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FOODSHARE WISCONSINالتسجيل في برنامج 
(FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION) 

أخرى، فيرجى االتصال بالوكالة التابع لها. للحصول على  إلى لغةإذا كنت من ذوي اإلعاقة وتحتاج لتوفير هذا النموذج بصيغة بديلة أو ترجمته  إرشادات:
 أو اتصل بخدمات األعضاء على www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmرقم هاتف وكالتك، قم بزيارة موقع 

 . يتم توفير خدمات ترجمة النموذج مجانا.800-362-3002رقم 

يتوجب عليك لديك الحق في تقديم الطلب الخاص بك في أي وقت. لتعيين تاريخ التسجيل الخاص بك )التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه التمتع بمزاياك(، فس
، ثم إرساله لنا بالبريد، الفاكس، access.wi.govالنموذج المتاح عبر اإلنترنت على  ملءباسمك، وعنوانك، وتوقيعك على األقل. يمكنك بعد ذلك  تزويدنا

 الهاتف، أو توصيله شخصيا. 

أقرب وقت ممكن ولكن في موعد  وستتم معالجة طلبك في ستحتاج إلى إجراء مقابلة مع وكالتك عبر الهاتف أو بصفٍة شخصية إلنهاء ما تبقى من طلبك. 
 يوًما من تاريخ استالم الوكالة لطلبك.   30أقصاه 

 نموذج شخص،معتمد: قد يكون لك ممثل معتمد الستكمال هذا النموذج بالنيابة عنك.  ولتعيين ممثل معتمد، قم بتعبئة إما نموذج تعيين أو تغيير أو حذف ممثل 
F10126Aنموذج شخصذف ممثل معتمد: ، أو نموذج تعيين أو تغيير أو ح ،F10126B سيسمح هذا لممثلك المفوض بإكمال الطلب والتوقيع عليه  .

 ، أو تفضل بزيارة800-362-3002بالنيابة عنك. للحصول على هذا النموذج، اتصل على  
types.htm-forwardhealth/representative.wisconsin.gov/www.dhs. 

دون استكمال  FoodShareيوًما األخيرة، فربما يمكنك إعادة فتح إعانات  30التي توقفت في غضون الـ  FoodShareإذا كنت تحصل على إعانات 
 دون استكمال هذا النموذج أو الطلب أم ال. FoodShareنموذج التسجيل هذا.  اتصل بوكالتك لمعرفة إذا ما كان يمكنك إعادة فتح إعانات 

الُمتقدم )االسم األخير، متبوعا باالسم األول، ثم األحرف األولى من  -االسم 
 االسم األوسط(

رقم الضمان االجتماعي

هل أنت بال مأوى حاليًا؟رقم الهاتف تاريخ الميالد )شهر/يوم/سنة(

ال   نعم    

عنوان الشارع

الرمز البريديالواليةالمدينة

)شهر/يوم/سنة(تاريخ التوقيع مقدم الطلب أو الممثل المفوض – التوقيع

 FoodShareأولوية الحصول على خدمات 
خالل سبعة أيام من تقديمك لطلبك و/أو نموذج التسجيل الخاص بك إذا  FoodShareإذا كنت بحاجة للمساعدة على الفور، فقد تتمكن من المطالبة بمزايا 

كان أي من التالي ينطبق عليك:

 دوالر. 150دوالر أو أقل وسيكون مدخولكم لهذا الشهر أقل من  100حساب بنكي إذا كان مجمل ما تملكه أسرتك نقدا أو في  •

شهر.إذا كانت أسرتك ستتكبد تكاليف إيجار أو رهن عقاري أو مرافق تتعدى قيمتهم إجمالي دخل أسرتك )المتاح نقديا أو في حساب بنكي( لهذا ال •

 ية وتوقف مصدر دخله.إذا كان أحد أفراد أسرتك مهاجًرا أو يعمل بالزراعة الموسم •

.عاجلةأجب عن األسئلة التالية حتى ندرس تقديم الخدمة لك بصورة 

 $ما هو إجمالي الدخل )قبل الضرائب أو االقتطاعات األخرى( الذي تتوقعه أسرتك هذا الشهر؟

جارية أو حسابات توفير، أو مبلغ ما هو إجمالي األصول التي تمتلكها أسرتك )على سبيل المثال، مبالغ نقدية، مبالغ في حسابات 
 إجمالي من المال(؟

$ 

 $ما المبلغ الذي تسدده أسرتك إجماالً مقابل السكن )اإليجار أو الرهن على سبيل المثال( هذا الشهر؟

ال   نعم هذا الشهر؟ Wisconsin FoodShareهل تلقت أسرتك مزايا 

)برنامج المساعدة الغذائية التكميلية(  Supplemental Nutrition Assistance Programهل حصلت أسرتك على إعانات 
(SNAP، في والية أخرى هذا الشهر؟ )قسائم الطعام، نقل اإلعانات اإللكترونية 

ال   نعم 

ال   نعم هل تقيم حاليًا في ملجأ لضحايا العنف المنزلي؟

هل أحد أفراد أسرتك مهاجًرا أو عامالً بالزراعة الموسمية وقد توقف مصدر دخله مؤخرا وال يتوقع أن يتجاوز دخله في
 دوالر؟ 25القادمة  10األيام الـ 

ال   نعم 

إذا كان يتوجب على أسرتك دفع قيمة خدمات المرافق، فأجب عن األسئلة التالية.

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 ال   نعم  اإليجار تكلفة التدفئة؟إذا كنت أسرتك تدفع إيجاًرا، هل يشمل 

 المرفق يستخدم لتدفئة منزلك. تحقق من المرافق التي يتطلب من أسرتك دفع تكلفتها، واختر "نعم" أو "ال" إذا كان

 هل يستخدم للتدفئة؟  هل يستخدم للتدفئة؟ 

 الغاز )الطبيعي( 

 الكهرباء 

 غاز البروبان السائل 

 ال   نعم 

 ال   نعم 

 ال   نعم 

 المازوت/الكيروسين 

 الفحم 

 الخشب 

 ال   نعم 

 ال   نعم 

 ال   نعم 

  حدد المرافق التي يتعين على أسرتك دفع تكاليفها.

  أعمال التركيب واإلصالحات        التخلص من النفايات        الصرف الصحي        المياه        الهاتف 
  أخرى:        رسوم إضافية نظير تكييف الهواء 

 ك توفيرها.من المحتمل أن يطلب منك توفير إثبات لبعض إجاباتك. اطلع على قسم "اإلثباتات المطلوبة" لتتعرف على قائمة اإلثباتات التي قد نطلب من

 أرسل الطلبات و/أو اإلثبات عبر البريد أو الفاكس إلى:

 :Milwaukeeت تقطن في مقاطعة إذا كن

MDPU 
PO Box 05676 

Milwaukee, WI 53205 
 

 888-409-1979أو فاكس: 

 Milwaukeeتعيش في مقاطعة  الإذا كنت 

CDPU 
PO Box 5234 

Janesville, WI 53547-5234 
 

 2281-392-558أو فاكس: 

 .access.wi.govيمكنك رفع صور ضوئية لإلثباتات المطلوبة عبر اإلنترنت على 

 تلك عبر اإلنترنت على ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على برامج الرعاية الصحيةMedicaidأو  BadgerCare Plusإذا أردت أن تنضم إلى 
access.wi.gov  في نفس وقت تقدمك بطلب للحصول على مزاياFoodShare أو يمكنك إكمال نموذج طلب الحصول على الرعاية الصحية، والذي .

 أو عن طريق االتصال بوكالتك. www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmيمكنك الحصول عليه على اإلنترنت من خالل 

https://access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm


 FOODSHARE WISCONSINطلب االنضمام لـ 
F-16019AAR 

 7من  3صفحة 
 

 

 FOODSHARE WISCONSINمعلومات هامة عن 

 BadgerCare Plus ،Family Planning Only Servicesفقط. وال يمكن استخدامه لطلب التمتع بـ  FoodShareهذا النموذج مخصص لالنضمام لـ 
Medicaid ،Wisconsin Shares Child Care Subsidy 2-، أو)Wisconsin Works )Wيمكنك التقدم بطلب للحصول على مزايا . 

Medicaid، Family Planning Only Services، BadgerCare Plus و ،Wisconsin Shares  عبر اإلنترنت من خاللaccess.wi.gov  أثناء تقديمك

 W-2.. سيتعين عليك االتصال بوكالتك للتقدم بطلب االشتراك في FoodShareلطلب االنضمام لـ 

للمساعدة في تلبية  FoodShare. يتم إتاحة مزايا FoodShareأو أي برامج أخرى لتتمتع بمزايا  W-2ال يتوجب عليك االنضمام لبرنامج  .FoodShareاستحقاق 
 FoodShareتوقف قدر مزايا االحتياجات الغذائية لألسر منخفضة الدخل. عادة ما يتم تعريف األسرة على أنها مجموعة األشخاص الذين يعيشون معا ويتشاركون الطعام. ي

، التي تستخدم كبطاقة مصرفية عند محالت Wisconsin QUESTعلى بطاقة  FoodShareدار مزايا الذي تتلقاه األسرة على عدد أفرادها، ونفقاتها، ودخلها. يتم إص
 .FoodShareالبقالة أو متاجر المزارعين التي تقبل خدمات 

 التالية. تشمل حقوقك:  الواجباتو  الحقوق، لديك FoodShareكعضو في خدمة 

 يوًما من التقدم للحصول على الخدمة.  30حق إبالغك بحالة تسجيلك خالل  •

 حق الحصول على المزايا خالل سبعة أيام إذا كنت مؤهاًل للمساعدة الفورية.  •

لدينية، األصل القومي أو المعتقدات الحق في أن يتم معاملتك باحترام وأال يتم التمييز ضدك بسبب السن، الجنس، المجموعة العرقية، لون البشرة، اإلعاقة، العقيدة ا •
 السياسية.

 أنت مسئول عن:

ات التي قمت بتقديمها اإلجابة عن جميع األسئلة المذكورة في النموذج بشكل كامل وصريح والتوقيع باسمك لتشهد، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، أن كل اإلجاب •
 حقيقية وصحيحة.

 المطلوبة لتحديد مدى أهليتك.توفير إثبات على صحة المعلومات  •

 اإلبالغ عن أي تغييرات قد تطرأ خالل المدة الزمنية الُمقدمة لك في خطاباتك. •

 عدم البيع، أو المتاجرة، أو التبرع بالمزايا. •

 لشراء األغراض المسموح بها فقط. FoodShareاستخدام مزايا  •

 البرنامج، أو يتعرضون للتغريم، أوالسجن، أو الثالثة معًا.من  FoodShareقد يتم استبعاد األشخاص الذين يخالفون قواعد 

 . 10150B.htm-www.dhs.wisconsin.gov/library/Fللمزيد من المعلومات حول حقوقك وواجباتك، قم بزيارة موقع 

 USDAبيان عدم التمييز الصادر عن 

(، يُحظر على وزارة الزراعة األمريكية ووكاالتها USDAوفقًا للقانون الفيدرالي للحقوق المدنية ولوائح وسياسات الحقوق المدنية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية )
ق أو لون البشرة أو األصل القومي أو الجنس أو العقيدة ومكاتبها وموظفيها والمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة األمريكية أو إدارتها التمييز على أساس العر

راؤه أو تمويله بواسطة وزارة الزراعة الدينية أو اإلعاقة أو العمر أو المعتقدات السياسية أو االنتقام أو الثأر من نشاط سابق للحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط تم إج
 األمريكية.

ن يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات البرنامج )مثل طريقة برايل، أوالطباعة الكبيرة، أوالشريط الصوتي ،أولغة يجب على األشخاص ذوي اإلعاقة الذي
و الذين يعانون من إعاقات عاف السمع أاإلشارة األمريكية ، وما إلى ذلك(، االتصال بالوكالة )الوالية أو المحلية( حيث تقدموا للحصول على المزايا. يمكن لألفراد الصم أو ض

(. باإلضافة إلى ذلك، من الممكن توفير 800) 8339-877في الكالم االتصال بوزارة الزراعة األمريكية من خالل الخدمة الفيدرالية لتحويل األصوات إلى نصوص على 
 برنامج المعلومات بلغات أخرى غير اإلنجليزية.

( الموجود على اإلنترنت من خالل: 3027-AD، )USDA Program Discrimination Complaint Form للتقدم بطلب شكوى عن تعرضك للتمييز أكمل
customer-usda-complaint-discrimination-program-https://www.ascr.usda.gov/filing أو في أي من مكاتب وزارة الزراعة األمريكية، أو عن ،

 خة من نموذج الشكوى اتصلطريق كتابة خطاب ُموجه إلى وزارة الزراعة األمريكية وذكر كل المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب الحصول على نس
 تقديم النموذج المكتمل الخاص بك أو الخطاب إلى وزارة الزراعة األمريكية بواسطة:  .(866) 632-9992ب 

 U.S. Department of Agricultureالبريد:  (1)
 Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

 (؛ أو 202)7442-690 فاكس:   (2)

 .program.intake@usda.govالبريد اإللكتروني:  ( 3)

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10150B.htm
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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 تمنح هذه المؤسسة فرًصا متكافئة.

 إخطار مكتوب
الُمقدمة لك. لمعظم اإلجراءات، ستتسلم خطابًا خالل ما  FoodShareلديك الحق في استالم إخطار مكتوب من وكالتك قبل اتخاذ أي إجراء بخصوص إنهاء أو تقليل مزايا 

 أيام قبل اتخاذ اإلجراء. 10ال يقل عن 

 جلسة استماع عادلة
كما 7709-266-608. أي من قرارات الوكالة. يمكنك طلب عقد جلسة استماع عادلة عن طريق االتصال ب لديك الحق في طلب جلسة استماع عادلة إذا لم توافق مع 

 أو عن طريق البريد إلى:  9885-264-608يمكنك أيًضا إرسال نموذج أو خطاب لطلب عقد جلسة استماع عادلة عن طريق فاكس 

Department of Administration 
Division of Hearings and Appeals 

PO Box 7875  
Madison, WI  53707-7875 

 
المقدمة إليك، في أي وقت أثناء  FoodShareإذا لم توافق على حجم مزايا  أوالخاص بوكالتك  Foodshareيوًما من تاريخ سريان مزايا  90يجب تقديم طلبك خالل 
 حصولك على المزايا. 

أو يمكنك االتصال بالوكاالت الُمدرجة  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmيمكن تحميل طلب عقد جلسة استماع عادلة من 
 بخطابك لطلب جلسة االستماع

 
إنهاء أو تقليل مزايا خدمة  في معظم الحاالت، إذا تم تلقي طلبك لجلسة استماع عادلة من قِبل قسم جلسات االستماع واالستئنافات قبل تاريخ سريان اإلجراء، فلن يتم

FoodShareرأ تغيير ما غير متعلق باستئنافك خالل هذا الوقت، من . يمكنك أن تطلب استمرار المزايا المقدمة إليك، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن استئنافك على األقل. إذا ط
. إذا طرأ تغيير أخر، سوف تتلقى خطابًا جديًدا. إذا لم تكن راضيًا عن قرار جلسة االستماع العادلة، يمكنك التقدم بطلب استئناف FoodShareالمحتمل أن تتأثر مزايا خدمة 

ة االستماع العادلة إلى إنهاء أو تقليل المزايا الُمقدمة إليك، فقد يتوجب عليك دفع تكلفة المزايا التي تلقيتها أثناء سريان ثاِن وجلسة استماع عادلة ثانية. إذا أدى قرار جلس
 استئنافك. يمكنك طلب عدم استمرار المزايا الُمقدمة إليك. 

ماع أو االجتماع. ال يمكننا أن ندفع أتعاب محاميك. على الرغم من ذلك، يمكنك يمكنك أن تمثل نفسك أو أن يُمثلك محام، أو صديق، أو أي شخص أخر تختاره في جلسة االست
 .  0633-278-888تلقي خدمات استشارة قانونية مجانية إذا كنت تستوفي بعض الشروط. لمعرفة المزيد عن االستشارة القانونية المجانية اتصل على

 مقبول، فلن تنظر اللجنة في طلب استئنافك وسيتم رفضه تلقائيا.إذا لم تحضر أنت أو ممثلك إلى جلسة االستماع بدون عذر 

 أو القانوني أو المحامي الموكل الشرعيالوصي 
تقديم المستندات التي  إذا كان لديك وصي شرعي أو قانوني أو قمت بتوكيل محامي، فيمكن لهذا الشخص ملء هذا النموذج وتقديمه نيابة عنك. سيتعين على هذا الشخص 

 عيينه أو تعيينها لتمثيلك مع هذا النموذج.تثبت ت

 جمع المعلومات/استخدام أرقام الضمان االجتماعي/معلومات التعريف الشخصية
 ، بصيغته2008ن جمع هذه المعلومات، بما في ذلك رقم الضمان االجتماعي لكل فرد من أفراد األسرة، ُمصرح به بموجب قانون الغذاء والتغذية لعام 

. SNAP. ستُستخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت أسرتك تستوفي شروط المشاركة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية U.S.C. 2011-2036 7المعدلة،
 األمثل.  شكلسنتحقق من هذه المعلومات من خالل برامج مطابقة حاسوبية. كما ستُستخدم هذه المعلومات لرصد االلتزام بسياسات البرنامج و إلدارته بال

 ستُستخدم هذه المعلومات لتحديد ما إذا كانت أسرتك تستوفي شروط تلقي مزايا البرنامج أو االستمرار في الحصول عليها.

 ته بالشكل األمثل.امج و إلدارسيتم التحقق من المعلومات التي وفرتها لنا عن طريق برامج مطابقة حاسوبية. كما ستُستخدم هذه المعلومات لرصد االلتزام بسياسات البرن

المعلومات لوكاالت أخرى، سواء فيدرالية أو تابعة للوالية، لفحصها رسميا بواسطة جهات إنفاذ القانون للقبض على األشخاص الفارين من  عن هذهمن الممكن أن نُفصح 
 العدالة. 

تتم إحالة جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك جميع أرقام الضمان ( بتحريك دعوى ضد أسرتك، فقد SNAPإذا قام برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
 التخاذ اإلجراء المناسب لتحصيل الرسوم.  ،االجتماعي، إلى الهيئات الفيدرالية وهيئات الوالية المختلفة، وهيئات جمع التعويضات الخاصة

االجتماعي الخاصة بجميع أفراد األسرة، هو أمر اختياري. ومع ذلك، سيؤدي عدم تقديم رقم الضمان االجتماعي إن تقديم المعلومات المطلوبة، بما في ذلك أرقام الضمان 
( لكل فرد لم يتم تقديم رقم الضمان االجتماعي الخاص به. سيتم استخدام والكشف عن أي أرقام للضمان SNAPإلى رفض مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

 تم تزويدها بنفس الطريقة كأرقام الضمان االجتماعي لكل أفراد األسرة المؤهلين لتلقي مزايا البرنامج.االجتماعي 

 (.USCISلن يتم مشاركة رقم الضمان االجتماعي الخاص بك مع إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة )

 وضع الهجرة
تكون مواطنًا أمريكيًا أو أن يكون وضعك القانوني مستوفي لشروط الهجرة الالزمة طبقا إلدارة خدمات المواطنة  ، يجب أنFoodShareلتتمكن من الحصول على خدمات 

مع إدارة خدمات المواطنة والهجرة في  FoodShare(. سيتم التحقق من وضع الهجرة لجميع األفراد المتقدمين للحصول على USCISوالهجرة في الواليات المتحدة )

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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يتم التحقق من وضع الهجرة مع إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الواليات المتحدة  لن. FoodShare( وقد يؤثر ذلك على تسجيل ومزايا USCISلمتحدة )الواليات ا
(USCIS ألي فرد لم يتقدم للحصول على مزايا )FoodShare اطنة والهجرة في أو أي شخص أشار لعدم قانونية وضع الهجرة الخاص به لدى إدارة خدمات المو

 وتلقي مزاياه. FoodShare(. على الرغم من ذلك، قد يؤثر دخل هؤالء األفراد على التسجيل ببرنامج USCISالواليات المتحدة )

 مراجعة مراقبة الجودة
 )دارة الخدمات الصحية بوالية ويسكونسنإ) Wisconsin Department of Health Servicesعشوائيًا من قبل  FoodShareيمكن اختيار حالتك في برنامج 

للتأكد من أن الوكالة التي أدرجتك في برنامج  FoodShareببرنامج  مدرجةهي مراجعة لحالة  FoodShareللخضوع لمراجعة مراقبة الجودة. مراجعة مراقبة جودة 
FoodShare ة الفيدرالية. تنص القوانين الفيدرالية على ضرورة تعاونك مع مراجعة مراقبة قد أصدرت مساعداتها لك بشكل صحيح بعد تتبع القواعد التي حددتها الحكوم

. إذا حدث ذلك، سيتم إعالمك بالمدة الزمنية إللغاء FoodShareالجودة. إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة ولم تتعاون مع المراجعة، فقد يتم إلغاء إدراج حالتك في برنامج 
 إدراج حالتك. 

 عام 59إلى  16العمل لألفرد الذين تتراوح أعمارهم بين  متطلبات تسجيل
عاًما التسجيل للعمل إال إذا كانوا معافين أو مستثنيين. سيتم تسجيلك للعمل في الوقت الذي  59وحتى  16من عمر  FoodShareيجب على كل المتقدمين وأعضاء برنامج 

 عفاء.، ما لم تحصل على إFoodShareيتم اعتبارك مؤهالً لبرنامج 

 مما يأتي صحيًحا: أيتستوفي متطلبات اإلعفاء من التسجيل للعمل إذا كان 

 .FoodShareعام ولست العائل الرئيسي لألسرة المدرجة ببرنامج  17أو  16عمرك  •

والتوظيف بدوام نصفي على ولكنك مسّجل في مدرسة أو أحد برامج التدريب  FoodShareعام وأنت العائل الرئيسي ألسرة مدرجة ببرنامج  17أو  16عمرك  •
 األقل.

 إذا كنت غير الئق للعمل. ينطبق ذلك إذا: •
o .كنت تتلقى إعانة إعاقة بصورة مؤقتة أو دائمة من مصدر حكومي أو خاص 
o إذا أقرت وكالتك بأنك غير قادر ذهنيًا أو بدنيًا على العمل 
o  قادر على العمل.إذا ذكر بيان معتمد من مقدم رعاية صحية أو أخصائي اجتماعي أنك غير 

 . 2W-وتستوفي متطلبات عمل  2W-إذا كنت مدرج ببرنامج  •

سنوات )سواء كان الطفل يعيش في منزلك أو خارجه(. ولكن، إذا كنت تتشارك الوصاية على الطفل مع شخص  6إذا كنت العائل الرئيسي لطفل معال يقل عمره عن  •
 عمل بصفته العائل الرئيسي للطفل.آخر، فسيتم استثناء أحدكما فقط من متطلبات تسجيل ال

 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. •

 المخدرات.إذا كنت تشارك بانتظام في برنامج للعالج أو إعادة تأهيل من تعاطي الكحوليات أو  •

 ساعة أسبوعيًا أو أكثر وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور.  30ساعة أسبوعيًا أو أكثر أو تحصل على أجر يعادل عمل  30إذا كنت تعمل  •

 إذا كنت مسجل بدوام نصفي على األقل في جامعة أو برنامج تدريبي أو معهد تعليم عالي معترف به. •

مج إثبات لوكالتك إذا كنت تستوفي أي من شروط اإلعفاء المذكورة أعاله. على الرغم من أن التسجيل للعمل إلزامي، إال أن االشتراك في برنامن الممكن أن يطلب منك تقديم 
 للعمل هو أمر تطوعي.

 عقوبات عدم االلتزام بمتطلبات تسجيل العمل
لفترة عقوبة محددة.  FoodShareشروط اإلعفاء، فلن تتمكن من االستفادة من مساعدات برنامج إذا لم تمتثل لمتطلبات تسجيل العمل على الرغم من عدم استيفائك ألي من 

 يتضمن ذلك إذا قمت طوًعا وبدون أي سبب وجيه بفعل أي مما يلي:

 رفض عرض وظيفة مناسب •

 يًا أو أكثر وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور(ساعة عمل أسبوع 30ساعة أو اكثر )أو وظيفة بأجر يعادل أجر  30االستقالة من وظيفة دوامها األسبوعي  •

 ساعة وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور( 30ساعة أسبوعيًا )أو كان أجرك يقل عن أجر  30تقليص ساعات العمل إلى أقل من  •

 .2W-رغم عدم استيفائك لمعايير عمل  2W-التسجيل في برنامج  •

 ة رغم عدم استيفائك لمتطلبات عمل برنامج إعانات البطالةالتقدم للحصول أو الحصول على إعانة بطال •

 خالل فترة عقوبتك، فستنتقل معك المدة المتبقية من العقوبة إلى األسرة الجديدة. مدة فترة العقوبة: FoodShareإذا انضممت إلى أسرة أخرى مدرجة ببرنامج 

 شهر واحد ألول مرة. •

 ثالثة أشهر للمرة الثانية. •

 الثالثة أو ألي عقوبة الحقة. ستة أشهر للمرة •

 يمكنك إنهاء فترة العقوبة مبكًرا إذا أصبحت معفي من متطلبات تسجيل العمل.

، ستحتاج إلى إبالغ FoodShareإذا أردت االستفادة من البرنامج بعد انتهاء فترة العقوبة. إذا كنت منضم لمجموعة  FoodShareسيتعين عليك التقدم مجدًدا لبرنامج 
 عن المجموعة ليقوم بتحديث حالتك بداًل من أن تتقدم مجدًدا. المسؤول

 عام 49إلى  18متطلبات العمل للبالغين القادرين الذين تتراوح أعمارهم من 
ة محدودة تبلغ ثالثة لفتر FoodShareعام والذين ال يعولوا أطفال قصر يعيشون في منزلهم أن يحصلوا على مزايا  49 - 18يحق للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 أو متطلبات اإلعفاء. تختلف متطلبات العمل تلك عن متطللبات تسجيل العمل.  FoodShareسنوات( إال إذا استوفوا متطلبات العمل لبرنامج  3شهر ) 36أشهر كل 
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 هناك ثالث طرق لتلبية متطلبات العمل:
 ساعة على األقل شهريًا. 80العمل  .1
 ساعة على األقل شهريًا، مثل: 80موح به المشاركة في برنامج عمل مس .2

a.  برنامج توظيف وتدريبFoodShare( اختصاًرا ،FSET.) 
b. W-2. 
c. ( برامج معينة تم إنشائها طبقا لقانون االبتكار وفرص القوى العاملةWIOA.) 

 ساعة على األقل شهريا. 80العمل بوظيفية عينية )تحصل منها على سلع بداًل من المال( أو التطوع لمدة  .3
 ساعة شهريًا. 80المشاركة بمجموعة أعمال متداخلة، مثل وظيفة عينية، أو تطوع، أو المشاركة في برنامج عمل مسموح به بإجمالي  .4

 .FoodShareإذا انضممت لـ  FSETستحصل على المعلومات المتعلقة ببرنامج 

 حيًحا:قد تُعتبر معفيًا وال تحتاج إلى تلبية متطلبات العمل إذا كان أي مما يلي ص

 .FoodShareعام منضم إلى أسرتك ببرنامج  18إذا كنت تعيش مع طفل أصغر من  •

 إذا كنت العائل الرئيسي لشخص ال يمكنه العناية بنفسه. •

 سنوات. 6إذا كنت العائل الرئيسي لطفل معال عمره أصغر من  •

فترة طويلة. أن تكون بال مأوى لفترة طويلة يعني أال يكون لديك مكانًا منتظًما لإلقامة للـ إذا كنت غير قادر بدنيًا أو ذهنيًا على العمل. يتضمن ذلك أن تكون بال مأوى ل •
 ليلة المقبلة. 30

 في حالة الحمل. •

 في حالة الحصول أو التقدم للحصول على إعانات البطالة. •

 (.AODAإذا كنت تشارك في برامج عالج أو إعادة تأهيل من تعاطي الكحوليات أو المخدرات ) •

 كنت مدرج في مؤسسة تعليم عالي بدوام نصفي على األقل. إذا •

 عام أو أكبر وتدرس بمدرسة ثانوية بدوام نصفي على األقل. 18إذا كان عمرك  •

 .2W-وتستوفي معايير  2W-إذا كنت منضم لبرنامج  •

 وفقًا للحد األدنى الفيدرالي لألجور.ساعة أسبوعيًا أو أكثر  30ساعة أسبوعيًا أو أكثر أو تحصل على أجر يعادل عمل  30إذا كنت تعمل  •
 

 : قد تحتاج إلى تقديم إثبات على أنك تستحق اإلعفاء.مالحظة

 وكالة التوظيف
. قم بزيارة موقع وكالة التوظيف Wisconsinيتاح لك االنتفاع بخدمات وكالة التوظيف وكالة التوظيف هي أكبر مصدر لفرص العمل في والية  

jobcenterofwisconsin.com أو يمكنك استخدام جهاز كمبيوتر بشاشة لمس في مركز التوظيف المحلي التابع له. للعثور على وكالة توظيف قريبة منك، اتصل على ،
 )مجانًا( 9966-258-888رقم 

 فحص الكمبيوتر
ة في طلبك للتدقيق من خالل نظام الوالية للتحقق من الدخل واألهلية. إذا كنت تعمل، فسيتم التحقق من الدخل الوظيفي واألجور التي سوف تخضع المعلومات المدرج

إدارة تطوير )Department of Workforce Development أدرجتها بطلبك أثناء فحص الكمبيوتر عن طريق مقارنتها باألجور التي يقدمها صاحب العمل إلى
(، وإدارة الضمان االجتماعي، وإدارة إعانات البطالة للتحقق من أي دخل أو أصول قد تكون لديك. قد IRS. كما يتم التواصل مع دائرة اإليرادات الداخلية )(القوى العاملة

 تؤثر المعلومات الواردة من تلك الوكاالت على تسجيل أسرتك و/أو المزايا التي قد تتلقاها.

و/أو قد تخضع للمالحقة الجنائية بسبب تقديم  FoodShareمن المعلومات التي قدمتها غير صحيحة، فسيتم رفض طلب حصولك على مساعدات برنامج إذا تبين أن أي 
ى للتعويض ضد بتحريك دعو FoodShareمعلومات خاطئة عن علم. وسيتوجب عليك دفع تكلفة المساعدات التي تلقيتها عند تقديمك معلومات خاطئة. إذا قام برنامج 

ات الوالية المختلفة، وهيئات جمع أسرتك، فقد تتم إحالة جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك جميع أرقام الضمان االجتماعي، إلى الهيئات الفيدرالية وهيئ
 التخاذ اإلجراء المناسب لتحصيل الرسوم. ،صةالتعويضات الخا

 FOODSHAREتنبيه عقوبات برنامج 
شهًرا بعد االنتهاك الثاني أو لالنتهاك األول  24شهر بعد االنتهاك األول، و 12عمًدا لمدة  FoodShareقد يُمنع أي فرد من أفراد أسرتك انتهك أي من قواعد برنامج 

 الذي ينطوي على مادة خاضعة للرقابة، ونهائيًا لالنتهاك الثالث.

 .FoodShareأو مواصلة الحصول على مساعدات برنامج  تقديم معلومات خاطئة أو إخفاء معلومات للحصول •

 FoodShareاالتجار في أو بيع مساعدات برنامج  •

 تعديل البطاقات للحصول على مساعدات غير مستحقة •

 لشراء مواد غير غذائية مثل الكحوليات أو التبغ. FoodShareاستخدام مساعدات  •

 أو بطاقات هوية شخصية أو أي وثائق أخرى خاصة بشخص آخر. FoodShareاستخدام مساعدات  •

عاًما، أو كالهما. وقد تحظر  20دوالر، أو السجن لمدة تصل إلى  250,000بناء على قيمة المساعدات المساء استخدامها، من الممكن تغريمك أيًضا ما يصل إلى 
شهًرا إضافية. سيتم استبعادك نهائيًا إذا تمت إدانتك باالتجار بمساعدات  18دة لم Wisconsinبوالية  FoodShareالمحكمة انتفاعك بمزايا برنامج 

FoodShare  دوالر أو أكثر. لن تتمكن من االشتراك ببرنامج  500تساوي قيمتهاFoodShare  بواليةWisconsin  سنوات إذا تبين أنك قدمت بيانات  10لمدة

https://jobcenterofwisconsin.com/
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ل على عدة مساعدات في نفس الوقت. ال يمكن للمدانين الهاربين ومخالفي شروط اإلفراج المشروط االستفادة من برنامج احتيالية فيما يتعلق بهويتك ومحل إقامتك للحصو
FoodShare  بواليةWisconsin.وقد تخضع للمزيد من المالحقة القضائية بموجب القوانين الفيدرالية األخرى المعمول بها . 

لمدة عامين  FoodShareمقابل مواد خاضعة للرقابة أو مخدرات غير قانونية، سوف تستبعد من برنامج  FoodShare في حالة االتجار )بيع أو شراء( بمساعدات
فجرات، سوف تستبعد من برنامج للمرة األولى، ونهائيًا إذا تكرر األمر. في حالة االتجار )بيع أو شراء( بالمساعدات التي تتلقاها مقابل أسلحة نارية أو ذخيرة أو مت

FoodShare Wisconsin .نهائيًا 

 اإلثباتات المطلوبة
حتى تقدم اإلثباتات المؤكدة لبعض إجاباتك المدرجة في النموذج. تعرض القائمة التالية وثائق االثبات المطلوبة وبعض  FoodShareال يمكن البت في انضمامك لبرنامج 

 البنود التي يمكنك استخدامها. 

 يرجى تقديم أكبر قدر من بنود وثائق االثبات المطلوبة في القائمة التالية.  إذا كانت المقابلة في الوكالة، •

 أما إذا كانت تم إجراء المقابلة عبر الهاتف، فسترسل إليك قائمة بما ستحتاج تقديمه بمثابة اثبات بعد المقابلة الهاتفية.  •

ن تتمكن من استيفائها، وسوف تساعدك الوكالة. قد يُطلب منك تقديم وثائق إثبات غير المذكورة بالقائمة. إذا لم تتمكن من استيفاء البنود المطلوبة، أخبر وكالتك بالبنود التي ل
 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 •

 هوية العمل بطاقة •

 سجالت المستشفى •

 الدخل المكتسب

يوم  30كل إيصاالت الشيكات المستلمة في الـ  •
 الماضية.

بيان ُموقع من صاحب العمل يتضمن األرباح اإلجمالية  •
 يوًما المقبلة. 30وتواريخ الدفع المتوقعة خالل الـ 

نموذج للتحقق من الدخل تم توفيره من قبل صاحب  •
 العمل

 األخرىمصادر الدخل 
)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

 الحالي مع ذكر اسم المالك ورقم هاتفهإيصال اإليجار  •

 عقد اإليجار أو أوراق الرهن العقاري •

 بيان ضريبة األمالك العقارية •

 فواتير المرافق •

 نفقة األطفال
 (Wisconsin)تُستلم أو تُدفع في والية أخرى غير 

 أوراق األمر القضائي أو سجالت دفع أخرى •

 سجالت الدفع من والية أخرى •

 عاًما أو أكبر، أو كفيف أو من ذوي اإلعاقة، يمكنك أن تحصل على إعانات لسد تكلفة بعض النفقات الطبية المعينة. 60إذا كان عمرك 

 التكاليف والنفقات الطبية
 تتضمن التكاليف والنفقات الطبية، على سبيل الذكر ال الحصر، ما يلي:

 المستشفيات، والخدمات الطبية وطب األسنان والرمد •

الصحي، وأقسام الرعاية الطبية، وتكاليف خطط الوصفات أقساط التأمين  •
 الدوائية.

 الوصفات الطبية واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية •

 التمريض المنزلي والخدمات الصحية المنزلية •

 األجهزة والمستلزمات الطبية •

 تكاليف النقل واإلقامة للحصول على الرعاية الطبية •

 المدربة بشكل خاصالتكلفة الخاصة بحيوانات الخدمة  •

 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 •

 مقدم الخدمةاتفاقية سداد مع  •

 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

 





APP WISCONSIN DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 
F-16019BAR  (12/2021) 

 FOODSHARE WISCONSIN لـ االنضمام طلب
)FOODSHARE WISCONSIN APPLICATION( 

 أو ،Medicaid ،BadgerCare Plus، Wisconsin Shares بخدمات التمتع لطلب استخدامھ یمكن وال .فقط FoodShare لـ لالنضمام مخصص النموذج ھذا
Wisconsin Works )W-2.( بخدمات  للتمتع بطلب التقدم یمكنكMedicaid ،BadgerCare Plus و Wisonson Shares موقع على االنترنت عبر 

gov.wi.access لـ االنضمام بطلب تقدیمك أثناء FoodShare.  2للتقدم بطلب لاللتحاق بـ-W المساعدة البرامج ھذه لك توفر أن یمكن .بوكالتك االتصال علیك، یجب 
 .W-2 لمعاییر طبقا وظیفة على العثور أو األطفال رعایة أو الصحیة الرعایة تكلفة لتحمل الالزمة

 النموذج ھذا استخدام كیفیة
 .إجاباتك لكتابة األسود أو األزرق الحبر ذات األقالم واستخدام بوضوح طباعتھ من تأكد .1
 یمكنك .وكالتك إلى طلبك إرسال أعد .الالزمة باإلجابات وامألھا للنموذج فارغة ورقة فأرفق إجابتك، لتوفیر أكبر لمساحة بحاجة كنت إذا .بالكامل النموذج امأل .2

 رقم على األعضاء بخدمات االتصال أو .htmwww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources  موقع خالل من وكالتك عنوان على الحصول
3002-362-800. 

 .بوكالتك فاتصل الطلب، ھذا ملء في مساعدة إلى بحاجة كنت إذا .3
 تعیین، نموذج أو ،»F10126A« شخصي ممثل تنحیة أو تغییر تعیین، نموذج امأل مفوض، ممثل لتعیین .عنك نیابةً  الطلب ھذا بتقدیم ممثل تفویض في الحق لدیك .4

 برقم اتصل النموذج، ھذا على للحصول .عنك بالنیابة علیھ والتوقیع الطلب بإكمال المفوض لممثلك ھذا سیسمح .»F10126B« مؤسسي ممثل تنحیة أو تغییر
  .htm.types-gov/forwardhealth/representative.wisconsin.dhs.www لموقع انتقل أو ،3002-362-800

 االتصال معلومات - 1 القسم
 .ھواتفك أرقام لجمیع المنطقة رمز بتضمین قم .معك للتواصل األمثل بالطریقة إخبارنا یرجى

 الھاتف نوع الھاتف رقم
 العمل ☐  محمول ☐  منزلي ☐

 الرقم؟ ھذا صاحب ھو من آخر ھاتف رقم
 قریب ☐   جار ☐   صدیق ☐   شخصي ☐

 الشخص؟ ھذا اسم ما

 اإللكتروني البرید عنوان

 العمل؟ أیام خالل بك لالتصال ووقت طریقة أفضل ھي ما

 الطلب بمقدم الخاصة المعلومات – 2 القسم
 .الشخص ھذا كنت لو كما األسئلة بقیة عن فأجب آخر، شخص عن نیابة الطلب ھذا بإكمال تقوم كنت إذا

 والتأكد برامجنا تحسین في للمساعدة األسئلة ھذه بطرح نقوم .ذلك في ترغب ال كنت إذا واإلثنیة العرقیة بمجموعتك المتعلقة األسئلة على لإلجابة مضطرا لست :مالحظة
 .عضویتك ومزایا برامجك بشأن قرار التخاذ إجاباتك استخدام یتم لن .عرقیة أو إثنیة أسس على مستخدمینا بین تمیز ال أنھا من

 (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) الطلب مقدم - اسم
 

 االجتماعي التأمین رقم (شھر/یوم/سنة) المیالد تاریخ

 ھل أنت مشرد في الوقت الحالي*؟
 ال☐   نعم     ☐

 الطویل للبقاء فیھ طوال اللیل.  ویمكنك البقاء في مأوى أو مع صدیق أو قریب، أو قد ال یكون لدیك مكان للبقاء فیھ.* بالمشرد، نعني أنك ال تمتلك محل إقامة على المدى 

 إذا كانت اإلجابة ال، فأین تعیش في الوقت الحالي؟ 
 

  الشارع عنوان

 البریدي الرمز الوالیة المدینة

ً  كان إذا - *البریدي العنوان  البرید) صندوق أو الشارع ذلك في (بما إقامتك مكان عن مختلفا
 

 * إذا كنت مشرًدا في الوقت الحالي ولیس لدیك عنوان مراسلة، فسیتم إرسال البرید الخاص بك إلى الوكالة المحلیة.
 البریدي الرمز الوالیة المدینة

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm


APP  طلب االنضمام لـFOODSHARE WISCONSIN 
F-16019BAR 

 10من  2الصفحة 
 

 الجنس
 أنثى ☐  ذكر ☐

 االجتماعیة الحالة
 مطلق ☐    أعزب ☐    متزوج ☐

 فقط) (للمتقدمین أمریكي مواطن
 ال ☐ نعم ☐

 (اختیاري) اإلثنیة مجموعتك
 التیني أمریكي أو ھسباني لست ☐   التیني أمریكي أو ھسباني ☐

 أكثر) أو واحدا اختیارا حدد (اختیاري، العرقیة مجموعتك
 أفریقیة أصول السود/من األمریكیون ☐  آسیوي ☐  ألمریكا/أالسكا األصلیین السكان من ☐
 قوقازي ☐  الھادئ المحیط جزر من ھاواي/غیرھا من ☐

 منزلك في المستخدمة الرئیسیة اللغة بھا؟ FoodShare خطابات استالم تفضل التي اللغة ھي ما

 األسرة معلومات – 3 القسم
: لست مالحظةه األسئلة. أكمل ھذا القسم بالنیابة عن األشخاص الذین یعیشون معك. إذا تبین أنك بحاجة لمساحة أكبر، فاستخدم ورقة فارغة لتدوین إجاباتك على ھذ

والتأكد من أنھا ال تمیز بین مستخدمینا على أسس مضطًرا لإلجابة على أسئلة العرق واإلثنیة إذا لم ترغب في ذلك. نقوم بطرح ھذه األسئلة للمساعدة في تحسین برامجنا 
 إثنیة أو عرقیة. لن یتم استخدام إجاباتك التخاذ قرار بشأن برامجك ومزایا عضویتك.

 (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) آخر بالغ شخص أو الزوج – اسم
 

 ؟FoodShare لـ لالنضمام بطلب الشخص ھذا یتقدم ھل
 ال ☐ نعم ☐

 التقدیم) حالة (في االجتماعي التأمین رقم (شھر/یوم/سنة) المیالد تاریخ

 الجنس
 أنثى ☐  ذكر ☐

 االجتماعیة الحالة
 مطلق ☐  أعزب ☐  متزوج ☐

 فقط) (للمتقدمین أمریكي مواطن
 ال ☐ نعم ☐

 (اختیاري) اإلثنیة المجموعة
 التیني أمریكي أو ھسباني لست ☐ التیني أمریكي أو ھسباني ☐

 أكثر) أو واحدا اختیارا حدد (اختیاري، العرقیة المجموعة
 أفریقیة أصول السود/من األمریكیون ☐  آسیوي ☐  ألمریكا/أالسكا األصلیین السكان من ☐
 قوقازي ☐  الھادئ المحیط جزر من ھاواي/غیرھا من ☐

 الطعام أو تتناول الوجبات مع ھذا الشخص؟ھل تشتري  بالمتقدم عالقتك
 ال ☐ نعم ☐

 الشخص؟ ھذا عائل أنت ھل
 ال ☐ نعم ☐

 (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) 1 الطفل – اسم
 

 لـ لالنضمام بطلب الشخص ھذا یتقدم ھل
FoodShare؟ 

 ال ☐ نعم ☐

 (شھر/یوم/سنة) المیالد تاریخ
 

 التقدیم) حالة (في االجتماعي التأمین رقم

 الجنس
  أنثى ☐    ذكر ☐

 االجتماعیة الحالة
 مطلق ☐   أعزب ☐   متزوج ☐

 فقط) (للمتقدمین أمریكي مواطن
 ال ☐    نعم ☐

 (اختیاري) اإلثنیة المجموعة
 التیني أمریكي أو ھسباني لست ☐  التیني أمریكي أو ھسباني ☐

 أكثر) أو واحدا اختیارا حدد (اختیاري، العرقیة المجموعة
 أفریقیة أصول السود/من األمریكیون ☐  آسیوي ☐  ألمریكا/أالسكا األصلیین السكان من ☐
 قوقازي ☐ الھادئ المحیط جزر من ھاواي/غیرھا من ☐

 ھل تشتري الطعام أو تتناول الوجبات مع ھذا الشخص؟ بالمتقدم عالقتك
 ال ☐ نعم ☐

 الشخص؟ ھذا عائل أنت ھل
 ال ☐ نعم ☐



APP  طلب االنضمام لـFOODSHARE WISCONSIN 
F-16019BAR 

 10من  3الصفحة 
 

 (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) 2 الطفل – اسم
 

 ؟FoodShare لـ لالنضمام بطلب الشخص ھذا یتقدم ھل
 ال ☐ نعم ☐

 التقدیم) حالة (في االجتماعي التأمین رقم (شھر/یوم/سنة) المیالد تاریخ

 الجنس
 أنثى ☐  ذكر ☐

  االجتماعیة الحالة
  مطلق ☐  أعزب ☐  متزوج ☐

 فقط) (للمتقدمین أمریكي مواطن
 ال ☐ نعم ☐

 (اختیاري) اإلثنیة المجموعة
 التیني أمریكي أو ھسباني لست ☐ التیني أمریكي أو ھسباني ☐

 أكثر) أو واحدا اختیارا حدد (اختیاري، العرقیة المجموعة
 أفریقیة أصول السود/من األمریكیون ☐  آسیوي ☐  ألمریكا/أالسكا األصلیین السكان من ☐
 قوقازي ☐  الھادئ المحیط جزر من ھاواي/غیرھا من ☐

 ھل تشتري الطعام أو تتناول الوجبات مع ھذا الشخص؟ بالمتقدم عالقتك
 ال ☐ نعم ☐

 الشخص؟ ھذا عائل أنت ھل
 ال ☐ نعم ☐

 لـ لالنضمام بطلب الشخص ھذا یتقدم ھل (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) 3 الطفل – اسم
FoodShare؟ 

 ال ☐ نعم ☐

 (شھر/یوم/سنة) المیالد تاریخ
 

 التقدیم) حالة (في االجتماعي التأمین رقم

 الجنس
  أنثى ☐  ذكر ☐

 االجتماعیة الحالة
 مطلق ☐  أعزب ☐  متزوج ☐

 فقط) (للمتقدمین أمریكي مواطن
 ال ☐ نعم ☐

 (اختیاري) اإلثنیة المجموعة
 التیني أمریكي أو ھسباني لست ☐ التیني أمریكي أو ھسباني ☐

 أكثر) أو واحدا اختیارا حدد (اختیاري، العرقیة المجموعة
 أفریقیة أصول السود/من األمریكیون ☐  آسیوي ☐  ألمریكا/أالسكا األصلیین السكان من ☐
 قوقازي ☐ الھادئ المحیط جزر من ھاواي/غیرھا من ☐

 ھل تشتري الطعام أو تتناول الوجبات مع ھذا الشخص؟ بالمتقدم عالقتك
 ال ☐ نعم ☐

 الشخص؟ ھذا عائل أنت ھل
 ال ☐ نعم ☐

 الطالب معلومات - 4 القسم
 .األسئلة ھذه على إجاباتك لتدوین فارغة ورقة فاستخدم أكبر، لمساحة بحاجة أنك تبین إذا

 سنة یذھب إلى المدرسة؟ 18–49ھل یوجد أي شخص في أسرتك في سن 
 .5 القسم إلى فانتقل ال، اإلجابة كانت إذا   ال ☐  نعم ☐

 (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) الطالب – اسم

 :بـ ملتحق الطالب المدرسة اسم
 كامل دوام ☐  جزئي دوام ☐

 األسبوع؟ في ساعة 20 عن تقل ال لمدة الطالب یعمل ھل
 ال ☐  نعم ☐

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

 العمل؟ بسوق لاللتحاق سبیل لھ ویوفر أقل أو عامین خالل سینتھي تعلیمي ببرنامج ملتحق الطالب ھل
 ال ☐  نعم ☐

 سنة وال تتوفر الرعایة الكافیة للطفل؟ 6–12ھل یرعى الطالب طفل یبلغ من العمر 
 ال ☐  نعم ☐



APP  طلب االنضمام لـFOODSHARE WISCONSIN 
F-16019BAR 

 10من  4الصفحة 
 

 كلي؟ بدوام الجامعیة دراستھ أثناء بمفرده عاما 12 عمره یتراوح ال طفل الطالب یعول ھل
 ال ☐  نعم ☐

 الوالیة؟ أو الفیدرالیة الحكومة قبل من تمویلھ یتم الطالب لتشغیل ببرنامج الطالب یشارك ھل
 ال ☐  نعم ☐

 دائمة؟ أو مؤقتة إعاقة بسبب العمل على قادر غیر الطالب ھل
 ال ☐ نعم ☐

 )؟FSET( والتدریب للتوظیف FoodShare برنامج أو W-2 أو )WIOA( العاملة للقوى والفرص االبتكار تشریع بموجب الطالب یدرس ھل
 ال ☐  نعم ☐

 باألسرة الخاصة اإلضافیة المعلومات - 5 القسم

 ھل یعجز أي شخص عن العمل بسبب مرض أو إصابة؟
 ال ☐      نعم ☐

 أن أي شخص عاجز كلیًا؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فھل وجدت إدارة الضمان االجتماعي أو إدارة المحاربین القدامى أو وجد مجلس تقاعد السكك الحدیدیة
 ال ☐  نعم ☐

 (شھر/یوم/سنة) اإلعاقة تحدید تاریخ (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) االسم

 مخدرة؟ مواد بحیازة األسرة أفراد أحد أدین ھل
 ال ☐  نعم ☐

(الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من  االسم
 االسم األوسط)

 (شھر/یوم/سنة) اإلدانة تاریخ

 ھل یوجد أي شخص فار من جریمة أو منتھًكا للرقابة أو إطالق السراح المشروط؟
 ال ☐  نعم ☐

 (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) االسم

 المتغیب الوالد معلومات – 6 القسم
 ورقة فارغة لتدوین إجاباتك على ھذه األسئلة.إذا تبین أنك بحاجة لمساحة أكبر، فاستخدم 

 ال یعیش معھ في المنزل؟ بالتبني أو بیولوجیین أم أو أب األسرة أطفال أحد لدى ھل
 ال ☐  نعم ☐

 (شھر/یوم/سنة) المیالد تاریخ رقم الضمان االجتماعي (إذا كان معروفًا) (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) المتغیب الوالد اسم

 (األطفال) بالطفل عالقتك (األطفال) الطفل (أسماء) اسم
 أب ☐  أم ☐

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

 الطالق/األبوة محكمة أمر

 الوالیة المقاطعة القضیة رقم

 الوالد/الوالدة تغیب سبب

 (شھر/یوم/سنة) المیالد تاریخ رقم الضمان االجتماعي (إذا كان معروفًا) (الكنیة، االسم األول ثم الحروف األولى من االسم األوسط) المتغیب الوالد اسم

 (األطفال) بالطفل عالقتك (األطفال) الطفل (أسماء) اسم
 أب ☐  أم ☐
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 (شھر/یوم/سنة) الوالد/الوالدة مع اتصال آخر تاریخ (شھر/یوم/سنة) لألسرة الوالد/الوالدة ھجر تاریخ

 الطالق/األبوة محكمة أمر

 الوالیة المقاطعة القضیة رقم

 الوالد/الوالدة تغیب سبب

  الممتلكات - 7 القسم
للحصول على إعانات الطوارئ أو إذا كنت تعزل أفراد أسرة من المسنین، یتعین توفیر المعلومات الخاصة بممتلكاتك في الحاالت األتیة فقط: إذا كنت تتقدم بطلب 

ر. ال تقم بذكر قیمة المكفوفین أو من ذوي اإلعاقة. اذكر جمیع األصول التي یملكھا مقدم (مقدمو) الطلب. قم بتضمین األصول المملوكة بالشراكة مع أي شخص آخ
أي أصل یمكن بیعھ في أي وقت. وتتضمن األصول أشیاء مثل النقد، الحسابات الجاریة أو حسابات التوفیر، بطاقات  ممتلكات األسرة الشخصیة. الممتلكات المتاحة تعني

وفیر فائدة في المعاشات، سندات التاالئتمان مسبقة الدفع، شھادات اإلیداع، صنادیق االئتمان، األسھم، السندات (غیر المحتفظ بھا من أجل التعلیم، أو نفقات الجنازة)، ال
و الملكیة الشخصیة المحتفظ بھا األمریكیة، اتفاقیات الملكیة، عقود األعمال، ترتیبات المشاركة بالوقت، العقارات المخصصة للتأجیر، العقارات المملوكة مدى الحیاة، أ

 ألغراض استثماریة.

 الحساب) رقم المالیة، المؤسسة أو البنك اسم (مثل الوصف الحالیة القیمة (المالكین) المالك اسم الملكیة نوع

  $  نقدیة سیولة

  $  جار حساب

  $  توفیر حساب

  $  األصول من آخر نوع

  $  األصول من آخر نوع

  $  األصول من آخر نوع

 

 منصبك/وظیفتك وأجور دخل - 8 القسم
 بحاجة أنك تبین إذا .10 القسم في الحر عملك بیانات مأل سیتم .القسم ھذا في الحر العمل تُدرج ال .األسرة دخل إجمالي على FoodShare برنامج في التسجیل یعتمد

 .األسئلة ھذه على إجاباتك لتدوین فارغة ورقة فاستخدم أكبر، لمساحة

 المذكورین األشخاص بین مھاجر عامل یوجد ھل
 أدناه؟
 ال ☐  نعم ☐

 األسرة أفراد من فرد لكل أدناه األسئلة عن أجب بنعم، اإلجابة كانت إذا األسرة؟ أفراد من فرد أي یعمل ھل
 .العاملین

 ال ☐  نعم ☐

 (شھر/یوم/سنة) العمل بدء تاریخ العامل الشخص اسم

 العمل صاحب وعنوان اسم

 دوریة الدفع
 أخرى  ☐   شبھ شھري ☐     مرة واحدة في الشھر ☐     كل أسبوعین ☐      أسبوعیًا ☐

 عدد ساعات العمل خالل دوریة األجر 
$ 

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

الشخص بالساعة؟ھل یُسدد لھذا   
 إذا كانت اإلجابة نعم، فما مقدار ما یُسدد لھذا الشخص في الساعة؟  دوالر  ال   ☐ نعم ☐
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 ھل یحصل ھذا الشخص على راتب؟
 ال      إذا كانت اإلجابة نعم، فما مقدار راتب ھذا الشخص؟  دوالر ☐ نعم ☐

خالف أجره بالساعة أو راتبھ؟ھل یحصل ھذا الشخص على إكرامیات أو تعویضات أخرى   
 ال       إذا كانت اإلجابة نعم، فما مقدار ما یحصل علیھ ھذا الشخص في كل فترة؟  دوالر ☐ نعم ☐

 (شھر/یوم/سنة) العمل بدء تاریخ العامل الشخص اسم

 العمل صاحب وعنوان اسم

 دوریة الدفع
 أخرى  ☐   شبھ شھري ☐     مرة واحدة في الشھر ☐    كل أسبوعین ☐      أسبوعیًا ☐

 عدد ساعات العمل خالل دوریة األجر 
$ 

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

 ھل یُسدد لھذا الشخص بالساعة؟
 دوالرإذا كانت اإلجابة نعم، فما مقدار ما یُسدد لھذا الشخص في الساعة؟    ال   ☐ نعم ☐

 ھل یحصل ھذا الشخص على راتب؟
 ال      إذا كانت اإلجابة نعم، فما مقدار راتب ھذا الشخص؟  دوالر ☐ نعم ☐

 ھل یحصل ھذا الشخص على إكرامیات أو تعویضات أخرى خالف أجره بالساعة أو راتبھ؟
 ال       إذا كانت اإلجابة نعم، فما مقدار ما یحصل علیھ ھذا الشخص في كل فترة؟  دوالر ☐ نعم ☐

 فقدان العمل/البطالة – 9القسم 

 .9ھل فقد أحد أفراد األسرة وظیفتھ مؤخرا؟ إذا كان الجواب نعم، أكمل باقي القسم 
 ال ☐ نعم  ☐

 تاریخ فقدان العمل (شھر/یوم/سنة) األوسط والحروف األولیة)االسم (الكنیة، ثم االسم األول متبوعا باالسم 

 اسم وعنوان صاحب العمل

 سبب فقدان العمل
 غیر ذلك ☐  تسریح ☐  فصل ☐  استقالة ☐

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

 دخل العمل الحر - 10القسم 
علیھ أنت و/أو أي شخص في منزلك عن طریق عملك الحر. أدرج الدخل الذي تم الحصول علیھ حتى إذا لم یقدم الشخص الضرائب.  یرجى إخبارنا عن أي دخل تحصل 

أو إذا كان ساحة أكبر لإلجابة، وأمثلة العمل الحر تتضمن امتالك عمل، العقارات المخصصة للتأجیر، أو أي مبادلة أو سلع أو خدمات مقابل المال.  إذا كان ھناك حاجة لم
 أكثر من شخص یعمل لحسابھ الخاص، فاستخدم ورقة منفصلة لإلجابة.

 .10ھل یعمل أي شخص في منزلك لحسابھ الخاص؟ إذا كان الجواب نعم، أكمل باقي القسم 
 ال ☐ نعم  ☐

 االسم التجاري اسم صاحب العمل الحر

 عنوان العمل
 

 نوع ملكیة األعمال
 ال أعرف ☐   شركة ☐   شركة صغیرة  ☐   شراكة  ☐
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 تاریخ بدء العمل نوع العمل (على سبیل المثال، مزرعة، دار للرعایة النھاریة المنزلیة)

 ال ☐ نعم  ☐ھل قام ھذا النشاط التجاري بدفع ضرائبھ؟   

 الضرائب آلخر مرة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما السنة الضریبیة التي قام فیھا النشاط التجاري بتقدیم
 ھل طرأ تغییر كبیر على نفقات أو دخل عملك الخاص؟

 ال أعرف ☐    ال ☐   نعم  ☐

 في المتوسط، ما ھو المبلغ الذي یكسبھ ھذا النشاط التجاري شھریا؟ یرجى إعالمنا بالدخل الذي یتم جنیھ قبل خصم النفقات.   $ 

 شاط التجاري كل شھر؟  $ في المتوسط ، ما إجمالي نفقات ھذا الن
 

 في المتوسط، كم عدد الساعات التي یقضیھا الشخص للعمل في ھذا النشاط التجاري؟ 

 العیني أو من العمل التطوعي وغیره الدخل – 11القسم 
أي شخص من أسرتك. إذا تبین أنك بحاجة لمساحة أكبر،  و/أویرجى إخبارنا عن أي شيء عیني (سلع أو طعام أو خدمات مقابل العمل) أو عمل التطوعي تقوم بھ أنت 

 فاستخدم ورقة فارغة لتدوین إجاباتك على ھذه األسئلة.

 الشخص أو المنظمة التي تقدم السلع أو الخدمات أو الطعام مقابل العمل أو التطوع -اسم 

 رقم الھاتف عنوان الشارع

 الرمز البریدي الوالیة المدینة

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

 تاریخ بدء الخدمة ؟شھریاكم ساعة عمل یتم تقدیمھا 

 الشخص أو المنظمة التي تقدم السلع أو الخدمات أو الطعام مقابل العمل أو التطوع -اسم 

 رقم الھاتف عنوان الشارع

 الرمز البریدي الوالیة المدینة

 تاریخ بدء الخدمة ؟شھریاكم ساعة تطوع تقوم بھا 

 دخل من نوع آخر - 12القسم 
 إذا تبین أنك بحاجة لمساحة أكبر، فاستخدم ورقة فارغة لتدوین إجاباتك على ھذه األسئلة.

 الدخل.ھل یحصل أي شخص في أسرتك على دخل آخر؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فأكمل القسم أدناه لكل نوع من أنواع 
 ال ☐ نعم  ☐

 $  ال ☐ نعم  ☐ التأمین االجتماعي

 $  ال ☐ نعم  ☐ )SSIدخل الضمان اإلضافي (
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 $  ال ☐ نعم  ☐ النفقة / دعم الطفل

 $  ال ☐ نعم  ☐ تعویض العمال / البطالة

 $  ال ☐ نعم  ☐ بدل اإلعاقة / المرض

 $  ال ☐ نعم  ☐ فوائد / أرباح األسھم

 $  ال ☐ نعم  ☐ معاش المحاربین القدامى

 $  ال ☐ نعم  ☐  غیر ذلك: 

 النفقات – 13 القسم

 الحصول على تدریب؟ رعایة المعالون: ھل یقوم أي شخص بالسداد مقابل رعایة األطفال والكبار حتى یتمكنوا من العمل، البحث عن عمل، الذھاب إلى المدریة، أو
 ال ☐  نعم ☐

 للرعایة؟ تقدیمھ مقابل یتقاضى الذي من السن؟ األطفال/كبار رعایة تكالیف یدفع من
  

 الرعایة؟ من ینتفع الذي الشخص ھو من

 التكلفة
$ 

 التكلفة دفع دوریة
ً أسبوعی ☐  شھر كل مرة ☐    أسبوعین كل ☐    ا

 الطفل؟ نفقة بدفع محكمة أي أمرت ھل الطفل: دعم
 ال ☐  نعم ☐

 ؟بإسمھ النفقة تقدم الذي الطفل ھو من الطفل؟ نفقة یتسلم الذي الشخص ھو من الطفل؟ نفقة تكالیف یتحمل الذي الشخص ھو من

 المبلغ
$ 

 النفقة دفع دوریة
☐  ً  شھر كل مرة ☐    أسبوعین كل ☐    أسبوعیا

 بـ التسجیل وثیقة من 9 الصفحة على اطلع الشخصیة؟ أموالھم من الطبیة النفقات بدفع اإلعاقة ذوي أو السن كبار من األسرة أفراد أحد یقوم ھل الطبیة: النفقات
FoodShare Wisconsin أمثلة على للحصول. 

 ال ☐  نعم ☐

 المصاریف؟ ھي ما المصاریف؟ بھذه ینتفع من

 المبلغ
$ 

 الدفع دوریة
☐  ً  شھر كل مرة ☐    أسبوعین كل ☐    أسبوعیا

 العقاریة)؟ الممتلكات على ضرائب عقاري، رھن إیجار، المثال، سبیل (على بالمسكن خاصة تكالیف األسرة في شخص أي یتكبد ھل المسكن: تكالیف
 ال ☐  نعم ☐

 شھریا األسرة تدفعھ الذي المبلغ النفقات؟ ھذه یتحمل من
$ 

 النفقات؟ طبیعة ھي ما
  عقاریة أمالك ضریبة ☐                                عقاري رھن ☐  مشترك إیجار/إیجار ☐
 تقییم خاص أو ضرائب خاصة بأشیاء مثل إصالح الرصیف أو الشارع ☐                  متحرك منزل قرض دفع ☐  المنزل مالك تأمین ☐

  المرافق: تكالیف
 المرافق؟ تكالیف األسرة من فرد أي یتكبد ھل
 ال ☐  نعم ☐

 
 اإلیجار؟ في التدفئة تضمین یتم فھل اإلیجار، تدفع كنت إذا
 ال ☐  نعم ☐

 .منزلك تدفئة أجل من تستخدم كانت وإذا مقابلھا دفع أسرتك على یتعین التي بالمرافق المتعلقة (المربعات) المربع حدد
 التدفئة؟ أجل من تستخدم  التدفئة؟ أجل من تستخدم 
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 (الطبیعي) الغاز ☐
 كھرباء ☐
 السائل البروبان غاز ☐

 ال ☐  نعم ☐
 ال ☐  نعم ☐
 ال ☐  نعم ☐

 الوقود/الكیروسین زیت ☐
 فحم ☐
 خشب ☐

 ال ☐  نعم ☐
 ال ☐  نعم ☐
 ال ☐  نعم ☐

 .تكلفتھا دفع أسرتك على یتعین التي للمرافق (المربعات) المربع حدد
  ذلك: غیر ☐   الھواء لتكییف إضافیة تكلفة ☐   اإلنشائیة األعمال ☐   القمامة إزالة ☐   صحي صرف ☐   ماء ☐   ھاتف ☐

 أو إسكان عام آخر مدعوم)؟ 8ھل تحصل على مساعدة في السكن (القسم 
 ال ☐  نعم ☐

 ھل تحصل على مساعدة في الطاقة؟
 ال ☐     نعم  ☐

 والمسؤولیات الحقوق – 14 القسم
 أنھ أفھم .اإلجراء ذلك على أوافق لم إذا الحالیة المزایا أو طلبي بشأن اتخاذه تم إجراء أي الستئناف عادل استماع طلب تقدیم في الحق لدي أن أفھم :عادلة استماع جلسات
 إلى الفاكس طریق عن عادلة استماع جلسة نموذج طلب أو خطاب إرسال طریق عن أو 608-266-7709 الرقم على باالتصال عادلة استماع جلسة طلب یمكنني
  إلى: البرید طریق عن أو 9885-264-608

 
Department of Administration 

Division of Hearings and Appeals 
PO Box 7875 

Madison, WI 53708-7875 
 

ً  یمكنني .htm.gov/forwardhealth/resources.wisconsin.dhs.wwwمن عادلة استماع جلسة طلب نموذج تنزیل یمكنني  حیث الوكالة بمكتب االتصال أیضا
ً  عادلة استماع جلسة لطلب تقدمت ً  أو شفھیا  من مزید على للحصول من )P-00079( والمزایا للتسجیل ForwardHealth كتیب إلى الرجوع یمكنني كما .كتابیا

 .المعلومات
 

 أیام 10 قبل رسالة ستتلقى اإلجراءات، لمعظم بالنسبة .FoodShare مزایا تقلیص أو إلنھاء إجراء أي اتخاذ قبل الوكالة ھذه من كتابي إشعار على الحصول في الحق لدیك
 .اإلجراء اتخاذ من األقل على

 في: الحق لدیك
 .فوراً  طلبك واستالم بطلب التقدم •
 .وإدارتھا FoodShare مزایا على للحصول بطلب التقدم في مساعدتك وضعك یعرف بالغ شخص من الطلب •
ً  30 غضون في FoodShare مزایا على الحصول •  .المتطلبات تستوفي كنت إذا التقدیم بعد یوما
 .السریعة الخدمة متطلبات تستوفي كنت إذا أیام 7 غضون في FoodShare مزایا على الحصول •
 .السیاسیة معتقداتك أو القومي أصلك دینك، اإلعاقة، بشرتك، لون العرقیة، مجموعتك جنسك، بسبب أو مسن ألنك ضدك التمییز یتم أال •
 .المدنیة حقوقك على الحفاظ •
 .الوكالة موظفي قبل من باحترام تعامل أن •
 .الخاصة معلوماتك سریة على الحفاظ •
 .تفھمھ ال شيء أي شرح وكالتك من الطلب •
 .التغییر ھذا حدوث وسبب إیقافھا أو تقلیصھا سیتم بك الخاصة FoodShare مزایا كانت إذا مسبقا إعالمك •
   .سري مصدر من علیھا الحصول تم التي المعلومات باستثناء بك، المتعلقة والملفات الوكالة سجالت مراجعة •
 .FoodShare قواعد من نسخة إعطاؤك •
 تم الذي القرار أن تعتقد لماذا االستماع جلسة مسؤول إلخبار الفرصة العادلة االستماع جلسة تمنحك .وكالتك اتخذتھ قرار على توافق ال كنت إذا عادلة استماع جلسة طلب •

ً  كان مزایاك أو طلبك بشأن اتخاذه   .خاطئا
 
 عن: مسؤول أنت
 جمیع أن بالیمین، الحنث عقوبة طائلة تحت لتثبت، باسمك توقع أن .FoodShare مزایا على للحصول بطلب التقدم عند وصریح كامل بشكل األسئلة جمیع على اإلجابة •

 .صحیحة إجاباتك
 . FoodShare توفیر المستندات المطلوبة منك.  وقد تُطالب بتوفیر مستندات معینة إلثبات تلبیتك لقواعد برنامج •
ً  یمكنك .رسائلك على المبلغ ھذا ذكر سیتم .%130 بـ الفیدرالي الفقر مستوى عن یزید یجعلھ بما أسرتك دخل على الطارئة التغییرات عن اإلبالغ •  على العثور أیضا

  .htm.gov/foodshare/fpl.wisconsin.dhs.www على الحالي الفیدرالي الفقر مستوى
 .الشھر في ساعة 80 من أقل إلى المؤقتة FoodShare مزایا على یحصل فرد أي عمل ساعات تنخفض عندما اإلبالغ •
 .FoodShare بـ خاصة مستندات أي أو QUEST بطاقة على تغییرات إجراء عدم •
  .QUEST بطاقات أو FoodShare مستندات أو مزایا عن التخلي أو تداول أو بیع عدم •
 .فقط بھا المسموح العناصر لشراء FoodShare مزایا استخدام •
 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm
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ً  الثالثة أو السجن في بھم الزج أو تغریمھم أو البرنامج من FoodShare قواعد یخالفون الذین األشخاص استبعاد یتم قد  .معا

 أحد عمل ساعات تنخفض أوعندما الفیدرالي الفقر مستوى من ٪130 أسرتي دخل یتجاوز عندما اإلبالغ عدم خالل من مزایا على حصلت إذا أنھ أفھم التغییرات: عن التبلیغ
ً  ویمكن اإلعانات سداد إعادة إلى أضطر فقد الشھر في ساعة 80 من أقل إلى مؤقتة FoodShare مزایا لدیھم الذین األسرة أفراد  االحتیال، بتھمة للمالحقة أتعرض أن أیضا
ً  یعتبر ما وھو ً  جرما  .جنائیا

التي  FoodShareأذكرھا، مثل تكالیف المأوى، المرافق، رعایة األطفال، دعم األطفال، أو النفقات الطبیة، قد تؤثر على مستوى إعانات أفھم أن النفقات التي  النفقات:
 ة.تحصل علیھا أسرتي.  وأفھم أن عدم اإلبالغ عن أو تقدیم إثبات بخصوص نفقٍة ما یعني أنني ال أرید الحصول على اقتطاع من أجل ھذه النفق

إذا قمت بذلك.  FoodShareأفھم أنني لست مطالباً باإلبالغ عن انخفاض أو خسارة في الدخل ؛ ومع ذلك، قد یحق لي الحصول على میزات أعلى من  الدخل: تخفیض
 الخاصة بي. FoodShare وأفھم أنھ طالما ال أبلغ عن انخفاض في دخل أسرتي الشھري أو فقد أي من دخول أسرتي، فلن أحصل على أي زیادة ناتجة في إعانات

 المناسبة الھجرة لشروط مستكفین أو مواطنین نكون أن FoodShare لـ لالنضمام بطلب یتقدمون الذین أسرتي أفراد وجمیع أنا أكون أن یتوجب أنھ أدرك الھجرة: حالة
 في والھجرة المواطنة خدمات إدارة مع بالتواصل اإلعانات على للحصول بطلب یتقدم عائلتي في شخص ألي الھجرة حالة من التحقق سیتم أنھ أفھم .المزایا على للحصول
 التحقق یتم لن حالتي أن أفھم .المزایا ومقدار أسرتي أھلیة على المتحدة الوالیات في والھجرة المواطنة خدمات إدارة إلى المقدمة المعلومات ھذه تؤثر وقد المتحدة الوالیات

 .مناسبة ھجرة حالة بدون مھاجر أنني ذكرت إذا أو لنفسي المساعدة أطلب لم إذا )USCIS( المتحدة الوالیات في والھجرة المواطنة خدمات إدارة خالل من منھا

ً  المعلومات، ھذه عن اإلفصاح تعلیمیة، مؤسسة أو عمل صاحب أو ائتمان تقاریر وكالة أو مالیة مؤسسة أي ذلك في بما شخص، ألي یحق  Wisconsin والیة لقوانین وفقا
 برنامج أغراض تنفذ التي البرامج إدارة أجل من وضروریة مناسبة یراھا معلومات أي شخص أي من یطلب أن للقسم "یجوز  Stat. § 49.22 (2) (2m):لتشریع طبقا

 القسم ھذا بموجب طلب تلقي بعد أیام سبعة غضون في المعلومات ھذه تقدیم الوالیة ھذه في شخص أي على یجب .7USC 2011 to 2029 التكمیلیة الغذائیة المساعدة
 .الفرعي"

طائلة عقوبة الحنث بالیمین وتوفیر  أفھم األسئلة والبیانات الواردة في نموذج الطلب ھذا. أفھم العقوبات المفروضة على إعطاء معلومات خاطئة أو مخالفة القواعد. أقر، تحت
ومات المقدمة حول حالة جنسیة كل فرد من أفراد األسرة المتقدمین للحصول على المزایا، صحیحة وكاملة على حد علمي. بیانات كاذبة، بأن جمیع إجاباتي، بما في ذلك المعل

ھلیتي ثبات الالزمة المتعلقة بأأفھم وأوافق على تقدیم وثائق تثبت ما قلتھ. وأفھم أن الوكالة المحلیة قد تتصل بأشخاص آخرین أو منظمات أخرى للحصول على مستندات اإل
 ومستوى إعاناتي. 

 .أعاله مذكور ھو كما والمسؤولیات الحقوق وفھمت قرأت بأنني أقر الطلب، ھذا على التوقیع خالل من

 (شھر/یوم/سنة) التوقیع تاریخ المفوض الممثل أو الطلب مقدم – التوقیع
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