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APP 
 FOODSHAREراجستر نمودن ویس کانسین 

)FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION( 
اگر شما معلولیت دارید و این درخواست را در یک فارمت متفاوت نیاز دارید یا نیاز دارید کھ بھ لسان دیگری ترجمھ گردد، لطف نموده با رھنمودھا:

 www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmاداره تان بھ تماس شوید. رای اینکھ شماره تماس اداره تانرا دریافت نمایید، بھ 
 تماس بگیرید. خدمات ترجمھ رایگان میباشد. 3002-362-800بروید یا بھ خدمات عضو با این شماره 

ی شما آغاز خواھد شد) شما باید حداقل شما حق دارید کھ ھر وقت درخواست خود را تسلیم نمایید. برای تعیین نموده تاریخ تسلیمی تان (تاریخ کھ مزایا
، توسط پُست الکترونیکی، توسط access.wi.govنام، آدرس، و امضاء تانرا ارائھ نمایید. شما میتوانید یک درخواست مکمل را بھ گونھ آنالین در 

 فکس، توسط تلیفون، یا با مراجعھ تان خانھ پُری کنید. 

درخواست شما در اسرع وقت بررسی میشود اما  برای تکمیل نمودن بقیھ درخواست خود نیاز بھ مصاحبھ تیلفونی یا حضوری با نمایندگی خود دارید.
 روز از تاریخ دریافت درخواست شما توسط نمایندگی را در بر نخواھد گرفت. 30بیشتر از 

ف نماینده میتوانید از یک نماینده باصالحیت بخواھید کھ این فورم را برای شما تکمیل کند. برای تعیین یک نماینده باصالحیت، تعیین، تغییر یا حذ
. این بھ نماینده با F10126Bتغییر یا حذف نماینده باصالحیت: فورم سازمان،  ، یا تعیین،F10126Aباصالحیت را تکمیل کنید: فورم شخص، 

تماس بگیرید، یا بھ  800-362-3002صالحیت شما اجازه میدھد تا درخواست را برای شما تکمیل و امضا کند. برای دریافت این فورم، با شماره 
 types.htm-forwardhealth/representativewww.dhs.wisconsin.gov/ مراجعھ کنید. 

خود را  FoodShareروز گذشتھ متوقف شده است، میتوانید بدون تکمیل این فورم ثبت نام، مزایای  30داشتھ اید کھ در  FoodShareاگر مزایای 
 خود را بدون تکمیل این فورم یا درخواست بازگشایی کنید. FoodShareی خود تماس بگیرید تا دریابید کھ آیا میتوانید مزایای بازگشایی کنید. با نمایندگ

 شماره مساعدت اجتماعی درخواست کننده (حرف اسم، تخلص، نام خانوادگی) –اسم 

 ھستید؟آیا در حال حاضر بی خانھ شماره تلیفون  تاریخ تولد (ماه/روز/سال)
 نخیر بلی          

 آدرس سرک

 کود پُستی ایالت شھر

 تاریخ امضاء (ماه/روز/سال) درخواست دھنده یا نماینده باصالحیت – امضاء

 FoodShareاولویت خدمات 
ز موارد اگر شما بھ کمک عاجل نیاز داشتید، شما میتوانید در طی ھفت روز فرستادن درخواست یا ارائھ کردن فورم راجستر نمودن تان اگر ھر کدام ا

 را بدست بیاورید: FoodShareذیل درست باشد مزایای 
 $ عاید خواھد داشت.150در این ماه کمتر از $ یا کمتر دارد و 100خانواده شما بطور نقد یا در بانک  •
ی) این خانواده شما ھزینھ ھای کرایھ، گرو، یا خدمات رفاھی دارد کھ بیشتر از مجموع عاید ناخالص ماھانھ (پول نقد موجود یا در حساب ھای بانک •

 ماه شما است.
 شده است.خانواده شما یک کارگر فارم مھاجر یا فصل وار دارد کھ حاال عاید اش متوقف  •

 بھ پرسش ھای ذیل پاسخ دھید تا برای خدمات سریع در نظر گرفتھ شوید.
 $ مجموع درآمد ناخالص (قبل از کسر مالیات یا سایر کسرھا) کھ خانواده شما در این ماه انتظار آنرا دارد چقدر است؟

 $ حساب ھای جاری و پس انداز یا یک مبلغ تکمیلی پول)؟ دارایی ھای مجموعی موجود خانواده شما چقدر است (بطور مثال، پول نقد، پول در
 $ مبلغی کھ خانواده شما در مجموع برای مسکن (بھ عنوان مثال اجاره یا گرو) در این ماه میپردازد چقدر است؟

 نخیر  بلی  ویس کانسین را بدست آورده است؟ FoodShareآیا خانواده شما این ماه مزایای 
(برنامھ مساعدتی تغذیھ تکمیلی)  Supplemental Nutrition Assistance Programآیا خانواده شما مزایای 

)SNAP ،نخیر  بلی  مساعدت غذایی، مزایای الکترونیکی انتقال) را در این ماه در ایالت دیگر دریافت نموده است؟ 

 نخیر  بلی  در حال حاضر شما در یک پناھگاه برای قربانیان خشونت داخلی زندگی میکنید؟آیا 
ما است کھ مھاجر یا کارگر فارم فصل وار بوده باشد و عاید اش در این اواخر متوقف شده باشد و کسی در آیا کسی در خانواده ش

 نخیر  بلی  $ دریافت نماید؟25روز آینده توقع ندارد بیشتر از  10

 اگر قرار است خانواده شما ھزینھ خدمات رفاھی را پرداخت نماید، بھ پرسش ھای ذیل پاسخ دھید.
 نخیر  بلی  میکنید، آیا گرما شامل کرایھ شما است؟ اگر شما کرایھ پرداخت

http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 را انتخاب کنید اگر خدمات رفاھی برای گرمایش خانھ شما بکار رفتھ است.“ نخیر”و “ بلی”پرداخت نماید را انتخاب، و ه خدمات رفاھی کھ خانواده شما قرار است پول 
 برای گرما استفاده شده است؟  برای گرما استفاده شده است؟ 

 گاز (طبیعی) 
 برقی 
 گاز مایع پروپان 

 نخیر بلی     
 نخیر بلی     
 نخیر بلی     

 نفت سیاه/نفت سفید 
 ذغال 
 چوب 

 نخیر بلی     
 نخیر بلی     
 نخیر بلی     

 خدمات رفاھی کھ خانواده شما قرار است برای ان پول پرداخت نماید را انتخاب کنید.
  تھویھ ھوا دیگر: ھزینھ اضافی   نصب کردن    کردن کثافات  بیرون  فاضالب آب  تلیفون

 
 را برای لیست مدارک کھ شاید شما بھ ما ارائھ نمایید ببینید.“ مدارک نیاز است”شما باید برای بعضی از پاسخ ھای تان مدارک ارائھ نمایید. بخش 

 پُست الکترونیکی یا فکس نمایید بھ:درخواست ھا و/یا مدارک را 

 زندگی میکنید: Milwaukeeاگر شما در منطقھ 
MDPU 

PO Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 

 
 1979-409-888یا فکس نمایید: 

 کنید: نمیزندگی  Milwaukeeاگر شما در منطقھ 
CDPU 

PO Box 5234 
Janesville, WI 53547-5234 

 
 1822-293-855یا فکس نمایید: 

 سکن و آپلود نمایید. access.wi.govشما میتوانید ھر مدرک را بصورت آنالین در 

این برنامھ ھای مراقبت  access.wi.govمساعدت طبی درخواست دھید، شما میتوانید بشکل آنالین بھ  Medicaid یا BadgerCare Plusاگر میخواھید برای 
درخواست دھید. یا شما میتوانید یک درخواست کاغذی را برای مراقبت صحی تکمیل نمایید. درخواست  FoodShareصحی ھمزمان با درخواست دادن بھ مزایای 

 یا با تماس گرفتن بھ اداره تان دریافت گردد. www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmمیشود کھ بشکل آنالین در 

 
 

APP 

https://access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 ویس کانسین FOODSHAREمعلومات مھم 
(خدمات فقط برای  BadgerCare Plus ،Family Planning Only Services میباشد. این درخواست برای FoodShareاین درخواست فقط برای مزایای 

 Wisconsin Works(مساعدت مراقبت طفل اسھام ویس کانسین)، یا  Medicaid ،Wisconsin Share Child Care Subsidy برنامھ ریزی خانواده)،
(خدمات فقط برای برنامھ ریزی خانواده)،  BadgerCare Plus ،Family Planning Only Services ) نیست. شما میتوانید برایW-2(کارھای ویس کانسین) (

Medicaid و ،Wisconsin Share  (اسھام ویس کانسین) بشکل آنالینaccess.wi.gov  ھمزمان درخواست دادن برایFoodShare  درخواست دھید. برای
 باید با اداره تان بھ تماس شوید. W-2 درخواست دادن بھ

FoodShare  یک حق است. برای اینکھ مزایایFoodShare  را بدست بیاورید شما نیاز ندارید بھW-2  یا برنامھ ھای دیگر درخواست دھید. مزایای
FoodShare معموالً از کسانی تشکیل شده است کھ یکجا زندگی نموده و  برای کمک بھ برآورده ساختن نیازھای غذایی خانواده ھای دارای عاید کم است. یک خانواده

با  FoodShareکھ یک خانواده دریافت میکند بستگی بھ اندازه، مصارف، و عاید خانواده دارد. مزایای  FoodShareغذا را با ھم شریک میسازند. مقدار مزایای 
 را قبول میکند عمل میکند. FoodShareدر فروشگاه ھا یا بازارھای دھاقین کھ  صادر میگردد، کارت کھ منحیث یک دبت کارت QUESTکارت ویس کانسین 

 دارید. حقوق شما شامل موارد ذیل میشود:  ھا مسؤلیت، شما حقوق و FoodShareمنحیث یک عضو 
 روز بعد از درخواست دادن.  30حق اطالع دادن در مورد وضعیت داخلھ کردن در طی  •
 حق بدست آوردن مزایا طی ھفت روز درصورتیکھ شما برای کمک عاجل واجد شرایط باشید.  •
بعیض صورت حق اینکھ با احترام با شما برخورد صورت گرفتھ و بخاطر سن، جنسیت، نژاد، رنگ، معلولیت، عقیده مذھبی، اصلیت ملی، یا باورھای سیاسی ت •

 نگیرد.

 شما مسؤل ھستید برای:
ام پرسش ھای درخواست بطور مکمل و بشکل صادقانھ و امضاء کردن نام تان بخاطر تائید کردن، تحت مجازات شھادت دروغ، اینکھ تمام پاسخ پاسخ دادن بھ تم •

 ھای شما حقیقت و درست ھستند.
 ارائھ کردن مدارک تمام معلومات مورد نیاز شما برای تشخیص کردن واجد شرایط بودن شما. •
 نیاز در چارچوب زمانی کھ در نامھ ھا برای شما ارائھ شده است.گزارش دادن تغییرات مورد  •
 نھ فروختن، مبادلھ کردن، یا دادن ھیچ یک از مزایا. •
 فقط برای موارد اجازه داده شده. FoodShareاستفاده از مزایای  •

 ر شود.را نقض میکنند ممکن است از برنامھ کشیده شده، مجازات، زندانی یا ھم س FoodShareکسانیکھ اصول 

 . 10150B.htm-www.dhs.wisconsin.gov/library/Fبرای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسؤلیت ھا، بروید بھ 

 USDAبیانیھ ضد تبعیض 
،  USDA(وزارت زراعت آمریکا)،  U.S. Department of Agriculture (USDA)مطابق قانون حقوق مدنی فدرالی و پالیسی ھا و مقررات حقوق مدنی 

ین، ناتوانی، از اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، د USDAادارات، دفاتر و کارمندان آن، مؤسسات اشتراک کننده در یا مجری برنامھ ھای 
 اجرا یا تأمین بودجھ شده منع شده اند.    USDAسن، باورھای سیاسی، یا انتقام جویی یا قصاص برای فعالیت قبلی حقوق مدنی در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ توسط 

بزرگ، نوار صوتی، زبان اشاره آمریکایی، سایر موارد) اشخاص دارای ناتوانی کھ بھ ابزارھای جایگزین ارتباطی برای معلومات برنامھ نیاز دارند (مثل بریل، چاپ 
انی ھای گفتاری می توانند ذریعھ باید با اداره (ایالتی یا محلی) کھ مزایای خود را در آن درخواست داده اند، در تماس شوند. افراد ناشنوا، دارای مشکل شنوایی یا ناتو

Federal Relay Service با  8339-877 (800)ه (خدمات امدادی فدرال) بھ شمارUSDA  در تماس شوند. ھمچنین، معلومات برنامھ بھ زبان ھای غیر از
 انگلیسی نیز در دسترس است.

موجود است را پر  USDAو ھمھ دفاتر  نحوه ثبت کشایت) کھ آنالین در: AD-3027، (فورم شکایت تعبیض برنامھ USDAبرای ثبت شکایت تبعیض در برنامھ، 
-632 (866)بفرستید و تمام معلومات مورد درخواست این فورم را در نامھ ارائھ کنید. برای درخواست کاپی فورم شکایت، با  USDAکنید، یا نامھ ای بھ آدرس 

 را ذریعھ زیر ارسال کنید: USDAمھ در تماس شوید. فورم تکمیل شده یا نا 9992

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

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

 یا ؛7442-690 (202)فکس  )2(

 .program.intake@usda.govایمیل:  )3(

 ارائھ کننده فرصت برابر است.این مؤسسھ 

 اطالعیھ نوشتھ
تان بدست بیاورید. برای  FoodShareشما حق این را دارید تا یک اطالعیھ نوشتھ شده را از اداره تان قبل از ھر روی دست گرفتن ھر عمل یا کاھش دادن مزایای 

 خواھید نمود. روز قبل یک نامھ دریافت 10بسیاری از اعمال، قبل از روی دست گرفتن آن شما 

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10150B.htm
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
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 دادرسی منصفانھ
درخواست دادرسی دھید. شما  7709-266-608اگر شما با ھر عمل اداره موافق نباشید حق دادرسی منصفانھ را دارید. شما میتوانید بطور شفاھی با تماس گرفتن بھ 
ارسال یا توسط پُست الکترونیکی  9885-264-608ھمچنان میتوانید درخواست فورم دادرسی منصفانھ یا یک نامھ درخواست دادرسی منصفانھ را بھ از طریق فکس بھ 

 ارسال کنید بھ:  

Department of Administration 
Division of Hearing and Appeals 

PO Box 7875 
Madison, WI  53707-7875 

 
تان موافق نیستید، ھر زمان کھ شما مزایا را  FoodShareاگر شما با مقدار مزایای  یادریافت گردد،  FoodShareروز از انفاذ مزایای  90درخواست شما باید طی 

 بدست میاورید. 

بارگیری، یا شما میتوانید بھ  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmدرخواست برای فورم دادرسی منصفانھ میشود کھ در 
 اداره کھ روی نامھ شما لیست شده است برای درخواست دادرسی تماس بگیرید. 

 
(بخش دادرسی و استیناف) قبل از تاریخ انفاذ عمل دریافت  Division of Hearings and Appealsدر بسیاری قضایا، اگر درخواست دادرسی منصفانھ شما توسط 

شما متوقف یا کاھش نخواھد یافت. حداقل تا زمانیکھ یک تصمیم در مورد درخواست استیناف شما گرفتھ میشود، شما میتوانید درخواست  FoodShareگردد، مزایای 
شما ممکن تغییر نماید. اگر تغییر دیگری رخ دھد،  FoodShareان این زمان، اگر یک تغییر دیگر غیر مرتبط رخ دھد، مزایای تداوم مزایای تان را بدھید. در جری

م را بدھید. اگر تصمی شما یک نامھ جدید دریافت خواھید کرد. اگر شما با تصمیم دادرسی منصفانھ موافق نیستید، ممکن است شما یک درخواست دومی دادرسی منصفانھ
پرداخت نمایید. شما دادرسی مزایای شما را متوقف یا کاھش دھد، ممکن است ھر مورد مزایای را کھ شما در جریان تصمیم گیری استیناف بدست آورده بودید را باز

 میشود کھ بخواھید تا مزایای متداوم را دریافت نکنید. 

فرانس از شما یک وکیل، دوست، و ھرکسی دیگری کھ شما انتخاب میکنید نمایندگی نماید. ما نمی توانیم شما میتوانید از خودتان نمایندگی کنید یا ھم در دادرسی یا کن
مورد خدمات رایگان برای وکیل شما پرداخت نماییم. اما، اگر شما واجد شرایط باشید خدمات رایگان حقوقی ممکن برای شما موجود باشد. برای بیشتر دانستن در 

 تماس بگیرید.  0633-278-888حقوقی، بھ 

 اگر بدون دلیل موجھ شما یا نماینده تان در دادرسی حاضر نشوید، استیناف شما متروکھ در نظر گرفتھ شده و لغو خواھد شد.

 محافظ قانونی، نگھدارنده، یا شخص دارای صالحیت نمایندگی کردن
ن دارید، آن شخص میتواند بھ نمایندگی شما فورم تانرا خانھ پُری و ارسال نماید. آن اگر شما یک محافظ قانونی، نگھدارنده، یا شخص دارای صالحیت نمایندگی کرد

 شخص ھمچنان نیاز خواھد داشت تا در کنار این فورم مدارک پیرامون استخدام اش را ارسال نماید.

 

 جمع آوری اطالعات/استفاده از شماره ھای امنیت اجتماعی/ اطالعات قابل شناسایی شخصی
تجدید  U.S.C. 2011-2036 7غذا و تغذیھ جواز دارد، طوریکھ در  2008جمع آوری معلومات، بھ شمول شماره مساعدت اجتماعی ھر عضو خانواده، تحت قانون 

طریق برنامھ ھای بکار برده خواھد شد. ما این معلومات را از  SNAPنظر شده است. معلومات جھت تشخیص واجد شرایط بودن خانواده شما برای اشتراک در 
 شد.  تطابق کمپیوتری تصدیق خواھیم کرد. این معلومات ھمچنان برای نظارت کردن مطابقت با قواعد برنامھ و برای مدیریت برنامھ استفاده خواھد

 معلومات برای اینکھ مشخص شود خانواده شما میتوانید مزایا را بدست آورده یا ادامھ دھد بکار برده خواھد شد.

ھ و برای کھ شما ارائھ میکنید از طریق برنامھ ھای تطابق کمپیوتری تصدیق خواھد شد. این معلومات ھمچنان برای نظارت از تطبیق کردن قواعد برنام معلومات
 مدیریت برنامھ استفاده خواھد شد.

 برای دستگیری اشخاص کھ از قانون فرار میکنند داده خواھد شد. این معلومات ممکن بھ ادارات دیگر فدرال یا ایالتی برای بررسی رسمی و بھ مامورین تطبیق قانون 

ع علیھ خانواده شما بوجود بیاید، معلومات این درخواست، بشمول تمام شماره ھای مساعدت اجتماعی شما، ممکن بھ ادارات فدرال و ایالتی راج SNAPاگر ادعاھای 
 فعالیت ھای جمع آوری ادعاھا داده خواھد شد.  خواھد شد، ھمچنان بھ ادارات جمع آوری ادعاھای شخصی برای

عدت اجتماعی منجر ارائھ نمودن معلومات درخواست شده، بشمول شماره ھای مساعدت اجتماعی ھر عضو خانواده اختیاری میباشد. اما، ارائھ نکردن شماره ھای مسا
ده است خواھد شد. ھر شماره مساعدت اجتماعی ھمانند شماره ھای مساعدت بھ ھر عضو کھ شماره مساعدت اجتماعی اش را ارائھ نکر SNAPبھ الغاء مزایای 

 اجتماعی اعضای دیگر خانواده کھ واجد شرایط ھستند افشاء خواھد شد.

) USCIS(خدمات مھاجرت و شھروندی ایاالت متحده) ( United States Citizenship and Immigration Servicesشماره مساعدت اجتماعی شما با 
 ک خواھد شد.شری

 حالت مھاجرت
داشتھ باشید. حالت مھاجرت تمام  USCIS، شما باید یک شھروند ایاالت متحده بوده یا ھم حالت واجد شرایط مھاجرت با FoodShareبرای قادر بودن جھت دریافتن 

متاثر سازد. حالت مھاجرت برای ھر فرد کھ بھ  را FoodShareتصدیق شده و ممکن مزایا و ثبت نام  USCISبا  FoodShareافراد درخواست دھنده برای 
FoodShare  یا کسیکھ نشان میدھد حالت واجد شرایط مھاجرت با  میدھددرخواستUSCIS  ندارد باUSCIS  تصدیق نخواھد شد. اما، عاید آن افراد ممکن ثبت نام

 را متاثر سازد. FoodShareو مزایای 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 بررسی کنترول کیفیت
(دیپارتمنت خدمات صحی ویس کانسین) برای یک بررسی کنترول  Department of Health Servicesمکن بشکل تصادفی توسط شما م FoodShareقضیھ 

 FoodShareشما است کھ مطمئین سازد کھ اداره کھ شما را در  FoodShareیک بررسی قضیھ  FoodShareکیفیت انتخاب گردد. یک بررسی کنترول کیفیت 
با  ای شما را بشکل درست صادر نموده است و قواعد را کھ حکومت فدرال تعیین کرده است تطبیق مینماید. قانون فدرال تذکر میدھد کھ شما بایدثبت نام کرده است مزای

ستھ شود. اگر شما ممکن ب FoodShareبررسی کنترول کیفیت ھمکاری کنید. اگر شما معلومات کھ درخواست شده است را ندھید یا با بررسی ھمکاری نکنید، قضیھ 
 این اتفاق بیافتد، بھ شما گفتھ خواھد شد کھ قضیھ شما برای چھ مدتی بستھ خواھد بود. 

 است 59و  16موارد مورد نیاز ثبت نام کار برای افراد کھ سن شان بین 
استثناء پنداشتھ شده باشند. زمانی کھ شما برای  باید برای کار ثبت نام بوده مگر اینکھ 59تا  16و اعضای دارای سن بین  FoodShareتمام درخواست دھندگان 

FoodShare .واجد شرایط محسوب شوید برای کار ثبت نام خواھید شد مگر اینکھ شما در حالت استثناء باشید 

 خواھید شد:  تلقیاگر ھر کدام از موارد ذیل درست باشد شما برای ثبت نام کردن در کار استثناء 
 نیستید. FoodShareشخص اصلی در گروه  است و شما 17یا  16سن شما  •
ھستید مگر شما در مکتب یا در یک برنامھ اشتغال یا آموزش حداقل نصف روز ثبت نام  FoodShareاست و شما شخص اصلی در گروه  17یا  16سن شما  •

 نموده اید.
 شما برای کار در شرایط نامناسب محسوب شده اید. این صدق میکند اگر: •

o  از یک منبع شخصی مزایای معلولیت دایمی را بدست میاورید.شما از حکومت یا 
o شما از نظر فزیکی یا روانی برای کار از طرف اداره تان ناتوان محسوب شده اید 
o  .یک بیانیھ از شاغلین مراقبت صحی یا کارکن اجتماعی تصدیق میکند کھ شما قادر بھ کار نیستید 

 ھستید.  W-2نیازھای کار  ثبت نام شده اید و در مطابقت با W-2شما در  •
سال ھستید (بدون در نظر داشت اینکھ طفل در خانھ شما یا بیرون از خانھ شما زندگی میکند).  6شما مراقبت کننده اصلی برای یک طفل وابستھ با عمر کمتر از  •

ای ثبت نام کار منحیث مراقبت کننده اصلی آن طفل استثناء اما، اگر شما و شخص دیگر کنترول پدرانھ روی طفل داشتھ باشید، فقط یکی شما میشود کھ از نیازھ
 قرار داده شوید. 

 د).شما مراقبت کننده اصلی شخص دیگری ھستید کسیکھ نمیتواند مراقب خود باشد (چھ اینکھ شخص در خانھ شما یا بیرون از خانھ شما زندگی میکن •
 رید.شما برای غرامت ھای بی شغلی درخواست داده اید یا بدست میاو •
 شما بطور منظم در در یک درمان سوءاستفاده الکول یا مواد یا در برنامھ توانبخشی اشتراک میکنید. •
 ساعت یا بیشتر را در ھفتھ از مزد حداقل فدرال بدست میاورید.  30ساعت یا بیشتر کار میکنید یا مزد مساوی با  30شما در یک ھفتھ  •
 آموزش، یا نھاد تحصیالت عالی ثبت نام شده اید.شما حداقل نصف روز در مکتب، برنامھ  •

 ار اختیاری است.اگر شما شامل یکی از استثناءات ھستید ممکن نیاز باشد مدارک ارائھ نمایید. درحالیکھ ثبت نام برای کار نیاز است، اشتراک در برنامھ ک

 محرومیت نیازمندی ثبت نام کار
را برای مدت  FoodShareعمل نکنید و در ھیچ یک از استثناءات شامل نباشید، شما قادر نخواھید بود کھ مزایای اگر شما در مطابقت با نیازھای ثبت نام کار 

 م دھید.مشخص شده محرومیت بدست بیاورید. این شامل این میشود کھ اگر شما بطور غیراختیاری و بدون ھیچ دلیل موجھ ھر یکی از موارد ذیل را انجا
 را رد کنید. یک پیشنھاد مناسب وظیفھ •
 ساعت کار در ھفتھ در مزد حداقل فدرال باشد) رد کنید. 30ساعت یا بیشتر کار را در ھفتھ (یا یک وظیفھ کھ عاید اش مساوی بھ  30یک وظیفھ با  •
 مرتبھ) کاھش دھید. 30ساعت (یا عاید تانرا در در مقایسھ با مزد حداقل فدرال  30ساعات کار تانرا در ھفتھ بھ کمتر از  •
 را برآورده نسازید. W-2اشتراک کنید مگر نیازمندی ھای برنامھ کار  W-2در  •
 درخواست دھید برای یا مزایای بیکاری را بدست بیاورید مگر نیازمندی ھای برنامھ غرامت بیکاری را برآورده نسازید. •

دوره محرومیت شما بھ خانواده جدید تان انتقال خواھد یافت. دوران دوره  انتقال کنید، متباقی FoodShareاگر، درجریان دوره محرومیت، شما بھ یک خانواده دیگر 
 محرومیت است:

 یک ماه برای محرومیت اول. •
 سھ ماه برای محرومیت سوم. •
 شش ماه برای محرومیت سوم یا متعاقب آن. •

 استثناء قرار داده شوید. شما میتوانید محرومیت را قبل از وقت پایان دھید درصورتیکھ شما از نیازمندی ھای ثبت نام کار

دوباره درخواست دھید. اگر  FoodShareاگر شما میخواھید بعد از اینکھ دوره محرومیت شما بھ پایان میرسد مزایا را بدست بیاورید، شما نیاز خواھید داشت تا برای 
 ضیھ شما را بھ عوض دوباره درخواست دادن تجدید نماید.باشید، شما نیاز خواھید داشت بھ کارکن تان اطالع دھید تا ق FoodShareشما بخش از گروه 

 49تا  18نیازمندھای کار برای بزرگ ساالن از لحاظ بدنی توانای بین سنین 
 36را برای مدت محدود در یک دوره  FoodShareاست و اطفال کوچک در خانھ ندارند ممکن فقط سھ ماه مزایای  49تا  18بزرگ ساالن مشخص کھ سن شان بین 

را برآورده سازند یا ھم استثناء محسوب شوند. این نیاز کار از نیازھای ثبت نام کار متفاوت  FoodShareماھھ (سھ سال) بدست بیاورند مگر اینکھ آنھا نیازھای کار 
 است. 

 چھار راه برای برآورده ساختن نیازھای کار وجود دارد:
 ساعت کار نماید. 80حداقل ماھانھ  .1
 ساعت در ماه اشتراک نماید، بطور مثال: 80مجاز حداقل در یک برنامھ کار  .2
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a. FoodShare Employment and Training  اشتغال و آموزش)FoodShare) (FSET.( 
b. W-2. 
c.  برنامھ ھای مشخص تحتWorkforce Innovation and Opportunity Act ) (قانون نوآوری و فرصت ھای قوه کاری)WIOA.( 

 ساعت در ماه دارد. 80پول کاال پرداخت میکند) یا داوطلبانھ با حداقل یک وظیفھ مشابھ (کھ بھ عوض  .3
 ساعت بطور مجموعی در ھفتھ اشتراک میکند. 80یک ترکیب از کار، وظیفھ مشابھ، داوطلبانھ دارد، یا در یک برنامھ کار مجاز برای  .4

 دریافت خواھید نمود.معلومات  FSETثبت نام شده باشید، شما در مورد برنامھ  FoodShareاگر شما در 

 شما ممکن استثناء محسوب شوید و ممکن نیاز نباشد نیازھای کار را درصورتیکھ ھر یکی از موارد ذیل درست باشد را برآورده سازید:
 زندگی میکنید. FoodShareاست در یک خانواده  18شما با یک طفل کھ سن اش کمتر از  •
 تواند خود مراقب خود باشد. شما مراقبت کننده اصلی یک شخص ھستید کھ نمی •
 ھستید. 6شما مراقبت کننده اصلی یک طفل وابستھ تحت سن  •
نھ بودن بھ این معنی شما از لحاظ فزیکی یا ذھنی قادر بھ کار نیستید. این شامل این میشود کھ برای مدت طوالنی بی خانھ بوده باشید. برای مدت طوالنی بی خا •

 شب آینده ندارید. 30ت برای حداقل است کھ شما یک محل منظم برای اقام
 شما باردار ھستید. •
 شما بیمھ بیکاری یا دریافت میکنید یا بھ آن درخواست داده اید. •
 ) یا برنامھ توانبخشی اشتراک میکنید.AODAشما در یک درمان سوء استفاده الکول یا مواد ( •
 شما حداقل نصف روز در یک نھاد آموزش ھای عالی ثبت نام شده اید. •
 یا بیشتر است و در نصف روز حداقل در مکتب ثبت نام شده اید. 18سن شما  •
 ھستید. W-2اشتراک کرده اید و در مطابقت با نیازھای  W-2شما در  •
 ساعت یا بیشتر در ھفتھ را از مزد حداقل فدرال بدست میاورید. 30ساعت یا بیشتر کار میکنید و یا مزد مساوی بھ  30شما در ھفتھ  •

 
 ممکن نیاز باشد شما مدارک ارائھ کنید کھ نشان دھد شما شامل استثناءھستید. :یادداشت

 مرکز وظیفھ
مرکز وظیفھ برای شما موجود است. مرکز وظیفھ بزرگترین منبع وظایف برای شما در ویس کانسین است. ویب سایت مرکز وظیفھ را در 

erofwisconsin.comjobcent  ببینید، یا شما میتوانید از کمپیوترھای دارای صفحھ لمسی در مرکز وظیفھ محلی تان استفاده کنید. برای اینکھ یک مرکز وظیفھ
 (رایگان) تماس بگیرید. 9966-258-888نزدیک بھ خود را دریابید، با 

 چک کمپیوتر
سیستم تصدیق نمودن عاید و واجد شرایط بودن ایالتی باشد. اگر شما کار میکنید، عاید وظیفھ و مزد کھ شما معلومات درخواست شما ممکن نیازمند تصدیق شدن در 

(وزرات توسعھ قوه کار) گزارش  Department of Workforce Developmentگزارش میدھید توسط کمپیوتر در مقایسھ با مزدھای کھ کارفرمای شما بھ 
(بخش بیمھ بیکاری) ھمچنان در مورد عاید و دارایی  Unemployment Insurance Divisionاره مساعدت اجتماعی، ، ادIRSمیدھد چک خواھد شد. با 

 ھای کھ شما دارید تماس گرفتھ میشود. معلومات این ادارات ممکن ثبت نام و/یا مقدار مزایای خانواده شما را متاثر سازد.

شما ممکن رد و بھ بازرسی جرمی بخاطر فراھم کردن آگاھانھ معلومات نادرست  FoodShareست است، مزایای اگر ھر معلومات کھ شما میدھید ثابت شود کھ نادر
علیھ خانواده شما درج گردد، معلومات  FoodShareمعرفی شوید. اگر شما ھر معلومات نادرست بدھید ممکن شما مزایای را بازپرداخت نمایید. اگر کدام ادعاء 

 ای مساعدت اجتماعی، ممکن بھ ادارات فدرال یا ایالتی، ھمچنان بھ ادارات جمع آوری شخص، برای عمل جمع آوری ادعاھا راجع گردد.درخواست بشمول شماره ھ

 FOODSHAREاخطاریھ مجازات 
ماه بعد از تخلف  24ت، ماه بعد از تخلف نخس 12برای  FoodShareھر عضو خانواده شما کسیکھ بطور عمدی ھر یکی از قواعد ذیل را نقض میکند ممکن از 

 دوم یا برای تخلف دوم بشمول ماده کنترول شده، و بھ گونھ دایمی برای تخلف سومی ممنوع قرار داده شود.

 FoodShareدادن معلومات نادرست یا پنھان نمودن معلومات برای دریافتن یا تداوم مزایای  •
 FoodShareمبادلھ کردن یا فروختن مزایای  •
 ھا برای دریافت مزایای کھ حق شما نیستتعویض کردن کارت  •
 برای خریداری موارد غیرغذایی مانند الکول یا تنباکو FoodShareبکار بردن مزایای  •
 ، کارت ھای ھویت، یا اسناد یگر شخص دیگرFoodShareاستفاده از مزایای  •

سال زندانی، یا ھم ھر دو را تجربھ کنید.  محکمھ ھمچنان میتواند  20بھ  $ جریمھ، تا250,000با در نظر داشت ارزش مزایای سوءاستفاده شده، شما ممکن تا بھ 
متھم شوید، شاید  FoodShare$ یا بیشتر 500ماه دیگر ممنوع قرار دھد. اگر بھ اتھام قاچاق مزایای  18ویس کانسین برای  FoodShareشما را از مزایای 

کھ شما یک بیانیھ جعلی یا ارائھ نمودن جعلی در پیوند بھ ھویت یا اقامت خود داده اید تا ھمزمان مزایای  شما بطور دایمی ممنوع قرار داده شوید.  اگر یافتھ شود
ویس کانسین اشتراک کنید. جنایتکاران در حال فرار و متخلفین دوره امتحانی یا عفو  FoodShareسال نتوانید در  10متعددی بدست بیاورید، شما شاید برای 

 ویس کانسین اشتراک نمایند. شما ھمچنان ممکن تابع بازرسی ھای دیگر تحت قوانین مورد کاربرد فدرال شوید.  FoodShareتا در  مشروط قادر نیستند

رای دایم را برای مواد کنترول شده یا مواد غیرقانونی مبادلھ (خرید یا فروش) کنید، شما برای یک دوره دو سالھ بعد از یافتھ اول و ب FoodShareاگر شما مزایای 
ممنوع قرار داده خواھید شد. اگر شما اسلحھ ھای دستی، مھمات، یا وسایل انفجاری را مبادلھ (خرید یا فروش) نمایید، شما  FoodShareبعد از بار دوم از برنامھ 

 ویس کانسین برای دایم ممنوع قرار داده خواھید شد. FoodShareاز 

https://jobcenterofwisconsin.com/
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 مدارک نیاز است
ن نیست تا وقتیکھ شما مدارک پرسش ھای معین را فراھم نسازید. لیست ذیل نشان میدھد کھ کدام مدارک نیاز است و بعضی از موارد کھ ممک FoodShareثبت نام در 

 شما میتوانید استفاده کنید. 

 اگر مصاحبھ شما در اداره باشد، لطف نموده ھر قدر موارد مدارک کھ میتوانید از لیست ذیل بیاورید با خود بیاورید.  •
 اگر مصاحبھ شما از طریق تلیفون باشد، بھ شما یک لیست از موارد کھ بعد از مصاحبھ از شما خواستھ خواھد شد ارسال خواھد شد.  •

داره شما میتواند اش نیستید، و ااگر شما قادر بھ بدست آوردن موارد کھ بھ شما نیاز باشد نباشید، بھ اداره خود بگویید کھ کدام موارد است کھ شما قادر بھ بدست آوردن 
ست مدارک دیگر را بھ شما شما را کمک نماید. از شما خواستھ خواھد شد کھ مدارک موارد را ارائھ کنید کھ در ذیل لیست نشده است. اگر چنین باشد، اداره شما یک لی

 خواھد فرستاد کھ نیاز است.

 ھویت
 مجوز رانندگی •
 تصدیق نامھ تولد •
 متحده پاسپورت یا کارت شھروندی ایاالت •
 چک پرداخت •
• ID کارمند 
 سوابق شفاخانھ •

 عاید بدست آورده
روز اخیر بدست آمده  30تمام بقایای چک کھ در  •

 است
یک بیانیھ امضاء شده از طرف کارفرما کھ شامل  •

 30عاید ناخالص و تاریخ ھای متوقعھ پرداخت در 
 روز آینده میباشد.

 تصدیق کارفرما فورم عاید •

 عاید دیگر
بیمھ بیکاری، بیمھ معلولیت، مساعدت (بطور مثال، 

اجتماعی، تقاعد، مزایای کھنھ سربازی، تخصیص 
 ھای نظامی)

 نامھ جایزه •
 کاپی چک اخیر •

 برای بدست آوردن یک کریدت ممکن موارد ذیل نیاز باشد.

 ھزینھ ھای خانھ و صورت حساب ھای خدمات رفاھی
 رسید کنونی کرایھ با نام و شماره تماس صاحب خانھ  •
 اوراق کرایھ یا گرو •
 بیانیھ مالیھ ملکیت مشاور دارایی ھا •
 صورت حساب ھای خدمات رفاھی •

 حمایھ طفل
 (در ایالت بیرون از ویس کانیسن دریافت نموده یا پرداخت نموده)

 اوراق احکام محکمھ یا سوابق دیگر پرداخت •
 سوابق پرداخت از ایالت دیگر •

 ھستید، یا معلولیت دارید، شما ممکن برای ھزینھ ھای مشخص طبی کریدیت بدست بیاورید. سالھ یا بزرگتر ھستید، نابینا 60اگر شما 

 مصارف و ھزینھ ھای طبی
 مصارف و ھزینھ ھای طبی شامل موارد ذیل شده مگر محدود بھ اینھا نمیشود:

 خدمات شفاخانھ، طبی، دندانی، یا خدمات بصری •
و ھزینھ ھا برای  ،Medicareحقوق بیمھ برای بیمھ صحی، حقوق بیمھ  •

 نسخھ ھای برنامھ ھای ادویھ
 نسخھ ھا و ادویھ ھای بدون نسخھ •
 خدمات نرس در خانھ و خدمات صحی خانھ •
 تجھیزات و وسایل طبی •
 ھزینھ ھای ترانسپورت و استقرار جھت دریافت مراقبت صحی •
 ھزینھ ھای مرتبط برای یک حیوان مخصوص آموزش داده شده خدمات •
اگر توسط شخص مسلکی مراقبت  Lifeline/Medic Alertھزینھ ھای  •

 صحی تجویز شود
 صورت حساب •
 رسیدھای جزء بھ جزء نوشتھ شده •
 بوتل ھای ادویھ یا تابلیت با نشان قیمت •

پالیسی بیمھ صحی کھ حق بیمھ، بیمھ اتکایی، پرداخت اتکایی، یا نشان  •
 دھنده کسرپذیر

 بیانیھ از طرف ادویھ فروشی •
 فراھم کنندهتوافق بازپرداخت با  •
 بیانیھ داکتر کھ تصدیق مینماید ادویھ بدون نسخھ تجویز شده بود •
 صورت حساب ھزینھ ھای نرس، خانھ دار، یا کمک کننده صحی در خانھ •
 رسیدھای استقرار و/یا ترانسپورت برای دریافتن درمان یا خدمات صحی •
صورت حساب یا رسید برای خدمات غذا، آموزش حیوان، یا خدمات  •

 ی برای یک حیوان مخصوص آموزش داده شده خدماتوترنر

 





APP 
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 FOODSHARE WISCONSINدرخواست 
(FOODSHARE WISCONSIN APPLICATION) 

 ، یا Medicaid ،BadgerCare Plus ،Wisconsin Sharesاست. این یک درخواست برای  FoodShareاین درخواست فقط برای 
Wisconsin Works  کار )Wisconsin ()W-2(  نیست. ھمزمان با درخواست دادن بھFoodShare میتوانید برای Medicaid ،BadgerCare Plus ،

، باید با نمایندگی خود تماس بگیرید. این برنامھ ھا W-2درخواست دھید. برای درخواست بھ  access.wi.gov الین دربھ صورت آن Wisconsin Sharesو 
 بھ شما کمک نمایند. W-2میتوانند در مصارف مراقبت ھای صحی یا مراقبت از کودک یا یافتن شغل بھ عنوان بخشی از 

 گونھ از این فورم استفاده نماییمچ
 واضح چاپ کنید. از رنگ آبی یا سیاه استفاده کنید. .1
را  درخواست را بطور کامل پر کنید. اگر بھ جای بیشتر برای ارائھ پاسخ خود نیاز دارید، از یک صفحھ کاغذ خالی استفاده کنید. درخواست خود .2

 www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmبرگردانید. برای دریافت آدرس نمایندگی خود، بھ  نمایندگی خودبھ 
 تماس بگیرید. 3002-362-800بروید یا با خدمات اعضا بھ شماره 

 بھ کمک نیاز دارید، با نمایندگی خود تماس بگیرید. اگر برای خانھ پری این درخواست .3
یت ممکن است یک نماینده با صالحیت برای شما درخواست دھد. برای تعیین یک نماینده باصالحیت، گزینھ تعیین، تغییر یا حذف نماینده با صالح .4

. این بھ نماینده با صالحیت شما F10126B، یا تعیین، تغییر یا حذف نماینده با صالحیت: فورم سازمان، F10126Aرا پر کنید: فورم شخص، 
تماس بگیرید، یا بھ  3002-362-800ه میدھد تا درخواست را برای شما تکمیل و امضا کند. برای دریافت این فورم، با شماره اجاز

types.htm-www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative .مراجعھ کنید  

 معلومات تماس - 1بخش 
 لطفا برای ما بگویید چگونھ میتوانیم با شما تماس بگیریم. کد منطقھ را برای تمام شماره ھای تیلفون شامل کنید.

 نوع تلیفون شماره تلیفون
کار ☐ تیلفون ☐ خانھ ☐

 این شماره متعلق بھ کدام کسی است؟ شماره دیگر تلیفون
بستگان ☐ ھمسایھ ☐ دوست ☐ خود ☐

 نام این شخص چیست؟

 ایمیل آدرس

 بھترین طریقھ و زمان تماس با شما در روزھای ھفتھ چیست؟

 معلومات درخواست دھنده - 2بخش 
 اگر این درخواست را برای شخص دیگر تکمیل میکنید، بقیھ سواالت را طوری پاسخ دھید کھ شما آن شخص ھستید.

نمی خواھید، مجبور نیستید بھ سؤاالت نژادی و قومی پاسخ دھید. این سواالت را میپرسیم تا بھ بھبود برنامھھایمان کمک کرده و مطمئن : اگر یادداشت
 د.ه نمیگردشویم کھ آنھا بر اساس قومیت یا نژاد تبعیض قائل نمیگردند. از پاسخ ھای شما برای تصمیم گیری در مورد برنامھ ھا و مزایای شما استفاد

 شماره تامین اجتماعی تاریخ تولد (ماه/روز/سال) درخواست دھنده (نام خانوادگی، نام و کنیھ) -نام 

*؟دیشما فعال خانھ ندار ایا  

کھ شما برای شب یک جا برای مدت طوالنې ندارید. ایا میتواند در یک جا ھمراه دوستانیت یا اقاربت سکونت کنید، یا جای  است، نیھدف ما از خانھ نھ داشتن ا*
 برای سکونت ندارید.

؟ اگر نھ، فعال کجا زندگی می کنید
 آدرس سرک

 کدپستی ایالت شھر

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm
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 کنید)را شامل  PO اگر از سکونت شما متغیر است (کوچھ و بکس -* ادرس پستی

 *اگر اکنون شما خانھ را ندارید و ادرس پستی ندارید، ادرس پستی شما بھ اژانس محلی خواھد رفت.

 کدپستی ایالت شھر

 جنس
زن ☐ مرد ☐

 وضعیت مدنی
طالق یافتھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 شھروند ایاالت متحده (فقط برای آن درخواست دھندگان)
نخیر ☐ بلی ☐

 (اختیاری)قومیت 
نھ اسپانیایی یا التین ☐ اسپانیایی یا التین ☐

 نژاد (اختیاری، یک یا چند را انتخاب کنید)
سیاھپوست/آفریقایی آمریکایی ☐ آسیایی ☐ ھندی آمریکایی/از اصل آالسکا ☐
سفید ☐ ھاوایی/جزایر دیگر اقیانوس آرام ☐

 زبان اصلی کھ در خانھ شما صحبت میشود چاپ شود؟بھ چھ زبان  FoodShareمیخواھید حروف 

 معلومات خانواده - 3بخش 
الی برای افراد کی ھمراه شما زندگی می کند این بخش را پر کنید. اگر بھ جای بیشتر نیاز است، برای پاسخ بھ این سواالت از یک صفحھ کاغذ خ

سؤاالت نژادی و قومی پاسخ دھید. این سواالت را میپرسیم تا بھ بھبود برنامھھایمان کمک : اگر نمی خواھید، مجبور نیستید بھ یادداشتاستفاده کنید. 
ای شما کرده و مطمئن شویم کھ آنھا بر اساس قومیت یا نژاد تبعیض قائل نمیگردند. از پاسخ ھای شما برای تصمیم گیری در مورد برنامھ ھا و مزای

 استفاده نمیگردد.

 درخواست میدھد؟ FoodShareآیا این شخص برای  (نام خانوادگی، نام و کنیھ) دیگرھمسر یا بزرگسال  -نام 
نخیر ☐ بلی ☐

 شماره تامین اجتماعی (در صورت درخواست دادن) تاریخ تولد (ماه/روز/سال)

 جنس
زن ☐ مرد ☐

 وضعیت مدنی
طالق یافتھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 آن درخواست دھندگان)شھروند ایاالت متحده (فقط برای 
نخیر ☐ بلی ☐

 قومیت (اختیاری)
نھ اسپانیایی یا التین ☐ اسپانیایی یا التین ☐

 نژاد (اختیاری، یک یا چند را انتخاب کنید)
سیاھپوست/آفریقایی آمریکایی ☐ آسیایی ☐ ھندی آمریکایی/از اصل آالسکا ☐
سفید ☐ ھاوایی/جزایر دیگر اقیانوس آرام ☐

ھمراه این شخص غذا خریداری می کنید و  ارتباط با درخواست دھنده
 می خورین؟

نخیر ☐ بلی ☐

 آیا از این شخص مراقبت می کنید؟
نخیر ☐ بلی ☐

 درخواست میدھد؟ FoodShareآیا این شخص برای  (نام خانوادگی، نام و کنیھ) 1فرزند  -نام 
نخیر ☐ بلی ☐

 شماره تامین اجتماعی (در صورت درخواست دادن) (ماه/روز/سال)تاریخ تولد 
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 جنس
زن ☐ مرد ☐

 وضعیت مدنی
طالق یافتھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 شھروند ایاالت متحده (فقط برای آن درخواست دھندگان)
نخیر ☐ بلی ☐

 قومیت (اختیاری)
نھ اسپانیایی یا التین ☐  اسپانیایی یا التین ☐

 نژاد (اختیاری، یک یا چند را انتخاب کنید)
سیاھپوست/آفریقایی آمریکایی ☐ آسیایی ☐ ھندی آمریکایی/از اصل آالسکا ☐
سفید ☐ ھاوایی/جزایر دیگر اقیانوس آرام ☐

ھمراه این شخص غذا خریداری می کنید و  ارتباط با درخواست دھنده
 می خورین؟

نخیر ☐ بلی ☐

 آیا از این شخص مراقبت می کنید؟
نخیر ☒ بلی ☐

 درخواست میدھد؟ FoodShareآیا این شخص برای  (نام خانوادگی، نام و کنیھ) 2فرزند  -نام 
نخیر ☐ بلی ☐

 شماره تامین اجتماعی (در صورت درخواست دادن) تاریخ تولد (ماه/روز/سال)

 جنس
زن ☐ مرد ☐

 وضعیت مدنی
طالق یافتھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 شھروند ایاالت متحده (فقط برای آن درخواست دھندگان)
نخیر ☐ بلی ☐

 قومیت (اختیاری)
نھ اسپانیایی یا التین ☐  اسپانیایی یا التین ☐

 نژاد (اختیاری، یک یا چند را انتخاب کنید)
سیاھپوست/آفریقایی آمریکایی ☐ آسیایی ☐ ھندی آمریکایی/از اصل آالسکا ☐
سفید ☐ ھاوایی/جزایر دیگر اقیانوس آرام ☐

ھمراه این شخص غذا خریداری می کنید و  ارتباط با درخواست دھنده
 می خورین؟

نخیر ☐ بلی ☐

 آیا از این شخص مراقبت می کنید؟
نخیر ☐بلی ☐

 درخواست میدھد؟ FoodShareآیا این شخص برای  کنیھ) (نام خانوادگی، نام و 3فرزند  -نام 
نخیر ☐بلی ☐

 شماره تامین اجتماعی (در صورت درخواست دادن) تاریخ تولد (ماه/روز/سال)

 جنس
زن ☐ مرد ☐

 وضعیت مدنی
طالق یافتھ ☐مجرد ☐ متاھل ☐

 شھروند ایاالت متحده (فقط برای آن درخواست دھندگان)
نخیر ☐ بلی ☐

 قومیت (اختیاری)
نھ اسپانیایی یا التین ☐اسپانیایی یا التین ☐

 نژاد (اختیاری، یک یا چند را انتخاب کنید)
سیاھپوست/آفریقایی آمریکایی ☐ آسیایی ☐ ھندی آمریکایی/از اصل آالسکا ☐
سفید ☐ ھاوایی/جزایر دیگر اقیانوس آرام ☐

ھمراه این شخص غذا خریداری می کنید و  درخواست دھندهارتباط با 
 می خورین؟

نخیر ☐ بلی ☐

 آیا از این شخص مراقبت می کنید؟
نخیر ☐ بلی ☐

 معلومات شاگرد - 4بخش 
 اگر جای بیشتر نیاز است، از یک ورق کاغذ جداگانھ استفاده کنید.
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 مکتب میرود؟سالھ است کھ بھ  18-49ایا در خانواده شما کس 
 بروید. 5اگر نھ، بھ بخش  نخیر ☐ بلی ☐

 شاگرد (نام خانوادگی، نام و کنیھ) -نام 

 شاگرد ثبت نام شده است: نام مکتب
مام وقت ☐ نصف وقت ☐

 ساعت در ھفتھ شاغل است؟ 20آیا شاگرد حداقل 
 نخیر ☐بلی ☐

 سال مراقبت می کند؟ 6ایا دانش اموز از کودک زیر 
نخیر ☐ بلی ☐

 آیا شاگرد در یک برنامھ آموزشی ثبت نام کرده است کھ در مدت دو سال یا کمتر تکمیل میشود و منجر بھ اشتغال میشود؟
 نخیر ☐بلی ☐

 سال مراقبت می کند و کافی مراقبت وجود ندارد؟ 6-12ایا دانش اموز از کودک زیر 
 نخیر ☐بلی ☐

 سال مراقبت میکند و تمام وقت بھ مکتب میرود؟ 12بوده و از کودک زیر  آیا شاگرد والد مجرد
 نخیر ☐بلی ☐

 آیا شاگرد در یک برنامھ تحصیلی کاری با بودجھ فدرال یا ایالتی شرکت میکند؟
 نخیر ☐بلی ☐

 آیا شاگرد بھ دلیل ناتوانی موقت یا دائم قادر بھ کار نیست؟
 نخیر ☐بلی ☐
 (قانون نوآوری و فرصت در نیروی کار) Workforce Innovation and Opportunity Act شاگرد بھ مکتب بھ دلیل قرار گرفتن از طریقآیا 

)WIOA ،(W-2،FoodShare Employment and Training  (استخدام و آموز) (FSET) میرود؟ 
 نخیر ☐بلی ☐

 معلومات اضافی خانواده - 5بخش 

 دراد کھ از سبب مرضی و صدمھ کار نھ می کند؟ایا کس وجود 
نخیر ☐بلی ☐

 اگر بلی، ایا از سوی سازمان تامین اجتماعی، اداره ایثارگران یا ھیئت بازنشستگی راه آھن، کسی از کار افتاده است؟
نخیر ☐بلی ☐

 تعیین تاریخ معلولیت (ماه/روز/سال) نام (نام خانوادگی، نام، کنیھ)

 کسی بھ جرم مواد مخدر محکوم شده است؟آیا 
نخیر ☐بلی ☐

 تاریخ محکومیت (ماه/روز/سال) نام (نام خانوادگی، نام، کنیھ)

ایا کدام کس در حال فرار از یک جنایت یا نقض آزادی مشروط یا 
 مشروط است؟

 نخیر ☐بلی ☐

 نام (نام خانوادگی، نام، کنیھ)

 معلومات والدین غایب - 6بخش 
 اگر جای بیشتر نیاز است، از یک ورق کاغذ جداگانھ استفاده کنید.

 آیا کدام طفل مادر یا پدری بیولوژیکی یا مادر خوانده یا پدر خوانده دارد کھ در خانھ زندگی نھ می کند؟
نخیر ☐ بلی ☐

شماره امنیت اجتماعی (اگر معلوم  (نام خانوادگی، نام، کنیھ) نام والدین غایب
 است)

 تاریخ تولد (ماه/روز/سال)
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 ارتباط با طفل (اطفال) نام(ھای) طفل(اطفال)
پدر ☐ مادر ☐

 تاریخ آخرین تماس با والدین (ماه/روز/سال) تاریخ خروج والدین از خانواده (ماه/روز/سال)

 حکم طالق دادگاه/ پدری

 ایالت ولسوالی نمبر دوسیھ

 دلیل غیاب والدین

شماره امنیت اجتماعی (اگر معلوم  (نام خانوادگی، نام، کنیھ) نام والدین غایب
 است)

 تاریخ تولد (ماه/روز/سال)

 ارتباط با طفل (اطفال) نام(ھای) طفل(اطفال)
پدر ☐ مادر ☐

 تاریخ آخرین تماس با والدین (ماه/روز/سال) تاریخ خروج والدین از خانواده (ماه/روز/سال)

 حکم طالق دادگاه/ پدری

 ایالت ولسوالی نمبر دوسیھ

 دلیل غیاب والدین

 دارایی ھا  - 7بخش 
فھرست اطالعات دارایی فقط در صورتیکھ برای مزایای اضطراری یا خانواده ای از افراد مسن، نابینا یا معلول درخواست میدھید، مورد نیاز است. 

بھ طور مشترک با شخص دیگر در اختیار دارد را شامل نمایید. ارزش وسایل تمام دارایی ھای متعلق بھ درخواست دھند(ھا). دارایی ھایی را کھ 
می کند، بھ شخصی خانھ را شامل ننمایید. دارایی ھای موجود بھ دارایی ھای گفتھ میشود کھ در ھر زمان قابل نقد شدن باشد. دارای ھا لوازم را شامل 

ت ھای نقدی، سند ھای انتقال پول، پول اعتباری، صرافی، اوراق قرضھ (برای تعلم، یا طور مثال، پول نقد، حساب ھای جاری و پس انداز، دیبت کار
ک زدنده مصارف تشییع جنازه نیست)، عالقھ بھ سالیانھ، توافقنامھ ھای ملکیت، قرارداد ھای مربوط بھ اعمال، شریک ساختن وقت، ملکیت کرایھ، امال

 نگھدار می شود.گی، یا ملکیت شخصی کھ برای مقاصد سرمایھ گزاری 

 توضیحات (مانند نام بانک یا موسسھ مالی، شماره حساب) ارزش فعلی نام مالک (ھا) نوع دارایی

 $ نقد

 $ حساب جاری

 $ حساب پس انداز

 $ انواع دیگر دارایی

 $ انواع دیگر دارایی

 $ انواع دیگر دارایی
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 اشتغال/ درآمد شغل و دستمزد - 8بخش 
درج خواھد شد. اگر  10بر اساس درآمد کل خانواده است. خوداشتغالی را در این قسمت لست نکنید. خوداشتغالی در بخش  FoodShareثبت نام در 

 جای بیشتر نیاز است، از یک ورق کاغذ جداگانھ استفاده کنید.

در لیست ذیل یک کارگر مھاجر آیا کسی 
 است؟
نخیر ☐ بلی ☐

آیا یکی از اعضای خانواده کار میکند؟ اگر بلی، بھ سواالت ذیل برای ھر یک از اعضای خانواده کھ 
 شاغل ھستند پاسخ دھید.

نخیر ☐ بلی ☐

 تاریخ شروع استخدام (ماه/روز/سال) نام شخص شاغل

 نام و آدرس استخدام کننده

 بار پرداخت میشودچند 
دیگر ☐       نیمھ ماھانھ ☐     یک بار ماه  ☐       دوه ھفتھ ای ☐       ھفتھ وار ☐

 تعداد ساعات در دوره پرداخت
$ 

 درآمد ناخالص (قبل از کسر مالیات) در ھر دوره پرداخت
$ 

 ایا این شخص ساعتوار پرداخت می شود؟

 بلی، این شخص در ساعت چقدر پرداخت می شود؟  $اگر    نخیر   ☐ بلی ☐

 ایا معاش بھ این شخص پرداخت می شود؟
 نخیر      اگر بلی، معاش این شخص چقدر است؟  $ ☐ بلی ☐

 ایا این شخص بدون از پرداخت ساعتوار یا معاش، بخشش ھا یا غرامت می گیرد؟

 نخیر       اگر بلی، این شخص در ھر دوره چقدر می گیرد؟  $ ☐ بلی ☐

 تاریخ شروع استخدام (ماه/روز/سال) نام شخص شاغل

 نام و آدرس استخدام کننده

 چند بار پرداخت میشود
دیگر ☐       نیمھ ماھانھ ☐     یک بار ماه  ☐       دوه ھفتھ ای ☐       ھفتھ وار ☐

 در دوره پرداخت تعداد ساعات
$ 

 درآمد ناخالص (قبل از کسر مالیات) در ھر دوره پرداخت
$ 

 ایا این شخص ساعتوار پرداخت می شود؟

 اگر بلی، این شخص در ساعت چقدر پرداخت می شود؟  $   نخیر   ☐ بلی ☐

 ایا معاش بھ این شخص پرداخت می شود؟
 نخیر      اگر بلی، معاش این شخص چقدر است؟  $ ☐ بلی ☐

 ایا این شخص بدون از پرداخت ساعتوار یا معاش، بخشش ھا یا غرامت می گیرد؟

 نخیر       اگر بلی، این شخص در ھر دوره چقدر می گیرد؟  $ ☐ بلی ☐

 از دست دادن شغل - 9بخش 

 را تکمیل کنید. 9بلی، بقیھ بخش آیا بھ تازگی شغل کسی بھ پایان رسیده است؟ اگر 
نخیر ☐ بلی ☐
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 تاریخ پایان کار (ماه/روز/سال) نام (نام خانوادگی، نام، کنیھ)

 نام و آدرس استخدام کننده

 دلیل پایان شغل
 دیگر ☐ پایان شغل ☐ اخراج ☐ ترک ☐

 آیا این شخص برای بیمھ بیکاری اقدام کرده است؟
نخیر ☐ بلی ☐

 درآمد خوداشتغالی - 10بخش 
حتی اگر  لطفاً بھ ما در مورد ھر گونھ درآمد خوداشتغالی کھ شما و/یا ھر کس در خانھ شما دریافت میکند بگویید. شامل عاید کھ بھ دست رسیده است

ھ صرافی یا کاال یا خدمات در ازای این شخص مالیاتی را ثبت نھ کند. مثال ھای از خود شغالی شامل داشتن یک تجارت، ملکیت کرایھ، یا ھر گون
 پول. اگر بھ جای بیشتری نیاز است یا بیش از یک نفر خوداشتغال ھستند، از یک کاغذ جداگانھ استفاده کنید.

 را تکمیل کنید. 10آیا کسی در خانھ شما خوداشتغال است؟ اگر بلی، بقیھ بخش 
نخیر ☐ بلی ☐

 نام تجارت نام شخص خوداشتغال

 تجارتآدرس 

 نوع مالکیت تجاری
نمیدانم ☐  شرکت ☐  مالکیت انحصاری ☐ شرکت اس ☐ مشارکت ☐

 تاریخ شروع تجارت نوع تجارت (بطور مثال، مزرعھ، مراقبت روزانھ درخانھ)

نخیر ☐ بلی ☐آیا این تجارت مالیات ثبت کرده است؟  

 مالیات ثبت کرده است؟ اگر بلی، آخرین بار برای چھ سال مالیاتی شرکت
 آیا تجارت تغییر قابل توجھی در درآمد یا مصارف داشتھ است؟

نمیدانم ☐  نخیر ☐   بلی ☐
 بطور متوسط، این تجارت در ھر ماه چقدر درآمد دارد؟ لطفا درآمد دریافتی را قبل از پرداخت ھزینھ بھ ما بدھید.   $

 ھر ماه چقدر است؟   $بطور متوسط، کل مصارف این تجارت در 

بطور متوسط، این فرد چند ساعت در ماه برای این تجارت کار میکند؟ 

 درآمد غیر نقدی یا داوطلبانھ سایر درآمدھا - 11بخش 
شما انجام میدھد،  لطفاً بھ ما در مورد ھر کار غیرنقدی (دریافت کاال، غذا، یا خدمات در ازای کار) یا کار داوطلبانھ کھ شما و/یا ھر کسی در خانھ

 بگویید. اگر جای بیشتر نیاز است، از یک ورق کاغذ جداگانھ استفاده کنید.

 شخص یا سازمانی کھ کاال، خدمات یا غذا را در ازای کار یا خدمات میدھد -نام 

 شماره تلیفون آدرس سرک

 زیپ ایالت شھر

 چیست؟خدمات یا کاری کھ در ازای کاال، خدمات یا غذا انجام میشود 
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 تاریخ شروع خدمات ھر ماه چند ساعت فراھم میکند؟

 شخص یا سازمانی کھ با آن داوطلب میشوید -نام 

 شماره تلیفون آدرس سرک

 زیپ ایالت شھر

 تاریخ شروع خدمات ھر ماه چند ساعت داوطلب می شوید؟

 سایر درآمدھا - 12بخش 
 استفاده کنید.اگر جای بیشتر نیاز است، از یک ورق کاغذ جداگانھ 

 ایا کدام کسی در خانواده شما عاید دیگر می گیرد؟ اگر بلی، بخش ذیل را برای ھر نوع درآمد تکمیل کنید.
نخیر ☐ بلی ☐

 مبلغ ناخالص ماھانھ شخص کھ این درآمد را دریافت می کند –نام  نوع درآمد

 $نخیر ☐ بلی ☐ امنیت اجتماعی

Supplemental Security Income
 $نخیر ☐ بلی ☐ )SSI(درآمد تضمینی تکمیلی) (

 $نخیر ☐ بلی ☐ نفقھ/حمایت فرزند

 $نخیر ☐ بلی ☐ کارگران/غرامت بیکاری

 $نخیر ☐ بلی ☐ دستمزد ناتوانی/بیماری

 $نخیر ☐ بلی ☐ بھره / سود سھام

 $نخیر ☐ بلی ☐ مزایای سربازھای بازنشستھ

 $نخیر ☐ بلی ☐دیگر: 
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 مصارف - 13بخش 

 ایا کسی را برای کودکان یا جوانان پرداخت می کند، تا این ھا بتواند کار بروند، کار را پیدا کند، مکتب بروند، یا اموزش بگیرد؟مراقبت وابستھ: 
نخیر ☐ بلی ☐

بزرگسال کدام کسی ھزینھ مراقبت از کودک / 
 را پرداخت میکند؟

 برای کی است؟ بھ کدام کسی پرداخت میشود؟

 مبلغ
$ 

 چند بار پرداخت میشود
یک بار در ماه ☐دو ھفتھای ☐ ھفتگی ☐

 آیا کسی بھ حکم محکمھ بھ پرداخت نفقھ فرزند محکوم شده است؟حمایت از کودک: 
نخیر ☐ بلی ☐

 برای کی است؟ بھ کدام کسی پرداخت میشود؟ میکند؟چھ کسی نفقھ کودک را پرداخت 

 مبلغ
$ 

 چند بار پرداخت میشود
یک بار در ماه ☐دو ھفتھای ☐ ھفتگی ☐

ثبت  9آیا یکی از اعضای خانواده کھ سالخورده یا دارای معلولیت است، ھزینھ ھای طبی از جیب خود دارد؟ برای مثال بھ صفحھ ھزینھ ھای طبی: 
 مراجعھ کنید. FoodShare Wisconsinنام 
نخیر ☐ بلی ☐

 مصارف چیست؟ مصارف برای چھ کسی است؟

 مبلغ
$ 

 چند بار پرداخت میشود
یک بار در ماه ☐ دو ھفتھای ☐ ھفتگی ☐

 آیا کسی در خانواده مصارف سرپناه دارد (بطور مثال، اجاره، گروی، مالیات بر دارایی)؟ مصارف سرپناه:
نخیر ☐ بلی ☐

 مبلغ پرداخت ماھانھ خانواده کدام شخص مصارف را پرداخت می کند؟
$ 

 مصارف برای چیست؟
مالیات بر دارایی  ☐گری ☐ اجاره/محل اجاره ☐
ارزیابی خاص یا مالیات ویژه برای مواردی مانند ☐ پرداخت قرضھ خانھ سیار ☐ بیمھ صاحب خانھ ☐

 خیابان رو یاتعمیر پیاده
 مصارف سھولت ھای عامھ:

 آیا کسی در خانواده برای سھولت ھای عامھ پرداخت میکند؟
نخیر ☐ بلی ☐

 در صورت پرداخت اجاره، آیا گرما شامل اجاره میشود؟
نخیر ☐ بلی ☐

 کردن خانھ شما استفاده میشود، چوکات (ھا) را نشانی کنید.برای مواردی کھ خانواده شما ملزم بھ پرداخت آن ھستند و اینکھ آیا سھولت ھای عامھ برای گرم 
 برای گرما استفاده می شود؟  برای گرما استفاده می شود؟

گاز (طبیعی) ☐
برق ☐
گاز پروپان مایع ☐

نخیر ☐ بلی ☐
نخیر ☐ بلی ☐
نخیر ☐ بلی ☐

نفت سوخت/ نفت سفید ☐
زغال سنگ ☐
چوپ ☐

نخیر ☐ بلی ☐
نخیر ☐ بلی ☐
نخیر ☐ بلی ☐

 برای مواردی کھ خانواده شما ملزم بھ پرداخت آن ھستند چوکات (ھا) را نشانی کنید.
دیگر: ☐ھزینھ اضافی تھویھ ھوا   ☐نصب   ☐دور انداختن کثافات   ☐فاضالب   ☐آب   ☐تلیفون   ☐

 سایر مسکن ھای یارانھ ای) را بھ دست میاورید؟ یا 8ایا شما کمک خانھ (بخش 
نخیر ☐ بلی ☐
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 ایا کمک انرژی را بدست میارید؟
نخیر ☐     بلی ☐

 حقوق و مسئولیت ھا - 14بخش 
میدانم کھ اگر با آن اقدام موافق نباشم، حق دارم درخواست دادرسی عادالنھ برای درخواست تجدیدنظر برای ھر اقدامی کھ در رابطھ با  دادرسی عادالنھ:

ی یا با ارسال نامھ یا درخواست برا 7709-266-608درخواست من یا مزایای جاری انجام شده است ارائھ دھم. من میدانم کھ میتوانم با تماس با شماره 
 یا از طریق پست بھ این آدرس درخواست دادرسی عادالنھ داشتھ باشم:  9885-264-608فورم دادرسی عادالنھ از طریق فکس بھ 

Department of Administration 
Division of Hearings and Appeals 

PO Box 7875 
Madison, WI 53708-7875 

دانلود کنم. ھمچنین میتوانم با دفتر اداره کھ در  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmمیتوانم فورم دادرسی عادالنھ را از 
رای معلوماتو بیشتر میتوانم بھ کتابچھ راھنمای آنجا درخواست داده ام تماس بگیرم و بطور شفاھی یا کتبی درخواست دادرسی عادالنھ کنم. من میدانم کھ ب

 مراجعھ کنم. ForwardHealth (P-00079)ثبت نام و فواید 

روز قبل از انجام  10. برای اکثر اقدامات، حداقل شما حق دریافت اطالع کتبی دارید FoodShareشما از این اداره قبل از ھر اقدام برای پایان دادن یا کاھش فواید 
 نامھ دریافت خواھید کرد.اقدام، 

 شما این حق را دارید کھ:
 درخواست دریافت کنید و درخواست شما فوراً پذیرفتھ شود. •
 خود درخواست دھید و آنرا مدیریت کنید. FoodShareاز یک بزرگسال کھ شرایط شما را میداند بخواھید بھ شما کمک کند برای مزایای  •
 خود را دریافت کنید. FoodShareوز پس از درخواست، مزایای ر 30اگر شرایط الزم را دارید، در ظرف  •
 را دریافت کنید. FoodShareروز مزایای  7اگر شرایط الزم برای خدماتو سریعتر را داشتھ باشید، در ظرف  •
 عیض قرار نگیرید.بھ دلیل مسن بودن یا بھ دلیل جنسیت، نژاد، رنگ پوست، معلولیت، عقیده مذھبی، منشاء ملی یا عقاید سیاسی مورد تب •
 حقوق مدنی خود را رعایت کنید. •
 کارمندان اداره با شما با احترام برخورد کنند. •
 اطالعات خصوصی خود را خصوصی نگھ دارید. •
 از اداره خود بخواھید ھر چیزی را کھ نھ میفھمید توضیح دھد. •
 یابد و دلیل این تغییر چیست گفتھ شود.شما کاھش می یابد یا پایان می  FoodShareاز قبل بھ شما اینکھ آیا مزایای  •
 سوابق و پرونده ھای اداره مربوط بھ خود را ببینید اما نھ اطالعاتی را کھ از منبع محرمانھ بھ دست آمده است. •
 بھ شما داده شود. FoodShareیک نسخھ از قوانین  •
رسی منصفانھ بھ شما این فرصت را میدھد کھ بھ یک افسر دادرسی بگویید کھ چرا اگر با تصمیم اداره خود موافق نیستید درخواست دادرسی عادالنھ کنید. یک داد •

 فکر میکنید تصمیم در مورد درخواست یا مزایای شما اشتباه بوده است. 

 شما مسؤل ھستید:
دن این کھ تمام پاسخ ھای شما درست نما نام بھ تمام سواالت بھ طور کامل و صادقانھ پاسخ دھید. شما برای تایید کر FoodShareھنگامی درخواست برای مزایای  •

 خود را، تحت مجازات شھاد دروغ، امضاء کنید.
را رعایت  FoodShare سند ھای کھ از شما پرسان می شود فراھم کنید. ممکن از شما پرسان شود کھ سند ھای اعتبار را فراھم کنید تا ثابت شود کھ قوانین برنامھ •

 می کنید. 
% سطح فقر فدرال در عواید خانوداگی. این مبلغ در نامھ ھای شما درج می شود. ھمچنین میتوانید سطح فعلی فقر فدرالی را در 130گزارش تغییرات بیشنر از  •

www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm .پیدا کنید 
 ساعت در ماه برسد. 80بھ زیر  FoodShareگزارش زمانی کھ ساعات کار یکی از اعضای خانواده با مزایای محدود زمانی  •
 .FoodShareیا اسناد  QUESTعدم ایجاد تغییر در کارت  •
 .QUEST، اسناد، یا کارت ھای FoodShareعدم فروش، تجارت، یا بخشش کردن مزایا  •
 فقط برای خرید اقالم واجد شرایط. FoodShareاستفاده از مزایای  •

 را زیر پا میگذارند ممکن است از برنامھ محروم، جریمھ، زندانی یا ھر سھ شوند. FoodShareافرادی کھ قوانین 

رال باالتر میرود و زمانی کھ % از سطح فقر فد130من میدانم کھ اگر مزایایی دریافت میکنم کھ نباید با گزارش نکردن زمانی کھ درآمد خانواده ام گزارش تغییرات: 
ساعت در ماه برسد ممکن است مجبور بھ بازپرداخت مزایا شوم و ھمچنین  80بھ زیر  FoodShareساعات کار یکی از اعضای خانواده با مزایای محدود زمانی 

 ممکن است بھ دلیل کالھبرداری کھ یک جنایت است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرم.

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm
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ف را کھ من گزارش میدھم، بھ طور مثال، سرپناه، خدمات رافاھی، مراقبت کودکان، پشتبانی کودکان، یا مصارف صحی، ممکن بر سطح می فھم مصار مصارف:
اھم کھ خانواده من بدست میاورد تاثیر بگذارد. من می فھم کھ گزارش نھ دادن یا شواھد مصارف فراھم نھ کردن این معنی دارد کھ من نھ میخو FoodShareمزایای 

 برای این مصارف کسر بگیرم.

 FoodShareمن درک میکنم کھ الزم نیست کاھش یا از دست دادن درآمد را گزارش کنم؛ با این حال، اگر این کار را بکنم، ممکن است از مزایای  کاھش درآمد:
خود دریافت نھ  FoodShareباالتری برخوردار شوم. من می فھم تا وقت کھ کسر عاید ماھانھ خانواده ام یا از دست دادن عاید گزارش نھ کنم، ھیچ افزایش در مزایای 

 خواھم کرد.

میکنند باید شھروند یا وضعیت مھاجرت رضایتبخشی  FoodShareمن میدانم کھ من و سایر افرادی کھ در خانوادھام زندگی میکنند و درخواست  وضعیت مھاجرت:
تأیید می شود؛ این اطالعات  USCISبرای مزایا درخواست می کند با  داشتھ باشند تا مزایا را دریافت کنند. من میدانم کھ وضعیت مھاجرت ھر فرد در خانواده من کھ

ھ ممکن است بر واجد شرایط بودن خانواده من و میزان مزایا تأثیر بگذارد. من میدانم کھ اگر برای خودم درخواست کمک نکنم یا اگر بگویم ک USCISارائھ شده بھ 
 شود. نمیتأیید  USCISمن با  یک مھاجر بدون وضعیت مھاجرت رضایت بخش ھستم، وضعیت

 Wis. Stat. § 49.22ھر شخصی، از جملھ ھر مؤسسھ مالی، اداره گزارش کریدیت، استخدام کننده یا مؤسسھ آموزشی، مجاز بھ انتشار این اطالعات است، بر اساس
(2) (2m)» : 7شعبھ میتواند از ھر شخصی اطالعاتی را کھ برای مدیریت برنامھھایی کھ بھ اھدافUSC 2011  را انجام میدھند مناسب و ضروری  2029تا

 »تشخیص کند درخواست کند. ھر شخصی در این حالت باید این اطالعات را ظرف ھفت روز پس از دریافت درخواست تحت این بخش فرعی ارائھ دھد.

ت نادرست یا نقض قوانین را درک میکنم. من، تحت مجازات من سواالت و اظھارات موجود در این فرم درخواست را درک میکنم. من مجازات ھای ارائھ اطالعا
متقاضی مزایا، شھادت دروغ و سوگند دروغ، گواھی میدھم کھ تمام پاسخھایم، از جملھ اطالعات ارائھشده در مورد وضعیت شھروندی ھر یک از اعضای خانواده 

برای اثبات آنچھ گفتھ ام موافقت میکنم. من می دانم کھ آژانس محلی ممکن افراد دیگر یا  درست و تا جایی کھ میدانم کامل است. من درک میکنم و با ارائھ اسنادی
 سازمان ھا را تماس بگیرد تا برای مزایای من سند ھای الزم و سطح شایستگی من بدست بیاورد. 

 کردھام.با امضای این درخواست، اذعان میکنم کھ حقوق و مسئولیتھای ذکر شده در باال را خوانده و درک 

 تاریخ امضاء (ماه/روز/سال) متقاضی یا نماینده باصالحیت – امضاء
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