣل اﻟﺣر ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم .ﺳﯾﺗم ﻣﻸ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣﻠك اﻟﺣر ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  .10إذا ﺗﺑﯾن أﻧك ﺑﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ،ﻓﺎﺳﺗﺧدم ورﻗﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺗدوﯾن إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ.
ھل ﯾوﺟد ﻋﺎﻣل ﻣﮭﺎﺟر ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذﻛورﯾن
أدﻧﺎه؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ھل ﯾﻌﻣل أي ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة؟ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ،أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ أدﻧﺎه ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

اﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎﻣل

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻣل )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

اﺳم وﻋﻧوان ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
دورﯾﺔ اﻟدﻓﻊ

☐ أﺳﺑوﻋﯾًﺎ

☐ ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن

ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﺧﻼل دورﯾﺔ اﻷﺟر
$

☐ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺷﮭر

☐ ﺷﺑﮫ ﺷﮭري

☐ أﺧرى

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل )ﻗﺑل دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب( ﻟﻛل دورﯾﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻷﺟر
$

ھل ﯾُﺳدد ﻟﮭذا اﻟﺷﺧص ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ؟
☐ ﻧﻌم ☐ ﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾُﺳدد ﻟﮭذا اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ؟ دوﻻر
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ھل ﯾﺣﺻل ھذا اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ راﺗب؟
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ﻣﻘدار راﺗب ھذا اﻟﺷﺧص؟ دوﻻر
☐ ﻧﻌم ☐ ﻻ
ھل ﯾﺣﺻل ھذا اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ إﻛراﻣﯾﺎت أو ﺗﻌوﯾﺿﺎت أﺧرى ﺧﻼف أﺟره ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ أو راﺗﺑﮫ؟
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ھذا اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة؟ دوﻻر
☐ ﻧﻌم ☐ ﻻ
اﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎﻣل

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻣل )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

اﺳم وﻋﻧوان ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
دورﯾﺔ اﻟدﻓﻊ

☐ أﺳﺑوﻋﯾًﺎ

☐ ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن

☐ ﺷﺑﮫ ﺷﮭري

☐ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺷﮭر

ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﺧﻼل دورﯾﺔ اﻷﺟر
$

☐ أﺧرى

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل )ﻗﺑل دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب( ﻟﻛل دورﯾﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻷﺟر
$

ھل ﯾُﺳدد ﻟﮭذا اﻟﺷﺧص ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ؟
☐ ﻧﻌم ☐ ﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾُﺳدد ﻟﮭذا اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ؟ دوﻻر
ھل ﯾﺣﺻل ھذا اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ راﺗب؟
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ﻣﻘدار راﺗب ھذا اﻟﺷﺧص؟ دوﻻر
☐ ﻧﻌم ☐ ﻻ
ھل ﯾﺣﺻل ھذا اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ إﻛراﻣﯾﺎت أو ﺗﻌوﯾﺿﺎت أﺧرى ﺧﻼف أﺟره ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ أو راﺗﺑﮫ؟
إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ھذا اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة؟ دوﻻر
☐ ﻧﻌم ☐ ﻻ
اﻟﻘﺳم  – 9ﻓﻘدان اﻟﻌﻣل/اﻟﺑطﺎﻟﺔ
ھل ﻓﻘد أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة وظﯾﻔﺗﮫ ﻣؤﺧرا؟ إذا ﻛﺎن اﻟﺟواب ﻧﻌم ،أﻛﻣل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺳم .9
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻻﺳم )اﻟﻛﻧﯾﺔ ،ﺛم اﻻﺳم اﻷول ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺎﻻﺳم اﻷوﺳط واﻟﺣروف اﻷوﻟﯾﺔ(

ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘدان اﻟﻌﻣل )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

اﺳم وﻋﻧوان ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
ﺳﺑب ﻓﻘدان اﻟﻌﻣل
☐ ﻓﺻل
☐ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ

☐ ﺗﺳرﯾﺢ

ھل ﺗﻘدم ھذا اﻟﺷﺧص ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

☐ ﻏﯾر ذﻟك

اﻟﻘﺳم  - 10دﺧل اﻟﻌﻣل اﻟﺣر
ﯾرﺟﻰ إﺧﺑﺎرﻧﺎ ﻋن أي دﺧل ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ أﻧت و/أو أي ﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك ﻋن طرﯾﻖ ﻋﻣﻠك اﻟﺣر .أدرج اﻟدﺧل اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻰ إذا ﻟم ﯾﻘدم اﻟﺷﺧص اﻟﺿراﺋب.
وأﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺣر ﺗﺗﺿﻣن اﻣﺗﻼك ﻋﻣل ،اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر ،أو أي ﻣﺑﺎدﻟﺔ أو ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎل .إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ،أو إذا ﻛﺎن
أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ اﻟﺧﺎص ،ﻓﺎﺳﺗﺧدم ورﻗﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ.
ھل ﯾﻌﻣل أي ﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ اﻟﺧﺎص؟ إذا ﻛﺎن اﻟﺟواب ﻧﻌم ،أﻛﻣل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺳم .10
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري

اﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟﺣر
ﻋﻧوان اﻟﻌﻣل
ﻧوع ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل
☐ ﺷرﻛﺔ ﺻﻐﯾرة
☐ ﺷراﻛﺔ

☐ ﺷرﻛﺔ

☐ ﻻ أﻋرف
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ﻧوع اﻟﻌﻣل )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻣزرﻋﺔ ،دار ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ(
ھل ﻗﺎم ھذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺑدﻓﻊ ﺿراﺋﺑﮫ؟ ☐ ﻧﻌم

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻣل

☐ﻻ

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺿراﺋب ﻵﺧر ﻣرة؟
ھل طرأ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت أو دﺧل ﻋﻣﻠك اﻟﺧﺎص؟
☐ ﻻ أﻋرف
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ،ﻣﺎ ھو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻛﺳﺑﮫ ھذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺷﮭرﯾﺎ؟ ﯾرﺟﻰ إﻋﻼﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟدﺧل اﻟذي ﯾﺗم ﺟﻧﯾﮫ ﻗﺑل ﺧﺻم اﻟﻧﻔﻘﺎت$ .
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط  ،ﻣﺎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎت ھذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻛل ﺷﮭر؟ $
ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ،ﻛم ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺿﯾﮭﺎ اﻟﺷﺧص ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ھذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري؟
اﻟﻘﺳم  – 11اﻟدﺧل اﻟﻌﯾﻧﻲ أو ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ وﻏﯾره
ﯾرﺟﻰ إﺧﺑﺎرﻧﺎ ﻋن أي ﺷﻲء ﻋﯾﻧﻲ )ﺳﻠﻊ أو طﻌﺎم أو ﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣل( أو ﻋﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ ﺗﻘوم ﺑﮫ أﻧت و/أو أي ﺷﺧص ﻣن أﺳرﺗك .إذا ﺗﺑﯾن أﻧك ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر،
ﻓﺎﺳﺗﺧدم ورﻗﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺗدوﯾن إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ.
اﺳم  -اﻟﺷﺧص أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟطﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗطوع
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

ﻋﻧوان اﻟﺷﺎرع
اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟطﻌﺎم؟
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﺧدﻣﺔ

ﻛم ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣل ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺷﮭرﯾﺎ؟
اﺳم  -اﻟﺷﺧص أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟطﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗطوع

رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

ﻋﻧوان اﻟﺷﺎرع
اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ

ﻛم ﺳﺎﻋﺔ ﺗطوع ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﺷﮭرﯾﺎ؟

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﺧدﻣﺔ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

اﻟﻘﺳم  - 12دﺧل ﻣن ﻧوع آﺧر
إذا ﺗﺑﯾن أﻧك ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ أﻛﺑر ،ﻓﺎﺳﺗﺧدم ورﻗﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻟﺗدوﯾن إﺟﺎﺑﺎﺗك ﻋﻠﻰ ھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ.
ھل ﯾﺣﺻل أي ﺷﺧص ﻓﻲ أﺳرﺗك ﻋﻠﻰ دﺧل آﺧر؟ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌم ،ﻓﺄﻛﻣل اﻟﻘﺳم أدﻧﺎه ﻟﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟدﺧل.
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

دﺧل اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺿﺎﻓﻲ )(SSI

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

APP
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اﻟﻧﻔﻘﺔ  /دﻋم اﻟطﻔل

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

ﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣﺎل  /اﻟﺑطﺎﻟﺔ

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

ﺑدل اﻹﻋﺎﻗﺔ  /اﻟﻣرض

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

ﻓواﺋد  /أرﺑﺎح اﻷﺳﮭم

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

ﻣﻌﺎش اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

ﻏﯾر ذﻟك:

☐ ﻧﻌم

☐ﻻ

$

اﻟﻘﺳم  – 13اﻟﻧﻔﻘﺎت
رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟون :ھل ﯾﻘوم أي ﺷﺧص ﺑﺎﻟﺳداد ﻣﻘﺎﺑل رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل واﻟﻛﺑﺎر ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﻌﻣل ،اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل ،اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﯾﺔ ،أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ﻣن ﯾدﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل/ﻛﺑﺎر اﻟﺳن؟

ﻣن اﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ؟

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
$

دورﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
☐ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ً

☐ ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن

ﻣن ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻧﺗﻔﻊ ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ؟

☐ ﻣرة ﻛل ﺷﮭر

دﻋم اﻟطﻔل :ھل أﻣرت أي ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑدﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔل؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ﻣن ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔل؟

ﻣن ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﺳﻠم ﻧﻔﻘﺔ اﻟطﻔل؟

اﻟﻣﺑﻠﻎ
$

دورﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺔ
☐ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ً

☐ ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن

ﻣن ھو اﻟطﻔل اﻟذي ﺗﻘدم اﻟﻧﻔﻘﺔ ﺑﺈﺳﻣﮫ؟

☐ ﻣرة ﻛل ﺷﮭر

اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ :ھل ﯾﻘوم أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن أو ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن أﻣواﻟﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؟ اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ  9ﻣن وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑـ
 FoodShare Wisconsinﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣﺛﻠﺔ.
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ﻣن ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﮭذه اﻟﻣﺻﺎرﯾف؟

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف؟

اﻟﻣﺑﻠﻎ
$

دورﯾﺔ اﻟدﻓﻊ
☐ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ً

☐ ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن

☐ ﻣرة ﻛل ﺷﮭر

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳﻛن :ھل ﯾﺗﻛﺑد أي ﺷﺧص ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إﯾﺟﺎر ،رھن ﻋﻘﺎري ،ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ(؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗدﻓﻌﮫ اﻷﺳرة ﺷﮭرﯾﺎ
$

ﻣن ﯾﺗﺣﻣل ھذه اﻟﻧﻔﻘﺎت؟
ﻣﺎ ھﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت؟
☐ إﯾﺟﺎر/إﯾﺟﺎر ﻣﺷﺗرك
☐ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟك اﻟﻣﻧزل

☐ رھن ﻋﻘﺎري
☐ دﻓﻊ ﻗرض ﻣﻧزل ﻣﺗﺣرك

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣراﻓﻖ:
ھل ﯾﺗﻛﺑد أي ﻓرد ﻣن اﻷﺳرة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣراﻓﻖ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

☐ ﺿرﯾﺑﺔ أﻣﻼك ﻋﻘﺎرﯾﺔ
☐ ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺎص أو ﺿراﺋب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺷﯾﺎء ﻣﺛل إﺻﻼح اﻟرﺻﯾف أو اﻟﺷﺎرع
إذا ﻛﻧت ﺗدﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎر ،ﻓﮭل ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗدﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎر؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم

ﺣدد اﻟﻣرﺑﻊ )اﻟﻣرﺑﻌﺎت( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻓﻖ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﺳرﺗك دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ وإذا ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟل ﺗدﻓﺋﺔ ﻣﻧزﻟك.
ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟل اﻟﺗدﻓﺋﺔ؟

ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟل اﻟﺗدﻓﺋﺔ؟

APP
☐ اﻟﻐﺎز )اﻟطﺑﯾﻌﻲ(
☐ ﻛﮭرﺑﺎء
☐ ﻏﺎز اﻟﺑروﺑﺎن اﻟﺳﺎﺋل
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☐ ﻧﻌم
☐ ﻧﻌم
☐ ﻧﻌم

☐ﻻ
☐ﻻ
☐ﻻ

☐ زﯾت اﻟوﻗود/اﻟﻛﯾروﺳﯾن
☐ ﻓﺣم
☐ ﺧﺷب

☐ ﻧﻌم
☐ ﻧﻌم
☐ ﻧﻌم

☐ﻻ
☐ﻻ
☐ﻻ

ﺣدد اﻟﻣرﺑﻊ )اﻟﻣرﺑﻌﺎت( ﻟﻠﻣراﻓﻖ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ أﺳرﺗك دﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ.
☐ ھﺎﺗف ☐ ﻣﺎء ☐ ﺻرف ﺻﺣﻲ ☐ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ☐ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ☐ ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﮭواء ☐ ﻏﯾر ذﻟك:
ھل ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺳﻛن )اﻟﻘﺳم  8أو إﺳﻛﺎن ﻋﺎم آﺧر ﻣدﻋوم(؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
ھل ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ؟
☐ﻻ
☐ ﻧﻌم
اﻟﻘﺳم  – 14اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
ﺟﻠﺳﺎت اﺳﺗﻣﺎع ﻋﺎدﻟﺔ :أﻓﮭم أن ﻟدي اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم طﻠب اﺳﺗﻣﺎع ﻋﺎدل ﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أي إﺟراء ﺗم اﺗﺧﺎذه ﺑﺷﺄن طﻠﺑﻲ أو اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻟم أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻹﺟراء .أﻓﮭم أﻧﮫ
ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ طﻠب ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  608-266-7709أو ﻋن طرﯾﻖ إرﺳﺎل ﺧطﺎب أو طﻠب ﻧﻣوذج ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻋﺎدﻟﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔﺎﻛس إﻟﻰ
 608-264-9885أو ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد إﻟﻰ:
Department of Administration
Division of Hearings and Appeals
PO Box 7875
Madison, WI 53708-7875
ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺗﻧزﯾل ﻧﻣوذج طﻠب ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻋﺎدﻟﺔ ﻣن .www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmﯾﻣﻛﻧﻧﻲ أﯾﺿﺎ ً اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻛﺗب اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺣﯾث
ﺗﻘدﻣت ﻟطﻠب ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻋﺎدﻟﺔ ﺷﻔﮭﯾﺎ ً أو ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ً .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻛﺗﯾب  ForwardHealthﻟﻠﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣزاﯾﺎ ) (P-00079ﻣن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻟدﯾك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن ھذه اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي إﺟراء ﻹﻧﮭﺎء أو ﺗﻘﻠﯾص ﻣزاﯾﺎ  .FoodShareﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻹﺟراءات ،ﺳﺗﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺑل  10أﯾﺎم
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء.
ﻟدﯾك اﻟﺣﻖ ﻓﻲ:
• اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب واﺳﺗﻼم طﻠﺑك ﻓورا ً.
• اﻟطﻠب ﻣن ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ ﯾﻌرف وﺿﻌك ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ  FoodShareوإدارﺗﮭﺎ.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ  FoodShareﻓﻲ ﻏﺿون  30ﯾوﻣﺎ ً ﺑﻌد اﻟﺗﻘدﯾم إذا ﻛﻧت ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ  FoodShareﻓﻲ ﻏﺿون  7أﯾﺎم إذا ﻛﻧت ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ.
• أﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿدك ﻷﻧك ﻣﺳن أو ﺑﺳﺑب ﺟﻧﺳك ،ﻣﺟﻣوﻋﺗك اﻟﻌرﻗﯾﺔ ،ﻟون ﺑﺷرﺗك ،اﻹﻋﺎﻗﺔ ،دﯾﻧك ،أﺻﻠك اﻟﻘوﻣﻲ أو ﻣﻌﺗﻘداﺗك اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
• اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗك اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
• أن ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﺣﺗرام ﻣن ﻗﺑل ﻣوظﻔﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ.
• اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ.
• اﻟطﻠب ﻣن وﻛﺎﻟﺗك ﺷرح أي ﺷﻲء ﻻ ﺗﻔﮭﻣﮫ.
• إﻋﻼﻣك ﻣﺳﺑﻘﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣزاﯾﺎ  FoodShareاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﺳﯾﺗم ﺗﻘﻠﯾﺻﮭﺎ أو إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ وﺳﺑب ﺣدوث ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر.
• ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﺟﻼت اﻟوﻛﺎﻟﺔ واﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑك ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺻدر ﺳري.
• إﻋطﺎؤك ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻗواﻋد .FoodShare
• طﻠب ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻋﺎدﻟﺔ إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗرار اﺗﺧذﺗﮫ وﻛﺎﻟﺗك .ﺗﻣﻧﺣك ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﺧﺑﺎر ﻣﺳؤول ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟﻘرار اﻟذي ﺗم
اﺗﺧﺎذه ﺑﺷﺄن طﻠﺑك أو ﻣزاﯾﺎك ﻛﺎن ﺧﺎطﺋﺎ ً.
أﻧت ﻣﺳؤول ﻋن:
• اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وﺻرﯾﺢ ﻋﻧد اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ  .FoodShareأن ﺗوﻗﻊ ﺑﺎﺳﻣك ﻟﺗﺛﺑت ،ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﻧث ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن ،أن ﺟﻣﯾﻊ
إﺟﺎﺑﺎﺗك ﺻﺣﯾﺣﺔ.
• ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧك .وﻗد ﺗُطﺎﻟب ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺗﻠﺑﯾﺗك ﻟﻘواﻋد ﺑرﻧﺎﻣﺞ .FoodShare
• اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ دﺧل أﺳرﺗك ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮫ ﯾزﯾد ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر اﻟﻔﯾدراﻟﻲ ﺑـ  .%130ﺳﯾﺗم ذﻛر ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻠك .ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ً اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ .www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm
• اﻹﺑﻼغ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل أي ﻓرد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ  FoodShareاﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ أﻗل ﻣن  80ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﮭر.
• ﻋدم إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ  QUESTأو أي ﻣﺳﺗﻧدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ .FoodShare
• ﻋدم ﺑﯾﻊ أو ﺗداول أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣزاﯾﺎ أو ﻣﺳﺗﻧدات  FoodShareأو ﺑطﺎﻗﺎت .QUEST
• اﺳﺗﺧدام ﻣزاﯾﺎ  FoodShareﻟﺷراء اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻓﻘط.
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ﻗد ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺧﺎﻟﻔون ﻗواﻋد  FoodShareﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﻐرﯾﻣﮭم أو اﻟزج ﺑﮭم ﻓﻲ اﻟﺳﺟن أو اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎ ً.
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات :أﻓﮭم أﻧﮫ إذا ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز دﺧل أﺳرﺗﻲ  ٪130ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر اﻟﻔﯾدراﻟﻲ أوﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺧﻔض ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل أﺣد
أﻓراد اﻷﺳرة اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﻣزاﯾﺎ  FoodShareﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ أﻗل ﻣن  80ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﮭر ﻓﻘد أﺿطر إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺳداد اﻹﻋﺎﻧﺎت وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ً أن أﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻼﺣﻘﺔ ﺑﺗﮭﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل،
وھو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺟرﻣﺎ ً ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ً.
اﻟﻧﻔﻘﺎت :أﻓﮭم أن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ أذﻛرھﺎ ،ﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺄوى ،اﻟﻣراﻓﻖ ،رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،دﻋم اﻷطﻔﺎل ،أو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ،ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻋﺎﻧﺎت  FoodShareاﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺳرﺗﻲ .وأﻓﮭم أن ﻋدم اﻹﺑﻼغ ﻋن أو ﺗﻘدﯾم إﺛﺑﺎت ﺑﺧﺻوص ﻧﻔﻘ ٍﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﻲ ﻻ أرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻗﺗطﺎع ﻣن أﺟل ھذه اﻟﻧﻔﻘﺔ.
ﺗﺧﻔﯾض اﻟدﺧل :أﻓﮭم أﻧﻧﻲ ﻟﺳت ﻣطﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟدﺧل ؛ وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد ﯾﺣﻖ ﻟﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾزات أﻋﻠﻰ ﻣن  FoodShareإذا ﻗﻣت ﺑذﻟك.
وأﻓﮭم أﻧﮫ طﺎﻟﻣﺎ ﻻ أﺑﻠﻎ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ دﺧل أﺳرﺗﻲ اﻟﺷﮭري أو ﻓﻘد أي ﻣن دﺧول أﺳرﺗﻲ ،ﻓﻠن أﺣﺻل ﻋﻠﻰ أي زﯾﺎدة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ إﻋﺎﻧﺎت  FoodShareاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة :أدرك أﻧﮫ ﯾﺗوﺟب أن أﻛون أﻧﺎ وﺟﻣﯾﻊ أﻓراد أﺳرﺗﻲ اﻟذﯾن ﯾﺗﻘدﻣون ﺑطﻠب ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟـ  FoodShareأن ﻧﻛون ﻣواطﻧﯾن أو ﻣﺳﺗﻛﻔﯾن ﻟﺷروط اﻟﮭﺟرة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ .أﻓﮭم أﻧﮫ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺟرة ﻷي ﺷﺧص ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺗواﺻل ﻣﻊ إدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﮭﺟرة ﻓﻲ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻗد ﺗؤﺛر ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ إدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﮭﺟرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ أھﻠﯾﺔ أﺳرﺗﻲ وﻣﻘدار اﻟﻣزاﯾﺎ .أﻓﮭم أن ﺣﺎﻟﺗﻲ ﻟن ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﻖ
ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل إدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﮭﺟرة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ) (USCISإذا ﻟم أطﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻧﻔﺳﻲ أو إذا ذﻛرت أﻧﻧﻲ ﻣﮭﺎﺟر ﺑدون ﺣﺎﻟﺔ ھﺟرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
ﯾﺣﻖ ﻷي ﺷﺧص ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﺋﺗﻣﺎن أو ﺻﺎﺣب ﻋﻣل أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻧﯾن وﻻﯾﺔ Wisconsin
طﺑﻘﺎ ﻟﺗﺷرﯾﻊ )" :Stat. § 49.22 (2) (2mﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺳم أن ﯾطﻠب ﻣن أي ﺷﺧص أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾراھﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل إدارة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ أﻏراض ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ  .7USC 2011 to 2029ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻓﻲ ھذه اﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﺑﻌد ﺗﻠﻘﻲ طﻠب ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺳم
اﻟﻔرﻋﻲ".
أﻓﮭم اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟطﻠب ھذا .أﻓﮭم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد .أﻗر ،ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﻧث ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن وﺗوﻓﯾر
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ،ﺑﺄن ﺟﻣﯾﻊ إﺟﺎﺑﺎﺗﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺣول ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ ،ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠﻣﻲ.
أﻓﮭم وأواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺛﺑت ﻣﺎ ﻗﻠﺗﮫ .وأﻓﮭم أن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﺻل ﺑﺄﺷﺧﺎص آﺧرﯾن أو ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄھﻠﯾﺗﻲ
وﻣﺳﺗوى إﻋﺎﻧﺎﺗﻲ.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطﻠب ،أﻗر ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻗرأت وﻓﮭﻣت اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور أﻋﻼه.
اﻟﺗوﻗﯾﻊ – ﻣﻘدم اﻟطﻠب أو اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣﻔوض

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﻗﯾﻊ )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

