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 ویسکونسن ثبتونھ FOODSHAREد 

)FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION( 
دارې سره اړیکھ کھ چیرې تاسو معلولیت لرئ او دې غوښتنلیک تھ پھ یو بدیل بڼھ کې اړتیا لرئ یا یې بلې ژبې تھ د ژباړلو اړتیا لرئ، نو لطفاً د خپلې ا الرښوونې:

تھ الړ شئ یا د غړو خدماتو تھ پھ  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmونیسئ. د خپلې ادارې د تلیفون شمیرې ترالسھ کولو لپاره، 
باندې زنګ ووھئ. د ژباړې خدمات وړیا دي. 800-362-3002

ي) تاسو باید لږترلږه خپل تاسو حق لرئ چې ھر وخت خپل غوښتنلیک وسپارئ. د خپل دوسیھ کولو نیټھ ټاکلو لپاره (ھغھ نیټھ چې ستاسو ګټې پیل کیدی ش
کې ډک کړئ، د بریښنالیک لھ الرې، د فکس لھ الرې،  access.wi.govنوم، ادرس، او السلیک چمتو کړئ. بیا تاسو کولی شئ بشپړ غوښتنلیک آنالین پھ 

 د تلیفون لھ الرې، یا پھ شخصي توګھ. 

ستاسې غوښتنلیک څومره ژر چې  پاتې برخھ پای تھ رسولو لپاره تاسې باید پھ تیلیفون یا شخصاً خپلې ادارې سره یوه مرکھ وکړئ. ستاسې د غوښتنلیک
 ورځو ډٻر وخت ونھ نیسي. 30امکان ولري پروسېس کېږي خو د ادارې لھ لوري ستاسې د غوښتنلیک ترالسھ کېدو نېټې څخھ بھ لھ 

ره یو صالحیت لرونکی استازی ولرئ. صالحیت لرونکی استازی ټاکلو لپاره، د صالحیت لرونکی استازی ګومارنھ، کولی شئ دغې فورمې ډکولو لپا
، یا د یو صالحیت لرونکي استازې ګومارنھ، بدلون، یا لرې کول: اداري فورمھ، F10126Aبدلون، یا لرې کول ډک کړئ: د شخص فورمھ، 

F10126B تھ اجازه ورکوي چې ستاسې لپاره غوښتنلیک ډک او السلیک کړي. دغې فورمې ترالسھ کولو لپاره،. دا ستاسې صالحیت لرونکي استازې 
 .تھ مراجعھ وکړئ types.htm-http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative سره اړیکھ ونیسئ یا 3002-362-800 

 FoodShareورځو کې دننھ ودرٻدل، تاسې کولی شئ د نوم لیکنې فورمې ډکولو پرتھ بېرتھ د خپل  30خدمتونھ لرل چې تېرو  FoodShareکھ تاسې د 
ګتې پیلولی شئ خپلې ادارې سره  FoodShareګټې پیل کړئ. پھ دې اړه معلوماتو لپاره چې ایا دغې فورمې یا غوښتنلیک بشپړولو پرتھ بېرتھ خپل د 

 اړیکھ ونیسئ.
د سوشل سیکیورټی شمیره  غوښتونکی (وروستی، لومړی، منځنی لنډ نوم) –نوم

 ایا تاسو اوس مھال بې کوره یاست؟تلیفون شمېره  (ماه/روز/سال) د زٻږٻدنې نېټھ
 نا ھو          

 د کوڅې آدرس

 زپ کوډ ایالت ښار

 [ماه/روز/سال] د السلیک نیټھ غوښتونکی یا مجاز استازی – السلیک

 خدمات FoodShareد لومړیتوب 
ګټې ترالسھ کولو  FoodShareکھ چیرې تاسو سمدستي مرستې تھ اړتیا لرئ، نو تاسو ممکن د خپل غوښتنلیک او/یا ثبتونې فورمې چمتو کولو پھ اوو ورځو کې دننھ د 

 توان ولرئ کھ چیرې الندې ذکر شوي څخھ کوم یو ریښتیا وي:
 ډالرو څخھ کم عاید ولري. $150 ډالر لري او پدې میاشت کې بھ د یا لږ $100ستاسو کورنۍ پھ نغدو یا بانک کې  •
پھ بانکي  ستاسو کورنۍ د دې میاشتې لپاره کرایھ، ګروي، یا د افادیت لګښتونھ لري چې ستاسو د ټول ناخالص میاشتني عاید څخھ ډیر دي (شتھ نغدي یا •

 حسابونو کې).
 شامل دی چې عاید یې بند شوی دی. ستاسو پھ کورنۍ کې یو کډوال یا د موسمي فارم کارګر •

 الندې پوښتنو تھ ځواب ورکړئ چې د چټک خدمت لپاره پھ پام کې ونیول شئ.
 $ د ھغھ ناخالص عاید مقدار (لھ مالیاتو یا نورو کسرونو څخھ وړاندې) چې ستاسې کورنۍ یي دغھ میاشت اټکل کوي څومره ده؟

 $ بیلګې پھ توګھ، نغدې پیسې، پھ چک یا سپما حسابونو کې پیسې، یا د پیسو ټولیز اندازه)؟ستاسو د کورنۍ ټولې موجوده شتمنۍ څھ دي (د 
 $ ھغھ مقدار چې ستاسې کورنۍ یي د استوګنځای لپاره ورکوي (د مثال پھ توګھ د کرایې یا ګروي لپاره) څومره ده؟

 نا  ھو  ګټې ترالسھ کړې؟ FoodShareایا ستاسو کورنۍ پدې میاشت کې د ویسکونسن 
(د اضافي تغذیې  Supplemental Nutrition Assistance Programآیا ستاسو کورنۍ پھ دې میاشت کې پھ بل ایالت کې 

 نا  ھو  ، د خواړو ټاپھ، د بریښنایی ګټو لیږد) ګټې ترالسھ کړې؟SNAPمرستې برنامې) (

 نا  ھو  ایا تاسو اوس مھال د کورني تاوتریخوالی قربانیانو لپاره پھ سرپناه کې ژوند کوئ؟
ایا ستاسو پھ کورنۍ کې څوک کډوال یا د موسمي فارم کارګر دی چې عاید یې پھ دې وروستیو کې بند شوی او څوک تمھ نھ لري چې پھ 

 نا  ھو  څخھ ډیر عاید ترالسھ کړي؟ $25رځو کې لھ و 10راتلونکو 

 کھ چیرې ستاسو کورنۍ باید د اسانتیاو لګښتونو تادیھ ورکړي، نو الندې پوښتنو تھ ځواب ووایاست.
 نا  ھو  کھ چیرې تاسو کرایھ تادیھ کوئ، آیا تودوخھ مو پھ کرایھ کې شاملھ ده؟

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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 وګورئ کھ چیرې دا اسانتیاوې ستاسو د کور تودولو لپاره کارول کیږي.“ نھ“یا “ ھو“لري، او  و تھ اړتیاھغھ اسانتیاوې چیک کړئ چې ستاسو کورنۍ یې تادیھ کول
 ایا د تودولو لپاره کارول کیږي؟  ایا د تودولو لپاره کارول کیږي؟ 

 ګاز (طبیعي) 
 برق 
 مایع پروپین ګاز 

 نا ھو     
 نا ھو     
 نا ھو     

 د سونګ تیل/د خاورو تیل 
 سکاره 
 لرګې 

 نا ھو     
 نا ھو     
 نا ھو     

 ھغھ اسانتیاوې پھ نښھ کړئ چې ستاسو کورنۍ یې تادیھ کولو تھ اړتیا لري.
  نور: د ھوا سړوونکی لګښتونھ   نصب کول    کثافات لرې کول  سیور اوبھ  تلیفون 

 
برخھ وګورئ چې تاسو یې ممکن موږ تھ د راکولو اړتیا “ ثبوت اړتیا“تاسو ممکن د خپلو ځینو ځوابونو ثبوت وړاندې کړئ. د شواھدو د لیست لپاره د 

 ولرئ.

 غوښتنلیکونھ بریښنالیک یا فکس کړئ او/یا ثبوت دې تھ واستوئ:

 کاونټي کې اوسیږئ: Milwaukeeکھ چیرې تاسو پھ 
MDPU 

PO Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 

 
 1979-409-888یا فکس: 

 اوسیږئ: نھکاونټي کې  Milwaukeeکھ چیرې تاسو پھ 
CDPU 

PO Box 5234 
Janesville, WI 53547-5234 

 
 1822-293-855یا فکس: 

 کې پھ آنالین توګھ کوم ثبوت سکین او اپلوډ کړئ. access.wi.govتاسو کولی شئ پھ 

غوښتنھ وکړئ، تاسو کولی شئ د دې روغتیا پاملرنې برنامو لپاره پھ آنالین توګھ لپاره  Medicaidیا  BadgerCare Plusکھ چیرې تاسو غواړئ د 
ګټو لپاره غوښتنھ کوئ. یا تاسو کولی شئ د روغتیا  FoodShareکې پھ ورتھ وخت کې درخواست ورکړئ کلھ چې تاسو د  access.wi.govپھ 

یا  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmکاغذ غوښتنلیک بشپړ کړئ. غوښتنلیکونھ آنالین موندلی شئ پدې پاملرنې لپاره د 
خپل د ادارې سره اړیکھ ونیسئ.

APP 

https://access.wisconsin.gov/
https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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 ویسکونسن مھم معلومات FOODSHAREد 
(د کورنۍ پالن کولو یوازې خدمات)،  BadgerCare Plus، Family Planning Only Servicesګټو لپاره دی. دا د  FoodShareغوښتنلیک یوازې د دا 

Medicaid ، Wisconsin Shares Child Care Subsidy (ویسکونسن د ماشوم پاملرنې سبسایډي شریکوي)، یاWisconsin Works  ویسکونسن کار)
(د کورنۍ پالن کولو یوازې خدمات)، BadgerCare Plus ، Family Planning Only Services) لپاره یو غوښتنلیک نھ دی. تاسو کولی شئ د W-2کوي) (

Medicaid او ،Wisconsin Shares  (ویسکونسن شریکوي) لپاره آنالین پھaccess.wi.gov  کې پھ ورتھ وخت کې درخواست وکړئ کلھ چې تاسو د
FoodShare  لپاره غوښتنھ کوئ. تاسو باید دW-2 .غوښتنی لپاره خپلې ادارې سره اړیکھ ونیسئ 

ګټې  FoodShareګټې ترالسھ کولو وړ واوسئ. د  FoodShareیا نورو برنامو لپاره غوښتنھ کولو تھ اړتیا نلرئ ترڅو د  W-2یو حق دی. تاسو  FoodShareد 
وند کوي او خواړه د ټیټ عاید لرونکو کورنیو د تغذیې اړتیاوو پوره کولو کې د مرستې لپاره شتون لري. یوه کورنۍ معموالً د خلکو څخھ جوړه ده چې یوځای ژ

ګټې د ویسکونسن  FoodShare د ګټو پیسې چې یوه کورنۍ یې ترالسھ کوي د کورنۍ د کچې، لګښتونو او عاید پر اساس ده. د FoodShareشریکوي. د 
QUEST  کارت کې صادریږي، کوم چې د خوراكى شیانو پلورنځیو یا بزګرانو بازارونو کې د ډیبټ کارت پھ څیر کارول کیږي چېFoodShare .مني 

 لرئ. ستاسو پھ حقونو کې الندنی شامل دي:  مسؤلیتونھاو حقونھد یو غړي پھ توګھ، تاسو  FoodShareد 
 ورځو کې دننھ ستاسو د نوم لیکنې وضعیت پھ اړه د خبرتیا حق.  30لو پھ د درخواست کو •
 د اوو ورځو دننھ د ګټو ترالسھ کولو حق کھ چیرې تاسو د فوري مرستې لپاره وړ یاست.  •
 ونھ شي حق.د درناوي سره چلند وشي او د عمر، جنس، نژاد، رنګ، معلولیت، مذھبي عقیدې، ملي اصل، یا سیاسي عقیدې لھ املھ تبعیض  •

 تاسو د الندنیو لپاره مسؤل یاست:
چې ستاسو ټول  پھ غوښتنلیک کې ټولو پوښتنو تھ پھ بشپړ او صادقانھ توګھ ځواب ورکول او د خپل نوم السلیک کول ترڅو د دروغو د جزا سره سم تصدیق کړي، •

 ځوابونھ ریښتیني او سم دي.
 ت چمتو کول.د وړتیا ټاکلو لپاره د اړتیا وړ ټولو معلوماتو ثبو •
 د اړتیا وړ بدلونونو د ھغھ وخت پھ چوکاټ کې راپور ورکول چې تاسو تھ ستاسو پھ لیکونو کې چمتو شوي. •
 نھ پلورل، تجارت کول، یا د ګټو ورکول. •
 ګټو کارول. FoodShareیوازې د اجازه ورکړل شوي توکو پیرودلو لپاره د  •

 ې څخھ بې برخې، جریمھ، بند یا دا ټول درې کارونھ ورسره وشي.قواعد ماتوي ممکن د برنام FoodShareھغھ خلک چې د 

 تھ الړ شئ. 10150B.htm-www.dhs.wisconsin.gov/library/Fد خپلو حقونو او مسؤلیتونو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، 

 
 بې امتیاز بیان USDAد 

) د مدني حقونو مقرراتو او پالیسیو سره سم، USDA(متحده ایاالتو د کرنې څانګھ) ( U.S. Department of Agricultureفدرالي مدني حقونو قانون او د 
USDA د ھغې ادارې، دفترونھ، او کارمندان، یا پھ ھر ھغھ پروګرام یا فعالیت کې چې د ،USDA ني حقونو د مخکیني فعالیت لخوا ترسره کیږي یا تمویل کیږي د مد

پروګرامونو کې برخھ اخلي یا اداره کوي د نژاد، رنګ، ملي اصل، جنس، معلولیت، عمر، پر بنسټ  USDAلپاره غچ اخیستل یا غچ اخیستل، او ھغھ ادارې چې د 
 تبعیض څخھ منع دي.    

اړتیا لري (د بیلګې پھ توګھ بریل، لوی چاپ، آډیو ټیپ، امریکایی نښھ ژبھ، او نور)، باید  معلولیت لرونکي اشخاص چې د برنامې معلوماتو لپاره د ارتباط بدیل وسیلو تھ
لري کولی شي د ادارې (ایالت یا ځایی) سره اړیکھ ونیسي چیرې چې دوی د ګټو لپاره غوښتنھ کړې. ھغھ اشخاص چې دي، د اوریدو سخت دي یا د وینا معلولیت 

USDA  سرهFederal Relay Service اړیکھ ونیسي. سربیره پردې، د برنامې معلومات ممکن د  8339-877 (800)(فدرالي ریلې خدمت) لھ الرې پھ  د
 انګلیسي پرتھ نورو ژبو کې ھم چمتو شي.

او د  ،د شکایت ثبت کولو څرنګوالی) پھ آنالین موندل شوي: AD-3027( ،برنامې تبعیض شکایت فورمھ ډکھ کړئ USDAد د تبعیض برنامې شکایت ثبتولو لپاره، 
USDA  پھ کوم دفتر کې، یاUSDA  تھ پھ خطاب کې یو لیک ولیکئ او پھ فورمھ کې غوښتل شوي ټول معلومات پھ لیک کې ورکړئ. د شکایت فورمې کاپي غوښتنھ

 تھ خپلھ بشپړه شوې فورمھ یا لیک وسپارئ: USDA. 9992-632 (866)کولو لپاره ، زنګ ووھئ 

 U.S. Department of Agricultureپوستي:  )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(

 دا اداره د مساوي فرصت چمتو کونکی دی.

 لیکل شوی خبرتیا
ګټو پای تھ رسولو یا کمولو لپاره کوم اقدام ترسره کولو دمخھ خپل لھ ادارې څخھ لیکلي خبرتیا ترالسھ کړئ. د ډیرو کړنو  FoodShareد خپل تاسو حق لرئ چې تاسو 

 ورځې مخکې یو لیک ترالسھ کړئ. 10لپاره، تاسو بھ د عمل ترسره کیدو لږترلږه 

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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 د منصفانھ محاکمې اوریدنھ
تلیفون کولو لھ الرې د  608-266-7709ھ چیرې تاسو د ادارې لھ کوم عمل سره موافق نھ یاست. تاسو کولی شئ پھ شفاھي ډول پھ تاسو د منصفانھ اوریدنې حق لرئ ک

تھ  608-9885-264منصفانھ اوریدنې غوښتنھ وکړئ. تاسو کولی شئ د منصفانھ اوریدنې غوښتنې فورمھ یا د یوې اوریندې غوښتنھ کولو لیک د فکس لھ الرې پھ 
 توئ یا د بریښنالیک لھ الرې پدې واستوئ: واس

Department of Administration 
Division of Hearing and Appeals 

PO Box 7875 
Madison, WI 53707-7875 

 
، کھ چیرې تاسو پھ ھر وخت کې د خپل یاورځو کې دننھ ترالسھ شي  90ګټو لپاره د ادارې د موثرې نیټې څخھ پھ  FoodShareستاسو غوښتنھ باید ستاسو د 

FoodShare  .ګټو پیسو سره موافق نھ یاست، کلھ چې تاسو ګټې ترالسھ کوئ 

ډاونلوډ شي، یا تاسو کولی شئ  th/resources.htmwww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealد منصفانھ اوریدنې د غوښتنې فورمھ کیدای شي پھ دې 
 د اوریدلو غوښتنھ کولو لپاره ستاسو پھ لیک کې لیست شوي ادارې تھ زنګ ووھئ.

 
رې (اوریدنې او استیناف د څانګې) لخوا د عمل د مؤث Division of Hearings and Appealsپھ ډیرو مواردو کې، کھ چیرې ستاسو د منضفانھ اوریدلو غوښتنھ د 

ګټې بھ ونھ دریږي یا کمې بھ نشي. تاسو کولی شئ غوښتنھ وکړئ چې ستاسو ګټې لرترلږه ترھغھ دوام  FoodShareنیټې څخھ مخکې ترالسھ شي، نو ستاسو د 
ګټې  FoodShareنو ستاسو د ومومي، ترڅو ستاسو د استیناف پھ اړه پریکړه نھ وي شوې. د دې وخت پھ جریان کې، کھ چیرې یو بل غیر اړونده بدلون رامنځتھ شي، 

مطمئن نھ یاست، نو ممکن بدلون ومومي. کھ چیرې بل بدلون رامنځتھ کیږي، نو تاسو بھ یو نوی لیک ترالسھ کړئ. کھ چیرې تاسو د منصفانھ اوریدنې پریکړې سره 
دلو پریکړه پای تھ ورسیږي یا ستاسو ګټې راکمې کړي، نو تاسو تاسو کولی شئ استیناف وکړئ او د دویمې منصفانھ اوریدنې غوښتنھ وکړئ. کھ چیرې د منصفانھ اوری

 نھ کړئ. باید ھغھ ګټې بیرتھ ورکړئ چې کومې تاسو د استیناف غوښتنې پھ وخت کې ترالسھ کړې وې. تاسو ممکن د دوامداره ګټو ترالسھ کولو غوښتنھ و

څارنوال، ملګري، یا بل چا لخوا چې تاسو یې غوره کوئ ستاسو استازیتوب وکړئ. موږ نشو تاسو ممکن د خپل ځان استازیتوب وکړئ یا پھ اوریدنې یا کنفرانس کې د 
پھ اړه د نورو  کولی ستاسو څارنوال لپاره تادیھ وکړو. پھ ھرصورت، کھ چیرې تاسو وړ یاست نو تاسو تھ وړیا حقوقي خدمت شتون لري. د وړیا قانوني مرستې

 ووھئ. تھ زنګ  888-278-0633معلوماتو لپاره، 

کیږئ او لغوه بھ کړې کھ چیرې تاسو حاضریدو کې ناکامھ شئ یا ستاسو استازی د ښھ دلیل پرتھ اوریدنې تھ حاضریدو کې ناکامھ شي، نو ستاسو استیناف متروک ګڼل 
 شي.

 قانوني سرپرست، محافظھ کار، یا د څارنوال واک
کمن لرئ، نو دغھ کس کولی شي دا فورمھ ډکھ کړي او ستاسو پھ استازیتوب یې وسپاري. دغھ کس بھ د کھ چیرې تاسو قانوني سرپرست، محافظھ کار، یا د څارنوالۍ وا

 دې فورمې سره د ھغھ یا ھغې د مالقات پھ اړه اسناد ھم وسپاري.

 د معلوماتو راټولونھ/د ټولنیز امنیتي شمٻرې کارونھ/ شخصاً د پٻژندنې وړ معلومات
  7د خوړو او تغذیې قانون، لکھ څنګھ چې تعدیل شوی،  2008د دې معلوماتو راټولول، د کورنۍ د ھر غړي د ټولنیز امنیت شمیرې پھ شمول، د 

.U.S.C. 2011-2036  سره سم مجاز دي. معلومات بھ د دې لپاره کارول کیږي ترڅو معلومھ کړي چې ایا ستاسو کورنۍ دSNAP یا دوام  کې د ګډون لپاره وړ ده
 ت څارنې لپاره وکارول شي. لري. موږ بھ دا معلومات د کمپیوټر پرتلھ کولو برنامې لھ الرې تائید کړو. دا معلومات بھ ھم د برنامې د مقرراتو او د برنامې د مطابق

 وامھ ومومي.معلومات بھ د دې معلومولو لپاره کارول کیږي چې ایا ستاسو کورنۍ کولی شي ګټې ترالسھ کړي یا ګټې یې اد

طابقت څارنې لپاره ھم وکارول موږ بھ دا معلومات د کمپیوټر پرتلھ کولو برنامې لھ الرې تائید کړو. دا معلومات بھ د برنامې د قواعدو او د برنامې د مدیریت سره د م
 شي.

چارواکو تھ د دې موخې لپاره افشا شي چې د قانون څخھ د مخنیوي  دا معلومات ممکن نورو فدرالي او دولتي ادارو تھ د رسمي ازموینې لپاره او د قانون پلي کونکو
 لپاره تښتیدلي اشخاص ونیسي. 

ادعا راپورتھ شي، پدې غوښتنلیک کې معلومات، پھ شمول د ټولنیز امنیت ټولې شمیرې، ممکن فدرالي او دولتي  SNAPکھ چیرې ستاسو د کورنۍ پر وړاندې د 
 راټولولو ادارو تھ د ادعا راټولولو عمل لپاره راجع شي. ادارو، او ھمدارنګھ د شخصي ادعا 

متو کولو کې پاتې د غوښتل شوي معلوماتو چمتو کول، د کورنۍ د ھر غړي د ټولنیز امنیت شمیرې پھ ګډون، داوطلبانھ دي. پھ ھرصورت، د ټولنیز امنیت شمیره چ
ټولنیز امنیت شمیره چمتو کولو کې پاتې راغلي. ھر ډول چمتو شوي ټولنیز امنیت شمیرې بھ د  ګټو څخھ انکار پایلھ ولری چې د SNAPراتلل بھ د ھر فرد لپاره د 

 کورنۍ د وړ غړو ټولنیز امنیت شمیرې پھ څیر کارول کیږي او افشا کیږي.

) USCISت او کډوالۍ خدماتو) ((د متحده ایاالتو د تابعی United States Citizenship and Immigration Servicesستاسو د ټولنیز امنیت شمیره بھ 
 سره شریکھ نشي.

 د کډوالۍ وضعیت
سره د ورتوب کډوالۍ وضعیت ولرئ. د ټولو ھغو کسانو د کډوالۍ  USCISترالسھ کولو وړتیا لرلو لپاره، تاسو باید د متحده ایاالتو تبعھ واوسئ یا د  FoodShareد 

نوم لیکنھ او ګټې اغیزمنې کړي. د کډوالۍ وضعیت بھ د  FoodShareھ تصدیق کیږي او ممکن د سره ب USCISلپاره غوښتنھ کوي د  FoodShareوضعیت چې د 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
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USCIS  سره د ھر ھغھ کس لپاره نھ تصدیق کیږي چې دFoodShare  کوي یا څوک چې دا پھ ګوتھ کوي چې ھغھ یا ھغې د  نھلپاره غوښتنھUSCIS  سره د
 پھ نوم لیکنھ یا ګټو اغیزه وکړي. FoodShareوړتوب کډوالۍ وضعیت نلري. پھ ھرصورت، د دغھ اشخاصو عاید ممکن د 

 د کیفیت کنټرول بیاکتنھ
(ویسکونسن د روغتیا خدماتو څانګې)  Wisconsin Department of Health Servicesقضیھ ممکن د کیفیت کنټرول بیاکتنې لپاره د  FoodShareستاسو د 

قضیې بیاکتنھ ده ترڅو ډاډمن کړي چې ھغھ اداره چې ستاسو یې پھ  FoodShareد کیفیت کنټرول بیاکتنھ ستاسو د  FoodShareلخوا پھ تصادفي توګھ وټاکل شي. د 
FoodShare او د فدرالي دولت لخوا ټاکل شوي قواعد تعقیبوي. فدرالي قانون وایي چې تاسو باید د کیفیت کنټرول  کې نوم لیکنھ کړې ستاسو ګټې پھ سمھ توګھ خپروي

قضیھ ممکن بنده شي. کھ  FoodShareبیاکتنې سره ھمکاري وکړئ. کھ چیرې تاسو غوښتل شوي معلومات نھ ورکوئ او بیاکتنې کې ھمکاري ونھ کړئ، ستاسو د 
 ھ ویل کیږي چې ستاسو قضیھ څومره وخت بندیدې شي. چیرې دا پیښ شي، نو تاسو تھ ب

 کلونو پورې افرادو لپاره د کار د ثبتونې اړتیاوې 59څخھ تر  16د 
ټول غوښتونکي او غړ باید د کار لپاره ثبت شي ترھغھ چې دوی معاف ونھ ګڼل شي. تاسو بھ پھ ھغھ وخت کې د کار  FoodShareکلونو پورې د  59څخھ تر  16د 

 لپاره وړ یاست ترڅو تاسو یوه معافې پوره نھ کړئ. FoodShareت شئ چې تاسو د لپاره ثب

 ریښتیا وي: یوتاسو د کار د ثبتولو اړتیاو څخھ یو معافی پوره کوئ کھ چیرې د الندې ذکر شوي څخھ کوم 
 ګروپ کې لومړني کس نھ یاست. FoodShareکلن یاست او د  17یا  16تاسو  •
ګروپ کې لومړني کس یاست خو لږترلږه نیم وخت کې پھ ښوونځي یا د کارموندنې او روزنې برنامې کې داخل  FoodShareو د کلن یاست ا 17یا  16تاسو  •

 شوي یاست.
 تاسو د کار لپاره نامناسب وموندلی شئ. دا پلي کیږي کھ چیرې: •

o .تاسو د دولت یا یو شخصي سرچینې څخھ لنډمھالھ یا دایمي معلولیت ګټې ترالسھ کوئ 
o پھ ذھني یا فزیکي توګھ د خپلې ادارې لخوا د کار کولو لپاره ناتوان یاست. تاسو 
o .تاسو د روغتیا پاملرنې مسلکي یا ټولنیز کارکونکي څخھ د بیان لخوا د کار کولو لپاره ناتوانھ تائید شئ 

 کاري اړتیاو سره مطابقت لرئ.  W-2کې نوم لیکنھ کړی او د  W-2تاسو پھ  •
عمر لرونکي یو انحصاري ماشوم لپاره ابتدایي پاملرونکی یاست (کھ ماشوم ستاسو پھ کور کې ژوند کوي یا ستاسو لھ کوره بھر). کھ څھ  کلنۍ څخھ کم 6تاسو د  •

کولو اړتیاو  کار د ثبتھم، کھ چیرې تاسو او بل کس دواړه د ماشوم پالرنې کنټرول ولري، یوازې ستاسو څخھ یو د ھغھ ماشوم د ابتدایي پاملرنھ کونکي پھ توګھ د 
 څخھ معاف کیدی شي.

ي یا ستاسو لھ تاسو د بل کس لپاره ابتدایي پاملرنې کونکی یاست چې نشي کولی د ھغھ/ھغې د خپل ځان پاملرنھ وکړي (کھ ھغھ کس ستاسو پھ کور کې ژوند کو •
 کوره بھر).

 تاسو د بیکارۍ عوض لپاره غوښتنھ کړې یا ترالسھ کوئ. •
 ل یا نورو مخدره توکو څخھ د ناوړه ګټھ اخیستنې درملنې یا بیارغونې برنامې کې برخھ اخلئ.تاسو پھ منظمھ توګھ د الکو •
 یا ډیرو ساعتونو سره مساوي معاش ترالسھ کوئ.  30یا ډیر ساعتونھ کار کوئ یا پھ فدرالي لږترلږه معاش کې پھ اونۍ کې د  30تاسو پھ اونۍ کې  •
 ي، روزنیز برنامې، یا د لوړو زده کړو موسسھ کې داخل یاست.تاسو لږترلږه نیم وخت پھ پیژندل شوي ښوونځ •

نھ اړینھ ده، پھ کاري برنامو تاسو ممکن د خپلې ادارې تھ ثبوت وړاندې کولو اړتیا ولرئ کھ چیرې تاسو د دې معافونو څخھ یو پوره کوئ. کھ څھ ھم د کار لپاره نوم لیک
 کې برخھ اخیستل داوطلبانھ دي.

 یا بندیزد کار د ثبتونې اړت
ګټې نھ ترالسھ کوئ.  FoodShareکھ چیرې تاسو د کار د ثبتونې اړتیاوې پوره نھ کړئ او تاسو یو معافی نھ پوره کوئ، نو تاسو بھ د یوې ټاکلې بندیز مودې لپاره د 

 ار وکړئ:پدې کې شامل دي کھ چیرې تاسو پھ داوطلبانھ توګھ او پرتھ لھ کوم ښھ دلیل څخھ د الندې ذکر شوي څخھ کوم ک
 د یو مناسب کار وړاندیز رد کړئ •
 ساعتونو سره مساوي عاید سره یوه دنده) 30یا ډیرو ساعتونو دنده پریږدئ (یا پھ فدرالي لږترلږه معاش کې پھ اونۍ کې د  30پھ اونۍ کې د  •
 ځلھ څخھ کم تھ) 30ش ساعتونو څخھ راکم کړئ (یا ستاسو عاید د فدرالي لږترلږه معا 30خپل کاري ساعتونھ پھ اونۍ کې لھ  •
 برنامې کاري اړتیاوې نھ پوره کوئ W-2کې برخھ واخلئ خو د  W-2پھ  •
 د بیکارۍ ګټو لپاره غوښتنھ وکړئ یا یې ترالسھ کړئ خو د بیکارۍ عوض برنامې کاري اړتیاوې پوره نھ کړئ •

ستاسو د بندیز پاتې موده بھ تاسو سره ھغھ کورنۍ تھ لیږدول کیږي. د  بلې کورنۍ تھ والړ شئ، نو FoodShareکھ چیرې، د بندیز د مودې پھ جریان کې، تاسو د 
 بندیز مودې اوږدوالې دا دې:

 د لومړي بندیز لپاره یوه میاشت. •
 د دوھم بندیز لپاره درې میاشتې. •
 د دریم یا وروستھ بندیزونو لپاره شپږ میاشتې. •

 کار د ثبتونې اړتیاو څخھ معاف شئ. تاسو کولی شئ د بندیز موده دمخھ پای تھ ورسوئ کھ چیرې تاسو د

لپاره بیا غوښتنھ کولو تھ اړتیا ولرئ کھ چیرې تاسو غواړئ د بندیز موده پای تھ رسیدو وروستھ ګټې ترالسھ کړئ. کھ چیرې تاسو د  FoodShareتاسو بھ د 
FoodShare قضیھ بیا غوښتنھ کولو پرځای تازه کړي. ګروپ برخھ یاست، نو تاسو بھ خپل کارمند تھ د خبر ورکولو اړتیا ولرئ چې ستاسو 
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 کلونو پورې د وړ بدن لرونکي لویانو لپاره د کار اړتیاوې 49څخھ تر  18د 
میاشتو (درې کالو) پھ موده کې یوازې د درې میاشتو  36کلونو پورې خینې ځوانان چې پھ کور کې کوم کوچني ماشومان نھ لري ممکن یوازې د  49کلنو څخھ تر  18د 

کاري اړتیاوې پوره نھ کړي یا معاف ونھ ګڼل شي. د دې کار اړتیاوې د کار د ثبت کولو اړتیا  FoodShareد خوراکي شیانو ګټې ترالسھ کړي ترھغھ چې دوی د محدو
 څخھ توپیر لري. 

 د کار اړتیاو پوره کولو لپاره څلور الرې شتون لري:
 ساعتھ کار وکړئ. 80ھره میاشت لږترلږه  .1
 ساعتھ د منلو وړ کاري برنامو کې برخھ واخلئ، لکھ: 80ې لږترلږه پھ ھره میاشت ک .2

a. FoodShare Employment and Training  د)FoodShare ) (کار ګمارنھ او روزنھFSET.( 
b. W-2. 
c.  دWorkforce Innovation and Opportunity Act ) (کاري ځواک نوښت او فرصت قانون)WIOA.سره سم ځینې برنامې ( 

 ساعتھ داوطلبانھ کار وکړئ. 80دنده ولرئ (د پیسو پر ځای د توکو سره تادیھ کړئ) یا پھ ھره میاشت کې لږترلږه  یو ځانګړي ډول .3
 ساعتونو لپاره د منلو وړ کاري برنامھ کې برخھ واخلئ. 80د کار ترکیب ولرئ، یو ځانګړې ډول دنده، داوطلبانھ، یا پھ ھره میاشت کې د  .4

 کې نوم لیکنھ وشي. FoodShareمعلومات ترالسھ کړئ کھ چیرې ستاسو پھ  برنامې پھ اړه FSETتاسو بھ د 

 تاسو ممکن معاف وګڼل شي او ممکن د کار اړتیاوې پوره کولو تھ اړتیا ونلري کھ چیرې الندې کوم یو ریښتیا وي:
 کورنۍ برخھ ده. FoodShareکالو څخھ کم عمر لرونکي ماشوم سره ژوند کوئ چې د ورتھ  18تاسو د  •
 سو د ھغھ چا لپاره ابتدایي پاملرنھ کونکی یاست چې ھغھ یا ھغې د خپل ځان پاملرنھ نشي کولې.تا •
 کلنۍ څخھ کم عمر لرونکي ماشوم لپاره ابتدایي پاملرنھ کونکی یاست. 6تاسو د  •
ې مودې بې کوره کیدل پدې معنا دي چې تاسو بھ د تاسو پھ فزیکي یا ذھني توګھ د کار کولو توان نلري. پدې کې د اوږدې مودې بې کوره کیدل شامل دي. د اوږد •

 شپو پاتې کیدو لپاره منظم ځای ونھ لرئ. 30راتلونکو 
 کھ امیندواره یاست. •
 تاسو د بیکارۍ بیمھ ترالسھ کوئ یا مو غوښتنھ کړې ده. •
 برخھ اخلئ. ) څخھ د ناوړه ګټھ اخیستنې درملنې یا بیارغونې برنامې کېAODAتاسو د الکول یا نورو مخدره توکو ( •
 تاسو لږترلږه د نیم وخت لپاره د لوړو زده کړو پھ موسسھ کې داخل یاست. •
 کلن یا ډیر عمر لرئ لږترلږه نیم وخت پھ عالي لیسھ کې ګډون کوئ. 18تاسو  •
 کاري اړتیاو سره مطابقت لرئ. W-2کې نوم لیکنھ کړی او د  W-2تاسو پھ  •
 یا ډیرو ساعتونو سره مساوي معاش ترالسھ کوئ. 30یا پھ فدرالي لږترلږه معاش کې پھ اونۍ کې د یا ډیر ساعتونھ کار کوئ  30تاسو پھ اونۍ کې  •

 
 تاسو ممکن د ثبوت وړاندې کولو تھ اړتیا ولرئ چې تاسو معافی لرئ.یادونھ: 

 د کار مرکز
کې د کار مرکز  jobcenterofwisconsin.comسرچینھ ده. پھ  د کار مرکز ستاسو لپاره شتون لري. د کار مرکز پھ ویسکونسن کې د دندې خالصولو ترټولو لویھ 

 888-258-9966ره، ویب پاڼھ وګورئ، یا تاسو کولی شئ پھ خپل محلي کار مرکز کې د ټچ سکرین کمپیوټرونو څخھ کار واخلئ. د خپل نږدې د کار مرکز موندلو لپا
 ئ (وړیا تلیفونی شمیره).تھ زنګ ووھ

 د کمپیوټر کتل
ار ھغھ عاید او معاش چې ستاسو پھ غوښتنلیک کې معلومات بھ د دولت عاید او د وړتیا تائید کولو سیسټم لھ الرې بھ د تائید تابع وي. کھ چیرې تاسو کار کوئ، د ک

(کاري ځواک پراختیا ریاست) تھ راپورکولو معاشونو پھ  Department of Workforce Developmentتاسو یې راپور کوئ ستاسو د کار ګمارونکي لخوا د 
(بیکارۍ بیمې څانګې) سره ھم د عاید  Unemployment Insurance Division، د ټولنیز امنیت اداره، او د IRSمقابل کې بھ د کمپیوټر لخوا معاینھ شي. د 

 ارو څخھ معلومات ممکن ستاسو د کورنۍ نوم لیکنھ او/یا د ګټې پیسې اغیزه وکړي.او شتمنیو پھ اړه اړیکھ نیول کیږي چې تاسو یې لرئ. د دې اد

ګټې رد کړئ او/یا پھ پوھھ سره د غلط معلوماتو چمتو کولو لپاره د  FoodShareکھ چیرې کوم معلومات چې تاسو یې ورکوئ غلط وموندل شي، ممکن ستاسو د 
ورکړي نو تاسو باید ھر ھغھ ګټې بیرتھ ورکړئ چې تاسو یې ترالسھ کوئ. کھ چیرې ستاسو د کورنۍ پر وړاندې جرمي تعقیب تابع شئ. کھ چیرې تاسو غلط معلومات 

ادعا وشي، پھ غوښتنلیک کې معلومات، پھ شمول د ټولنیز امنیت ټولې شمیرې، ممکن فدرالي او دولتي ادارو، او ھمدارنګھ د شخصي راټولولو  FoodShareد 
 لو عمل لپاره راجع شي.ادارو تھ د ادعا راټولو

 د جزا خبرداری FOODSHAREد 
څخھ بندیدې  FoodShareمیاشتو لپاره د  12ستاسو د کورنۍ ھر غړی چې پھ قصدي ډول د الندې قواعدو څخھ کوم یو مات کړي د لومړي سرغړونې وروستھ د 

 ي مادې پکې شامل وي، او د دریمې سرغړونې لپاره د تل لپاره بندیدې شي.میاشتې یا د لومړۍ سرغړونې لپاره چې کنټرول شو 24شي ، د دوھم سرغړونې وروستھ 

 ګټو ترالسھ کولو یا ترالسھ کولو تھ د دوام ورکولو لپاره د غلط معلوماتو ورکول یا د معلوماتو پټول FoodShareد  •
 ګټو سوداګري یا پلورل FoodShareد  •
 و یې د ترالسھ کولو حق نلريد ھغو ګټو ترالسھ کولو لپاره د کارتونو بدلول چې تاس •
 ګټې کارول FoodShareد غیر خوراکي توکو لکھ الکول یا تمباکو پیرودلو لپاره د  •
 ګټو، د پیژندنې کارتونو، یا نورو اسنادو کارول FoodShareد بل کس د  •

 18کلونو پورې بند یا دواړه کیدی شئ. محکمھ کولی شي تاسو تھ د  20$ ډالرو پورې جریمھ، تر 250,000د ناوړه ګټې اخیستنې ارزښت پورې اړه لري، تاسو تر 
وم شوي یاست نو ګټو قاچاق پھ تور محک FoodShare$ یا د ډیرو د 500څخھ منع کړي. کھ چیرې تاسو د  FoodShare Wisconsinنورو میاشتو لپاره د 

https://jobcenterofwisconsin.com/
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کې د برخھ اخیستلو توان ونھ لرئ کھ چیرې تاسو پھ ورتھ وخت کې د  FoodShare Wisconsinکلونو لپاره د  10تاسو بھ د تل لپاره نا اھلھ شئ. تاسو بھ د 
او د محاکمې ثابتونھ او پیرول سرغړونکي نشي کولی  ډیرړ ګټو ترالسھ کولو لپاره د ھویت او استوګنې پھ اړه درغلي بیان یا نمایندګي کړې وي. د جنایتکارانو تٻښتھ

 ویسکونسن کې برخھ واخلي. تاسو ممکن د نورو پلي کیدو وړ فدرالي قوانینو سره سم د نور تعقیب تابع شئ. FoodShareد 

برنامې څخھ  FoodShareئ)، نو تاسو بھ د ګټو سوداګري کوئ (اخسیتل یا وپلور FoodShareکھ چیرې تاسو د کنټرول شوي مادې یا غیرقانوني درملو لپاره د 
وداګري کوئ (اخیستل یا د دوو کلونو لپاره د لومړۍ موندنې او د دویمې موندنې لپاره د تل لپاره بند شئ. کھ چیرې تاسو د وسلو، مھماتو، یا چاودیدونکو توکو س

 ویسکونسن څخھ د تل لپاره بند شئ. FoodShareوپلورئ)، نو تاسو بھ د 

 اړتیا ده ثبوت تھ
ده او  کې نوم لیکنھ تر ھغھ وختھ پورې نھ شي ټاکل کیدی چې تاسو د ځینې ځوابونو ثبوت وړاندې نھ کړئ. الندې لیست ښایي چې کوم ثبوت تھ اړتیا FoodShareپھ 

 ځینې توکي چې تاسو یې کارولی شئ. 

 ې کولی شئ ثبوت راوړئ. کھ چیرې ستاسو مرکھ پھ اداره کې وي، نو لطفاً د الندې لیست څخھ څومره چ •
 چمتو کړئ.  کھ چیرې ستاسو مرکھ د تلیفون لھ الرې وي، نو تاسو تھ بھ د ھغھ څھ لیست واستول شي چې تاسو اړتیا لرئ د خپل تلیفون مرکې وروستھ ثبوت •

مې توکي تاسو یې نشي ترالسھ کولی، او ستاسو اداره کھ چیرې تاسو نشئ کولی ھغھ توکي ترالسھ کړئ چې تاسو ورتھ اړتیا لرئ، نو خپلې ادارې تھ ووایاست چې کو
اسو اداره بھ کولی شي ستاسو سره مرستھ وکړي. ستاسو څخھ ممکن وغوښتل شي چې د ھغو توکو ثبوت ورکړئ چې الندې لیست شوي ندي. کھ چیرې داسې وي، نو ست

 تاسو تھ د نورو ثبوتونو لیست واستوي چې اړتیا ورتھ وي.

 پیژندنھ
 ولو اجازه لیکد موټر چل •
 د زیږون سند •
 پاسپورټ یا د متحده ایاالتو تابعیت کارت •
 د پیسو چک •
 د کارکوونکي پٻژندګلوی •
 د روغتون ریکارډ •

 ترالسھ شوي عاید
ورځو کې ترالسھ  30ټول چک رسیدونھ پھ تیرو  •

 شوي
د ګمارونکي لخوا السلیک شوی بیان چې پھ  •

ورځو کې تمھ کیږي ناخالص عاید او  30راتلونکو 
 د تادیې نیټې پکې شامل وي

 د ګمارونکي د عایداتو فورمې تایید •

 نور عاید
(د بیلګې پھ توګھ، د بیکارۍ بیمھ، د معلولیت بیمھ، 
ټولنیز امنیت، تقاعد، د تجربھ لرونکو ګټې، نظامي 

 تخصیص)
 جایزه لیک •
 د وروستي چک نقل •

 الندې توکي ممکن د کریډیټ ترالسھ کولو لپاره اړین وي.

 لګښتونھ او د اسانتیا بیلونھد کور 
 د کور د مالک نوم او د تلیفون شمیرې سره د اوسني کرایې رسید •
 د اجارې یا ګروي کاغذونھ •
 د امالکو د ملکیت مالیې بیان •
 د اسانتیا بیلونھ •

 د ماشوم مالتړ
 (د ویسکونسن پرتھ پھ بل ایالت کې ترالسھ شوي یا تادیھ شوي)

 نور ریکارډ د محکمې امر کاغذونھ یا د تادیې •
 د بل ایالت څخھ د تادیاتو ریکارډ •

 کلن یا ډیر عمر لرئ، ړوند یاست، یا معلولیت لرئ، نو تاسو ممکن د ځینې طبي لګښتونو لپاره کریډیټ ترالسھ کړئ. 60کھ چیرې تاسو 

 طبي مصرفونھ او لګښتونھ
 طبي مصرفونھ او لګښتونھ شامل دي، خو الندینو پورې محدود ندي:

 طبي، د غاښونو، او د لید خدماتروغتون،  •
پریمیمونھ، او د نسخې  Medicareد روغتیا بیمې لپاره پریمیمونھ، د  •

 درملو پالنونو مصرفونھ
 د نسخې او بې نسخې درمل •
 د نرسنګ کور او کور روغتیایی خدمات •
 طبي تجھیزات او اکماالت •
 ونھد طبي پاملرنې ترالسھ کولو لپاره د ترانسپورت او د استوګنې مصرف •
 د ځانګړي روزل شوي خدمت ځناورو لپاره اړوند مصرف •
مصرفونھ کھ چیرې د روغتیا پاملرنې مسلکي  Lifeline/Medic Alertد  •

 لخوا وړاندیز شوي وي
 د بل کولو بیان •
 توکي شوي رسیدونھ •
 د لیبل نرخ سره درمل یا د ګولو بوتل •

 سر وړ ښایيد روغتیا بیمې پالیسي چې پریمیم، سکې بیمھ، تادیات، یا د ک •
 د درملتون څخھ بیان •
 د چمتو کونکي سره د بیرتھ تادیې تړون •
 د ډاکټر څخھ بیان چې تصدیق کوي چې بې نسخې درمل تجویز شوی •
د لیدنې نرس، کور جوړونکي، یا د کور روغتیایی مرستندویھ خدماتو لپاره  •

 بیل
د طبي درملنې یا خدماتو ترالسھ کولو لپاره د استوګنې ځای او/یا  •

 انسپورت رسیدونھتر
د ځانګړي روزل شوي خدمت ځناورو لپاره د ځناورو د خواړو، روزنې،  •

 یا وترنری خدماتو لپاره بل یا رسیدونھ
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WISCONSIN FOODSHARE غوښتنلیک 
(FOODSHARE WISCONSIN APPLICATION) 

 یا  ،Medicaid ،BadgerCare Plus ،Wisconsin Shares لپاره دی. دغھ غوښتنلیک د FoodShareدغو غوښتنلیک یوازې د 
Wisconsin Works )Wisconsin (کار )2-W ( لپاره نھ دی. تاسېFoodShare  تھ د غوښتنې پر مھال پھaccess.wi.gov  باندې پھ انالین ډول

تھ غوښتنې لپاره، باید خپلې ادارې سره اړیکھ ونیسئ. دغھ  W-2غوښتنھ کولی شئ.  Wisconsin Sharesاو  Medicaid ،BadgerCare Plus د
 برخې پھ توګھ دندې موندلو کې مرستھ وړاندې کولی شي. W-2پروګرامونھ تاسې سره د روغتیایي پاملرنې یا ماشومانو پاملرنې لګښتونو یا د 

 د دغې فورمې کارولو طریقھ
 ني یا تور رنګ وکاروئ.پھ څرګنده توګھ یي چاپ کړئ. اسما .1
تھ بٻرتھ واستوئ. د  خپلې ادارېغوښتنلیک پھ بشپړه توګھ ډک کړئ. کھ خپلو ځوابونو لپاره نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ. خپل غوښتنلیک  .2

باندې د غړو  800-362-3002تھ والړ شئ یا  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmخپلې ادارې ادرس ترالسھ کولو لپاره، 
 خدمتونو سره اړیکھ ونیسئ.

 کھ دغھ غوښتنلیک ډکولو کې مرستې تھ اړتیا لرئ، خپلې ادارې سره اړیکھ ونیسئ. .3
، یو صالحیت لرونکی استازی ستاسې لپاره غوښتنھ کولی شي. د صالحیت لرونکي استازې ټاکلو لپاره، د صالحیت لرونکی استازې ګومارنھ، بدلون .4

، یا د یو صالحیت لرونکي استازې ګومارنھ، بدلون، یا لرې کول: اداري فورمھ، F10126Aیا لرې کول ډک کړئ: د شخص فورمھ، 
F10126B صالحیت لرونکي استازې تھ اجازه ورکوي چې ستاسې لپاره غوښتنلیک ډک او السلیک کړي. دغې فورمې ترالسھ کولو . دا ستاسې

 تھ مراجعھ وکړئ.  types.htm-th/representativewww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealسره اړیکھ ونیسئ یا  800-362-3002لپاره، 

 د اړیکې معلومات – 1برخھ 
 لطفاً موږ تھ ووایاست چې څنګھ تاسې سره اړیکھ نیولی شو. ټولو تلیفوني شمٻرو لپاره د سیمې کوډ ولیکئ.

 د تلیفون بڼھ تلیفون شمٻره
 کار ☐ موبایل ☐ کور ☐

 ده؟ دغھ شمٻره د چا د تلیفون بلھ شمٻره
 خپلوان ☐ ګاونډی ☐ ملګری ☐ خپل ☐

 د دغھ کس نوم څھ دی؟

 برٻښنالیک

 د اوونۍ پھ ورځو کې تاسې سره د اړیکې غوره الره او وخت څھ دی؟

 د عارض معلومات –برخھ  2
 واوسئ ځواب ورکړئ.کھ د کوم بل کس لپاره دغھ غوښتنلیک ډکوئ، الندنیو پوښتنو تھ پھ داسې ډول چې تاسې خپلھ دغھ کس 

 کھ نھ غواړئ اړ نھ یاست چې د توکم او قومیت پوښتنو تھ ځواب ورکړئ. موږ دغھ پوښتنې د خپلو پروګرامونو غوره کولو مرستې او لھ دې څخھیادونھ: 
 وند پرٻکړو لپاره ونھ کارول شي.ډاډه کٻدو لپاره چې د قوم یا توکم پر بنسټ تبعیض نھ کوي پوښتو. ستاسې ځوابونھ بھ ستاسې پروګرامونو او ګټو اړ

 د ټولنیز خوندیتوب شمٻره د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) عارض (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) –نوم 

 ؟*یاست کوره بی فعال تاسو ایا
 

 ملګرې د الندې، سرپنا یوې د شئ کولی تاسو. شئ پاتې شپي د ھلتھ چې لرئ نھ ځای کوم داسي لپاره مودې اوږدې د تاسو چې دی دا څخھ کورۍ بې لھ ھدف زموږ*
 .لرئ نھ ځای کوم لپاره اوسیدو د ممکن یا شئ، پاتې سره خپلوان یا

 ؟اوسیږئ چیرتھ فعال نھ، کھ
 د کوڅې ادرس

 زٻپ کوډ ایالت ښار

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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 )کړئ شامل بکس PO یا سرک( لري توپیر سره ھستوګنې ستاسي چیرې کھ -* ادرس پستې
 
 .شي ولیږدول تھ ګۍ نماینده محلي بھ ډاک ستاسو لرئ، نھ ادرس پستې او یاست کوره بې فعال تاسو چیرې کھ*

 زٻپ کوډ ایالت ښار

 جنسیت
 ښځینھ ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

 توکم (اختیاري، یو یا ډٻر انتخاب کړئ)
 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐
 سپین ☐ ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسٻدونکي ☐

 ستاسې پھ کور کې د خبرو کولو لومړنۍ ژبھ لیکونھ چاپ شي؟ FoodShareپھ کومھ ژبھ غواړئ چې د 

 د کورنۍ معلومات –برخھ  3
 نھ کھ :یادونھ. وکاروئ پاڼھ خالي یوه لرئ، اړتیا تھ ځای نور لپاره ځوابونو خپلو کھ. کړئ ټکمیل برخھ دا کوي ژوند سره تاسو چې لپاره کسانو ھغھ د

 کېدو ډاډه څخھ دې لھ او مرستې کولو غوره پروګرامونو خپلو د پوښتنې دغھ موږ. ورکړئ ځواب تھ پوښتنو قومیت او توکم د چې یاست نھ اړ غواړئ
 .شي لکارو ونھ لپاره پرٻکړو اړوند ګټو او پروګرامونو ستاسې بھ ځوابونھ ستاسې. پوښتو کوي نھ تبعیض بنسټ پر توکم یا قوم د چې لپاره

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) د ژوند ملګری یا بل مشر –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي) د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)

 جنسیت
 ښځینھ ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)د 
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

 توکم (اختیاري، یو یا ډٻر انتخاب کړئ)
 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐
 سپین ☐ ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسٻدونکي ☐

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) 1ماشوم  –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)
 

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي)

 جنسیت
 ښځینھ  ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐
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 توکم (اختیاري، یو یا ډٻر انتخاب کړئ)
 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐
 سپین ☐ ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسٻدونکي ☐

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) 2ماشوم  –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي) د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)

 جنسیت
 ښځینھ ☐ نارینھ ☐

  مدني حالت
 مطلقھ  ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

 توکم (اختیاري، یو یا ډٻر انتخاب کړئ)
 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐
 سپین ☐ ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسٻدونکي ☐

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 غوښتنھ کوي؟ FoodShareایا دغھ کس د  (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) 3ماشوم  –نوم 
 نھ ☐ ھو ☐

 د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)
 

 د ټولنیز امنیت شمٻره (کھ غوښتنھ کوي)

 جنسیت
 ښځینھ  ☐ نارینھ ☐

 مدني حالت
 مطلقھ ☐ مجرد ☐ متاھل ☐

 د متحده ایالتو تبعھ (یوازې غوښتنھ کوونکو لپاره)
 نھ ☐ ھو ☐

 قومیت (اختیاري)
 غیر ھسپانوي یا التیني ☐ ھسپانوي یا التیني ☐

 توکم (اختیاري، یو یا ډٻر انتخاب کړئ)
 تور/افریقایي امریکایي ☐ اسیایي ☐ سور پوستی امریکایي/بومي االسکایي ☐
 سپین ☐ ھاوایي/د ارام ټاپو نور اوسٻدونکي ☐

 او پیرئ خواړه سره شخص دې لھ تاسو ایا عارض سره اړیکھ
 نھ ☐ ھو ☐ ؟خورئ

 ایا دغھ کس لپاره پاملرنھ وړاندې کوئ؟
 نھ ☐ ھو ☐

 د زده کوونکی معلومات –برخھ 4
 کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ.

 عمر کالھ 18-49 چې لري شتون څوک کوم داسي کورنۍ پھ ستاسو ایا
 ؟ځي تھ ښوونځي او ولري
 تھ والړ شئ. 5کھ نھ، برخھ  نھ ☐ ھو ☐

 زده کوونکی (کورنۍ، لومړی، منځنی ابتدایي) –نوم 

 زده کوونکی شامل شوی: د ښوونځی نوم
 بشپړ ورځ ☐ بعد لھ وخت ☐
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 ساعتھ استخدام شوی دی؟ 20ایا زده کوونکی پھ اوونۍ کې لږ تر لږه 
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟کوي پاملرنھ ماشومانو لرونکي عمر ښکتھ څخھ 6 لھ روزونکي ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 ایا زده کوونکي د زده کړې داسې پروګرام کې نوم لیکنھ کړې چې دوو کلونو یا لږه موده کې بشپړٻږي او استخدام تھ بھ رھبري کیږي؟
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟لري نھ شتون پاملرنھ مناسب او کوي پاملرنھ ماشومانو لرونکو عمر کلنو 6-12 لھ روزونکي ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 کلونو څخھ لږ عمر لرونکی ماشوم څخھ پاملرنھ کوي او بشپړ وخت ښوونځی تھ ځي؟ 12ایا د زده کوونکي والدین یو شخص دی چې 
 نھ ☐ ھو ☐

 ایا زده کوونکی پھ فدرالي یا ایالتي توګھ تمویل شوی کاري زده کړې پروګرام کې ګډون کوي؟
 نھ ☐ ھو ☐

 دایمي معلولیت لھ املھ کار نشي کولی؟ایا زده کوونکی د لنډمھالھ یا 
 نھ ☐ ھو ☐

 یا، W-2،  (WIOA)(کاري ځواک نوښت او فرصت قانون)  Workforce Innovation and Opportunity Actایا زده کوونکی د
FoodShare Employment and Training  )FoodShare (کار او روزنې (FSET)  ښوونځی تھ ځي؟لھ الرې ځای پر ځای کٻدو لھ املھ 

 نھ ☐ ھو ☐

 د کورنۍ اضافي معلومات –برخھ  5

 ؟کوي نھ کار املھ لھ زخم د یا ناروغئ د چې لري شتون څوک کوم ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟وي شوي اعالن معلول لخوا بورډ تقاعد د پټلۍ ریل یا ادارې، کارانو تجربھ د اداري، امنیت ټولنیز د چې لري شتون څوک کوم ایا ھو، کھ
 نھ ☐ ھو ☐

 د معلوملیت مشخص کٻدو نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 ایا کوم څوک د مخدره توکو پھ جرم محکوم شوی دی؟
 نھ ☐ ھو ☐

 د محکوم کٻدو نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 ازادۍ یا محاکمې د یا تښتیدلی څخھ جرم د لرې شتون څوک کوم داسي ایا
 ؟کوي سرغړونھ څخھ
 نھ ☐ ھو ☐

 نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 د غیر حاضر والدینو معلومات –برخھ  6
 .وکاروئ پاڼھ خالي یوه لرئ، اړتیا تھ ځای نور کھ

 ژوند نھ کوي؟ ایا ماشوم بیولوژیکي یا پھ فرزندي نیونکی مور یا پالر شتھ چې پھ کور کې
 نھ ☐ ھو ☐

 معلومھ کھ( شمیره امنیت ټولنیز د لومړی، منځنی ابتدایي) ،(کورنۍد غیر حاضر والدینو نوم 
 )وي

 د زٻږٻدنې نٻټھ (میاشت/ورځ/کال)

 ماشوم (ماشومانو) سره یي اړیکھ د ماشوم (ماشومانو) نوم (نومونھ)
 پالر ☐ مور ☐

 والدینو سره د اړیکې نٻټھ (میاشت/ورځ، کال) نٻټھ (میاشت/ورځ، کال)د والدینو د کور پرٻښودو 
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 د محکمې د طالق/پالرتوب حکم

 ایالت ولسوالۍ د قضیې شمٻره

 د والدینو د غیر حاضرئ المل

 معلومھ کھ( شمیره امنیت ټولنیز د لومړی، منځنی ابتدایي) ،(کورنۍد غیر حاضر والدینو نوم 
 )وي

 (میاشت/ورځ/کال)د زٻږٻدنې نٻټھ 

 ماشوم (ماشومانو) سره یي اړیکھ د ماشوم (ماشومانو) نوم (نومونھ)
 پالر ☐ مور ☐

 والدینو سره د اړیکې نٻټھ (میاشت/ورځ، کال) د والدینو د کور پرٻښودو نٻټھ (میاشت/ورځ، کال)

 د محکمې د طالق/پالرتوب حکم

 ایالت ولسوالۍ د قضیې شمٻره

 غیر حاضرئ الملد والدینو د 

 شتمني  –برخھ  7
. کوئ غوښتنھ لرې معلولیت یا ړانده مشران، چې لپاره کور کسانو ھغو د یا ګټو بېړنیو د تاسې چېرې کھ دي اړین مھال ھغھ یوازې معلومات شتمنیو د

 شتھ. شاملوئ مھ کې پھ ارزښت سامان شخصي کورنۍ د. کړئ شامل شتمني ګډه سره نورو لھ. دی څښتن یي عارض چې کړئ لست شتمني ھغھ ټولھ
 سپما د او جارې پیسي، نغدې توګھ، پھ بیلګې د رانغاړې، توکي دغھ شتمنۍ. شي کېدی نغدې وغواړئ کلھ ھر چې ده معنی پھ شتمنۍ ھغې د شتمني

 ځانګړې دې نھ لپاره تعلم او لګښتونو جنازې د( ورقي قرضي د صرافي، بودیجې، اعتبارې سندونھ، لیږد د پیسو د کارتونھ، ډیبت پریبیډ حسابونھ،
 یا ملکیتونھ، اوسیدو د ملکیتونھ، کرایې د شریکونکي، وخت قراردادونھ، کړنو د توافقنامي، ملکیت د ورقي، قرضي د ایاالتو متحده د ګټې، کلنۍ) شوي

 .وي شوي چمتو موخھ پھ ګزارۍ سرمایھ د چې ملکیتونھ شخصي

 تشریح (لکھ د بانک یا مالي ادارې نوم، د حساب شمٻره) اوسنۍ ارزښت د څښتن (څښتنانو) نوم د شتمنۍ بڼھ

  $  نغدې

  $  جاري حساب

  $  د سپما حساب

  $  د شتمنۍ نور ډولونھ

  $  د شتمنۍ نور ډولونھ

  $  د شتمنۍ نور ډولونھ

 دنده/ د کار عواید او مزد –برخھ  8
کې ولیکل  10کې نوملیکنھ د کورنۍ مجموعي عاید پر بنسټ ده. دغھ برخھ کې شخصي کار مھ لیست کوئ. شخصي کار بھ برخھ  FoodShareپھ 

 شي. کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ.

کس ګډوال کارکوونکی  ایا الندې لیست شوی کوم
 دی؟
 نھ ☐ ھو ☐

ایا د کورنۍ کوم غړی کار کوي؟ کھ ھو، د کورنۍ ھر غړي لپاره چې کار کوي الندې 
 پوښتنې ځواب کړئ.

 نھ ☐ ھو ☐
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 د دندې د پیل نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) د کار کوونکی کس نوم

 د استخداموونکی نوم او ادرس

 کېږي تادیھ ځلي څو
 نور ☐     میاشت نیمھ ☐    ځل یو کې میاشت پھ ☐     اونیز دوه ☐     اونیز ☐

  شمېر ساعتونو د کې موده تادیې د
$ 

 د تادیې في موده کې ناخالص عاید (لھ مالیاتو وړاندې)
$ 

 کیږي؟ تادیھ ټول وار ساعت پھ تھ شخص دې ایا

 ؟  $کیږي تادیھ څومره کې ساعت یوه پھ شخص دې ھو، کھ     نھ ☐ ھو ☐

 کیږي؟ ورکول معاش تھ شخص دې ایا
 ؟  $کیږي ورکول معاش څومره تھ شخص دې ھو، کھ      نھ ☐ ھو ☐

 کوي؟ ترالسھ پرتھ معاش او تادیي ساعتوار د لګښت اضافې یا بخششي شخص دا ایا

 $؟  کوي ترالسھ څومره شخص دا کې دوره ھره پھ ھو، کھ       نھ ☐ ھو ☐

 د دندې د پیل نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) د کار کوونکی کس نوم

 د استخداموونکی نوم او ادرس

 کېږي تادیھ ځلي څو
 نور ☐     میاشت نیمھ ☐    ځل یو کې میاشت پھ ☐     اونیز دوه ☐     اونیز ☐

  شمېر ساعتونو د کې موده تادیې د
$ 

 (لھ مالیاتو وړاندې)د تادیې في موده کې ناخالص عاید 
$ 

 کیږي؟ تادیھ ټول وار ساعت پھ تھ شخص دې ایا

 ؟  $کیږي تادیھ څومره کې ساعت یوه پھ شخص دې ھو، کھ     نھ ☐ ھو ☐

 کیږي؟ ورکول معاش تھ شخص دې ایا
 ؟  $کیږي ورکول معاش څومره تھ شخص دې ھو، کھ      نھ ☐ ھو ☐

 کوي؟ ترالسھ پرتھ معاش او تادیي ساعتوار د لګښت اضافې یا بخششي شخص دا ایا

 ؟  $کوي ترالسھ څومره شخص دا کې دوره ھره پھ ھو، کھ       نھ ☐ ھو ☐

 دنده لھ السھ ورکول –برخھ  9

 برخې پاتې برخھ بشپړ کړئ. 9ایا پھ دې وروستیو کې د کوم کس دنده پای تھ رسٻدلې ده؟ کھ ځواب مو ھو وي، د 
 نھ ☐ ھو ☐

 د دندې د پای نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) نوم (کورنۍ، لومړی، منځنۍ ابتدایي)

 د استخداموونکی نوم او ادرس
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 د دندې د پای المل
 نور ☐ لرې کٻدل ☐ ګوښل کٻدل ☐ استعفا☐

 ایا دغھ کس د بې روزګارۍ بیمې لپاره غوښتنھ کړې ده؟
 نھ ☐ ھو ☐

 د شخصي کار عاید –برخھ  10
 ً  کھ شمول پھ عاید شوې ترالسھ د. ووایاست کوي ترالسھ څوک یي کې کورنۍ ستاسې یا/او تاسې چې عاید ھغھ ھر څخھ کار شخصي لھ تھ موږ لطفا
 تھ ځای نور کھ. شمول پھ خدماتو بدل بھ پیسو د یا توکو یا صرافي یا ملکیت کرایھ تجارت، د بیلګې کار شخصي د. ورکوي نھ مالیھ شخص ھم څھ
 .وکاروئ پاڼھ جال یوه کاغذ د ولري، کار شخصي کسان ډٻر څخھ کس یو لھ یا وي تیااړ

 برخې پاتې برخھ بشپړ کړئ. 10ایا ستاسې کور کې کوم څوک شخصي کار کوي؟ کھ ځواب مو ھو وي، د 
 نھ ☐ ھو ☐

 د سوداګرۍ نوم د شخصي کار لرونکی کس نوم

 د سوداګرۍ ادرس
 

 د سوداګرۍ د ملکیت بڼھ
 زه نھ پوھٻږم ☐           شرکت ☐      یو څښتن لرونکی ☐        شرکت ☐ شراکت ☐

 د سوداګرۍ د پیل نٻټھ د سوداګرۍ بڼھ (مثالً، فارم، ورځنۍ پاملرنې کور)

 نھ ☐ ھو ☐ایا سوداګرۍ مالیات ورکړی؟  

 کھ ھو، وروستۍ مالیات د کوم مالیات کال لپاره ورکړل شول؟
 ایا سوداګرۍ پھ عاید یا لګښتونو کې د پام وړ بدلون درلود؟

 زه نھ پوھٻږم ☐  نھ ☐   ھو ☐
 پھ اوسط ډول، دغھ سوداګري میاشت کې څومره عاید لري؟ لطفاً موږ تھ لھ لګښتونو وړاندې عاید راکړئ.  $

 پھ اوسط ډول، دغھ سوداګري ھره میاشت څومره لګښتونھ لري؟  $
 

 پھ اوسط ډول، دغھ کس پھ میاشت کې څو ساعت دغې سوداګرۍ لپاره کار کوي؟ 

 د غیر نقدي یا رضاکاره عاید نور عواید –برخھ  11
کې نور لطفاً موږ تھ د ھر ډول غیر نقدي (د کار پھ بدل کې توکي، خواړه، یا خدمتونھ ترالسھ کول) یا رضاکاره کار چې تاسې او/یا ستاسې کورنۍ 

 کوي. کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ. یي ترسره

 کس یا اداره چې د کار یا خدمتونو پھ بدل کې توکي، خدمتونھ یا خواړه ورکوي –نوم 

 تلیفون شمٻره د کوڅې ادرس

 زیپ ایالت ښار

 ھغھ کوم خدمتونھ یا کار دی چې د توکو، خدمتونو، یا خوړو پھ بدل کې یي کوئ؟

 د خدمتونو د پیل نٻټھ څو ساعتونھ کوئ؟ھره میاشت 
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 کس یا اداره چې ورسره رضاکاره کار کوئ –نوم 

 تلیفون شمٻره د کوڅې ادرس

 زیپ ایالت ښار

 د خدمتونو د پیل نٻټھ پھ میاشت کې څو ساعتھ رضاکاره کار کوئ؟

 نور عواید –برخھ  12
 کھ نور ځای تھ اړتیا لرئ، یوه خالي پاڼھ وکاروئ.

 .کړئ بشپړ برخھ الندینۍ لپاره بڼې ھرې عوایدو د ھو، کھ کوي؟ ترالسھ عاید نور شخص بل کوم کورنۍ پھ ستاسو ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 میاشتنی ناخالص مقدار څوک دغھ عاید ترالسھ کوي –نوم   د عاید بڼھ

 $  نھ ☐ ھو ☐ ټولنیز خوندیتوب

Supplemental Security Income  
 $  نھ ☐ ھو ☐ )SSIتضمیني عاید) ((تکمیلي 

 $  نھ ☐ ھو ☐ نفقھ/ماشوم څخھ مالتړ

 $  نھ ☐ ھو ☐ د کاریګرانو/بې روزګارۍ خساره

 $  نھ ☐ ھو ☐ معلولیت/ناروغۍ تادیھ

 $  نھ ☐ ھو ☐ سود/د سھامو ګټھ

 $  نھ ☐ ھو ☐ د پخوانیو پوځیانو ګټې

 $  نھ ☐ ھو ☐  نور: 
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 لګښتونھ –برخھ  13

 یا شي، والړ تھ ښوونځي ولټوي، کار وکړي، کار شي، وکولی دوی ترڅو ورکوي تادیھ لپاره ځوانانو د یا ماشومانو د څوک کوم ایا: پاملرنھ انحصارې
 ؟کړي ترالسھ روزنھ
 نھ ☐ ھو ☐

 لپاره ده؟د چا  چاتھ ورکول کٻږي؟ څوک د ماشوم/مشر پاملرنې لپاره تادیھ کوي؟

 مقدار
$ 

 څو ځلي تادیھ کٻږي
 میاشت کې یو ځل ☐ اوونۍ کې دوه ځلي ☐ اوونیز ☐

 ایا محکمې کوم کس تھ امر کړی چې د ماشوم مالتړ لپاره تادیھ وکړي؟ماشوم څخھ مالتړ: 
 نھ ☐ ھو ☐

 د چا لپاره ده؟ چاتھ ورکول کٻږي؟ څوک د ماشوم مالتړ تادیھ کوي؟

 مقدار
$ 

 ځلي تادیھ کٻږي څو
 میاشت کې یو ځل ☐ اوونۍ کې دوه ځلي ☐ اوونیز ☐

د  Wisconsin FoodShareایا د کورنۍ کوم غړی چې ډٻر مشر وي یا معلولیت ولري اضافي طفي لګښتونھ لري؟ د مثال لپاره د طبي لګښتونھ: 
 پاڼھ وګورئ. 9نوملیکنې 

 نھ ☐ ھو ☐
 لګښتونھ څھ دي؟ لګښتونھ د چا لپاره دي؟

 مقدار
$ 

 څو ځلي تادیھ کٻږي
 میاشت کې یو ځل ☐ اوونۍ کې دوه ځلي ☐ اوونیز ☐

 ایا کورنۍ کې څوک د سرپناه لګښتونھ لري (د مثال پھ توګھ، کرایھ، ګروي، د ملکیت مالیات)؟د سرپناه لګښتونھ: 
 نھ ☐ ھو ☐

 کورنۍ یي پھ میاشتنۍ ډول تادیھ کويھغھ مقدار چې  دغھ لګښتونھ څوک تادیھ کوي؟
$ 

 لګښتونھ د څھ لپاره دي؟
 د ملکیت مالیات  ☐ ګروي ☐ کرایھ/د محوطې کرایھ ☐
 پھ بیلګې د لپاره شیانو ځینو د مالیھ یا ازونھ ځانګړې ☐ د ګرځنده کور د پور تادیھ ☐ د کور د څښتن بیمھ ☐

 الر تګ پلي د یا رو پیاده توګھ
 د عمومي اسانتیاو لګښتونھ: 

 ایا لھ کورنۍ څخھ څوک د عمومي اسانتیاو لپاره تادیھ کوي؟
 نھ ☐ ھو ☐

 
 کھ کرایھ ورکوئ، ایا ګرمي پھ کرایھ کې شامل ده؟

 نھ ☐ ھو ☐
کور ګرمولو لپاره کارول کٻږي الندیني د ھغھ عمومي اسانتیاو لپاره چې ستاسې کورنۍ باید ورتھ تادیھ وکړي او کھ چٻرې دغھ عمومي اسانتیاوې د 

 چوکاټونھ پھ نښھ کړئ.
 ګرمولو لپاره کارول شوې؟  ګرمولو لپاره کارول شوې؟ 

 ګاز (طبیعي) ☐
 برٻښنا ☐
 مایع پروپان ګاز ☐

 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐

 سوځٻدونکي نفت/سپین نفت ☐
 سکاره ☐
 لرګی ☐

 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐
 نھ ☐ ھو ☐

 ھغھ عمومي اسانتیاوې چې ستاسې کورنۍ باید ورتھ تادیھ وکړي پھ نښھ کړئ.
  نور: ☐د اییر کنډٻشنینګ اضافي لګښت   ☐نصبول   ☐کثافت لرې غورځول   ☐فاضالب   ☐اوبھ   ☐تیلیفون   ☐
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 ؟)مرستھ اوسیدو عامھ نور یا 8 برخھ( کوئ ترالسھ مرستھ اوسیدو د تاسو ایا
 نھ ☐ ھو ☐

 ؟کوئ ترالسھ مرستھ انرژۍ د تاسو ایا

 نھ ☐     ھو ☐

 حقوق او مسؤلیتونھ –برخھ  14
کھ موافق ونھ اوسم زه پوھٻږم چې د ھر ھغې پرٻکړې پر وړاندې چې زما غوښتنلیک یا روانو ګټو پھ وړاندې ترسره کٻږي د عادالنھ عادالنھ اورٻدنھ: 

تھ  9885-264-608سره اړیکې یا د عادالنھ اورٻدنې فورمې لپاره د غوښتنې لیک  7709-266-608اورٻدنې غوښتنھ کولی شم. زه پوھٻږم چې 
 فکس کولو یا برٻښنالیک لھ الرې غوښتنھ کولی شم: 

 
Department of Administration 

Division of Hearings and Appeals 
PO Box 7875 

Madison, WI 53708-7875 
 

څخھ د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ ډاونلوډ کولی شم. زه ھمداراز د ادارې دفتر سره  www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htmزه د
لپاره  چٻرې چې ما غوښتنھ کړې وه اړیکھ نیولی او پھ لفظقي یا پھ لیکلې بڼھ د عادالنې اورٻدنې غوښتنھ کولی شم. زه پوھٻږم چې نورو معلوماتو

ForwardHealth ) نوملیکنې او د ګټو السي کتابP-00079.تھ مراجعھ کولی شم ( 
 

. اکثره مخکې تاسې لھ دغې ادارې څخھ د لیکلې خبرتیا ترالسھ کولو حق لرئګټو پای تھ رسولو یا کمولو پھ وړاندې ھر ډول اقدام څخھ  FoodShareستاسې د 
 ورځې وړاندې لیک ترالسھ کړئ. 10ه اقداماتو لپاره، تاسې بھ لھ اقدام څخھ لږ تر لږ

 تاسې حق لرئ:
 غوښتنلیک ترالسھ او لھ ځنډ پرتھ ستاسې غوښتنلیک ومنل شي. •
 د ګټو غوښتنې یا مدیریت کولو کې مرستھ وکړي. FoodShareیو مشر چې ستاسې لھ حاالتو خبر دی تاسې سره د  •
 ګټې ترالسھ کړئ. FoodShareد ورځو کې دننھ  30کھ پھ شرایطو برابر یاست غوښتنې څخھ وروستھ  •
 خدمتونھ ترالسھ کړئ. FoodShareورځو کې دننھ د  7کھ د چټکو خدمتونو پھ شرایطو برابر یاست  •
 د عمر زیاتوالی یا د جنسیت، توکم، رنګ، معلولیت، مذھبي باور، اصلي تابعیت، یا سیاسي باورونو پر بنسټ تاسې سره تبعیض نھ کیږي. •
 ت دي.ستاسې مدني حقونھ رعای •
 د ادارې کارکوونکو لھ لوري تاسې سره پھ درناوی چلند وشي. •
 ستاسې شخصي معلومات شخصي ساتل کیږي. •
 خپلې ادارې څخھ د ھر ھغھ څیز چې پر نھ پوھٻږئ د تشریح کولو غوښتنھ وکړئ. •
 شي. ګټې کمٻږي یا پای تھ رسٻږي او د دغھ بدلون المل لھ وړاندې څخھ وویل FoodShareتاسې کھ ستاسې د  •
 د خپل ځان پھ اړه د ادارې سوانح او دوسیې وګورئ خو ھغھ معلومات نھ چې محرمو سرچینو څخھ ترالسھ شوي دي. •
 د قوانینو یوه کاپي ترالسھ کړئ. FoodShareد  •
تھ د دې ویلو چې ولې کھ خپلې ادارې لھ لوري شوې پرٻکړې سره موافق نھ یاست د عادالنھ اورٻدنې غوښتنھ وکړئ. یوه عادالنھ اورٻدنھ تاسې تھ د اورٻدنې افسر  •

 ستاسې غوښتنلیک یا ګټو اړوند پرٻکړه غلطھ وه فرصت درکوي. 
 

 تاسې مسؤلیت لري:
و پوښتنو تھ پھ بشپړه او صادقانھ توګھ ځواب ورکړئ. تاسې بھ، د دروغو سزا، الندې د دې تاییدولو لپاره چې ستاسې ګټو تھ غوښتنې پر مھال ټول FoodShareد  •

 ټول ځوابونھ رښتیا دي خپل نوم السلیک کړئ.
 د تاسو چې شي څرګنده وترڅ کړئ وړاندې سناد اعتبارې شمیر یو چې شي وغوښتل ممکن څخھ تاسو. کړئ چمتو شي وغوښتل ممکن تاسو چې اسناد شمیر یو •

FoodShare یاست برابر سره مقرراتو برنامې . 
% څخھ ډٻر بدلون راپور ورکړئ. دغھ مقدار بھ ستاسې لیکونو کې لیست شي. تاسې 130د بٻوزلۍ فدرالي کچې څخھ خپل کورنۍ عاید کې لھ  •

isconsin.gov/foodshare/fpl.htmwww.dhs.w .کې د بٻوزلۍ اوسنۍ فدرالي کچھ موندلی شئ 
 ساعتونو څخھ ټیټ شي راپور ورکړئ. 80ګټې ترالسھ کوونکی د کورنۍ غړی کاري ساعتونھ پھ میاشت کې لھ  FoodShareکلھ چې د محدود وخت  •
 اسنادو کې بدلونھ رانھ وړئ. FoodShareکارت یا د  QUESTپھ  •
 کارتونھ مھ خرڅوئ، سوداګري پرې مھ کوئ یا چاتھ یي مھ ورکوئ. QUESTګټې، اسناد، د  FoodShareخپل د  •
 ګټې یوازې وړ توکو پٻرلو لپاره وکاروئ. FoodShareد  •

 
 قوانین ماتوي کٻدای شي لھ پروګرام څخھ رد، جریمھ، زنداني، یا درٻواړه شي. FoodShareھغھ خلک چې د 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
http://www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/fpl.htm
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 FoodShare% لوړٻدو راپور نھ ورکولو سره او کلھ چې د محدود وخت 130زه پوھٻږم چې د بٻوزلي فدرالي کچې څخھ زما کورنۍ عاید د بدلونونو راپور ورکول: 
ھ کړم ترالسھ کړم باید دغھ ساعتونو څخھ ټیټ شي راپور ورکړئ ھغھ ګټې چې باید ترالسھ ن 80ګټې ترالسھ کوونکی د کورنۍ غړی کاري ساعتونھ پھ میاشت کې لھ 

 ګټې بٻرتھ ورکړم یا کٻدای شي درغلۍ لپاره، کوم چې جرم دی محاکمھ شم.

 FoodShare د ممکن لګښتونھ، طبې مالتړ، ماشوم د پاملرنھ، ماشومانو د کارونھ، پناه، سر توګھ پھ بیلګې د ورکوم، راپور یي چې لګښتونھ ھغھ پوھیږم زه :لګښتونھ
 نھ کسر کوم لپاره لګښت دې د زه چې لرې معنې دا کول وړاندې نھ شواھد یا راپور لګښت د چط پوھیږم زه. کړي اغیزمن کوې ترالسھ یي کورنې زما چې ګټې ھغھ

 .غواړم

 زه. شم مستحق ګټو ډٻرو د FoodShare د شي کېدای وکړم کھ ھم، بیا خو ورکړم؛ راپور کېدو ضایع یا کسر عاید د خپل چې ده نھ اړینھ چې پوھېږم زه :کسر عاید د
 نھ برخمن څخھ زیاتوالي د کې ګټو پھ FoodShare د بھ زه کړم، نھ وړاندې راپور کسر د یا ورکیدو د کې عاید میاشتنې پھ کورنۍ خپلې د زه چې وختھ ترھغھ پوھیږم

 .شم

غوښتنھ کوي باید ګټو ترالسھ کولو لپاره تبعھ واوسو یا د  FoodShareزه پوھٻږم چې زه او زما کورنۍ کې ژوند کوونکي ټول ھغھ خلک چې د  د کډوالۍ حالت:
تھ  USCISلھ لوري تایید کٻږي؛  USCISکډوالۍ د رضایت وړ حالت ولرو. زه پوھٻږم چې زما د کورنۍ ھر غړی چې د ګټو غوښتنھ کوي د کډوالۍ حالت بھ د 

مقدار اغٻزمن کړي. زه پوھٻږم چې کھ چٻرې د خپل ځان لپاره د مرستې غوښتنھ نھ کوم یا وړاندې کٻدونکي دغھ معلومات کٻدای شي زما د کورنۍ وړوالی او د ګټو 
 شي. نھسره بھ زما حالت تایید  USCISڅرګنده کړم چې زه د رضایت وړ حالت نھ لرونکی کډوال یم لھ 

اره، استخداموونکی، یا د زده کړې ادارې پھ ګډون د دغو مطابق، د ھرې مالي ادارې، د کرٻډٻټ راپور ورکولو اد Wis. Stat. § 49.22 (2) (2m)ھرڅوک، د 
موخې  2029تر  7USC 2011دغھ څانګھ کٻدلی شي لھ ھر چا څخھ د ھر ھغھ معلوماتو چې د ھغو پروګرامونو ادارې لپاره چې د "معلوماتو خپرولو حق لري. 

د دغې فرعي برخې پر بنسټ د غوښتنې ترالسھ کولو څخھ اوه ورځو کې دننھ دغھ ترسره کوي چې مناسبي او اړین وي غوښتنھ وکړي. پھ دغھ حالت کې ھر څوک بای
 "معلومات وړاندې کړي.

 بنسټ، پر سزا پر خوړولو قسم غلط او دروغو زه،. پوھېږم سزا پھ ماتولو قوانینو یا ورکولو معلوماتو غلطو زه. پوھېږم بیانیو او پوښتنو پھ فورمې دغې غوښتنلیک د زه
 ثابتولو څھ ھغھ د زه. دي بشپړ او کره سم سره پوھې لھ زما ګډون، پھ معلوماتو اړوند تابعیت د کوي غوښتنھ ګټو د چې غړو ھغو کورنۍ د ځوابونھ، ټول ماز چې تاییدوم
 وړتیا د زما ترڅو ونیسي اړیکھ سره وادار یا شخص بل د بھ ګې نماینده محلې چې پوھیږم زه. یم موافق ورسره او پوھېږم باندې کولو وړاندې اسنادو ویلي ما چې لپاره
 . کړي ترالسھ اسناد اړین اړه پھ سطح ګټو د او

 دغھ غوښتنلیک السلیک کولو سره، زه اعتراف کوم چې پورتھ ذکر شوي حقونھ او مسؤلیتونھ مې لوستي او پرې پوھٻږم.

 د السلیک نٻټھ (میاشت/ورځ/کال) عارض یا صالحیت لرونکی استازی – السلیک
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