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 (FSET) للتوظیف والتدریب FoodShare برنامج 
FOODSHARE EMPLOYMENT AND TRAINING (FSET) PROGRAM 

 
 أن تكون غیر قادر على العمل جسدیاً أو ذھنیاً. •
 تكوني حامالً. أن •
 بطالة.ال على تأمین أو تكون قد تقدمت للحصول أن تحصل •
 لعالج تعاطي الكحول أو المخدراتفي برنامج مشتركاً تكون أن  •

 إعادة تأھیل. برنامج أو (AODA) األخرى
في مؤسسة للتعلیم العالي لنصف دوام على مسجًال أن تكون  •

 األقل.
الثانویة عاماً أو أكبر وتذھب إلى المدرسة  18 سنبأن تكون  •

 نصف دوام على األقل.ب
 Wisconsin Works (W-2)أن تكون مسجالً في برنامج  •

 .W-2تزماً بمتطلبات ومل
تنال أجراً باألسبوع أو أو أكثر ساعة  30أن تكون عامالً لمدة  •

ساعة أو أكثر باألسبوع بالحد الفیدرالي  30یساوي العمل لمدة 
 األدنى لألجور.

أنت تعیش في منطقة إعفاء بسبب البطالة أو عضو قبلي یعیش  •
في أرض قبلیة أو أرض تفرد الستخدام خاص تتسم بإعفاء بسبب 

البطالة. لالطالع على قائمة مناطق اإلعفاء بسبب البطالة 
واألراضي القبلیة أو األراضي المفردة الستخدام خاص، اذھب 

 /www.dhs.wisconsin.gov/fsetإلى 
exemptions.htm 

 
 .ُمعفى أنك إثبات تقدیم إلى تحتاج قد: ملحوظة

 
 FSETتحقیق شرط العمل من خالل 

مخصصات شرطاً للحصول على  FSETلمشاركة في برنامج اال تعد 
FoodShare ولكن بالنسبة للبالغین الذین یتعین علیھم تحقیق شرط ،

، تُعد مخصصاتھمالعمل من أجل االستمرار في الحصول على 
 إحدى طرق تحقیق شرط العمل. FSET المشاركة في

 
 ؟االنقلماذا بشأن رعایة األطفال ووسائل 

أو غیرھا من خدمات نقل إذا كنت تحتاج إلى رعایة األطفال أو وسیلة 
، قد یمكننا المساعدة.  FSETالدعم من أجل المشاركة في برنامج 

 FoodShareلمعرفة المزید، تحدث مع أحد العاملین المختصین في 
 .FSETأو 

 
 كیف یمكنني معرفة المزید؟

قم بزیارة الرابط  •
www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm  

للتوظیف  FoodShareما ھو برنامج اتصل بوكالتك المحلیة.
 (FSET)والتدریب 

في  FoodShareھو برنامج بدون تكلفة یساعد أعضاء   FSETبرنامج 
نیسان /أبریل 1بناء مھاراتھم الوظیفیة والعثور على وظائف. اعتباراً من 

، قد یحتاج بعض البالغین إلى تحقیق شرط العمل من اجل االستمرار 2015

. وتُعد المشاركة في FoodShareفي الحصول على مخصصات 
 إحدى طرق تحقیق ھذا الشرط.  FSETبرنامج 

 
 البدء

 . ویمكن أن تحیلك وكالتكFoodShareأوالً: یجب أن تسجل في 
في منطقتك. بعد ذلك ستقابل  FSET إلى مقدم خدمة )2(انظر صفحة 

لتتحدث عن احتیاجاتك وأھدافك  FSETأحد العاملین لدى مقدم خدمة 
الوظیفیة. والذي یستطیع أن یریك كیفیة استخدام أدوات البحث الفعالة 

 للعثور عن الوظائف.
 

 في:  FSETیمكن أن یساعد
 .عملیات البحث عن الوظائف واإلحالة للوظائف •
 .یفیةتقییم المھارات الوظ •
 .التخطیط الوظیفي •
 .التدریب والتعلیم الوظیفي •
 .خبرة العمل •
وسائل النقل ورعایة األطفال وغیرھا من التكالیف المرتبطة  •

 .بالعمل
 .عملیات اإلحالة لخدمات مجتمعیة أخرى  •
 .تحقیق شرط العمل •

 
FoodShare لوقت محدود وشرط العمل 

عاماً  49و  18قد یحتاج بعض البالغین الذین تتراوح أعمارھم بین 
عاماً یقیمون بالمنزل إلى تحقیق  18والذین لیس لدیھم أطفال أقل من 

شرط العمل من أجل االستمرار في الحصول على مخصصات 
FoodShare ،فإذا كنت تحتاج إلى تحقیق شرط العمل ولم تحققھ .

  36لفترة  FoodShareات فیمكنك فقط الحصول على مخصص
 ).أعوام ثالثةشھراً (

قد یُعتبر بعض البالغین أیضاً معفون وال یحتاجون إلى تحقیق شرط 
 العمل إذا كان أیاً مما یلي صحیحاً:

عاماً ویكون أحد أفراد األسرة  18أن تقیم مع طفل تحت سن  •
 .FoodShareالمستفیدة من برنامج 

 ـھا./ـھا العنایة بنفسھ/یمكنھ شخص البالرئیسي المعتني أن تكون  •
 أعوام. 6تحت سن بطفل تعولھ الرئیسي المعتني أن تكون  •
 

/www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth قم بزیارة
resources.htm من 1 صفحة انظر أو لھا تتبعالتي  لتحدید الوكالة 

 الرقم على األعضاء بخدمات اتصل أو ھذه الوقائع صحیفة
 .والترجمة) TTY  الكاتبة المبرقة خدمتا تتوفر(  800-362-3002
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 Income Maintenance( معلومات االتصال باتحادات صیانة الدخل
Consortiums( والوكاالت القبلیة )Tribal Agencies( 

 

. FoodShareو BadgerCare Plusو Medicaidوالوكاالت القبلیة مساعدتك في خدمات األھلیة لبرامج مثل ) غالبًا ما یُطلق علیھا الوكاالت(یمكن التحادات صیانة الدخل 
إذا كانت لدیك أسئلة . منھا كل اتحادویوضح الجدول أدناه اتحادات صیانة الدخل والوكاالت القبلیة بترتیب أبجدي ویتضمن أرقام الھواتف باإلضافة إلى المقاطعات التي یتألف 

 بخصوص أھلیتك أو حالتك، فاتصل باالتحاد الذي یمثل مقاطعتك أو وكالتك القبلیة.

Bad River Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-682-7127 
Bay Lake 888-794-5747 
• Brown 
• Door 

• Marinette 
• Oconto 

• Shawano  

Capital 888-794-5556 
• Adams 
• Columbia 
• Dane 

• Dodge 
• Juneau 
• Richland 

• Sauk 
• Sheboygan 

 

Central 888-445-1621 
• Langlade 
• Marathon 

• Oneida 
• Portage 

  

East Central Income Maintenance Partnership 888-256-4563 
• Calumet 
• Green Lake 
• Kewaunee 

• Manitowoc 
• Marquette 
• Outagamie 

• Waupaca 
• Waushara 
• Winnebago 

 

Forest County Potawatomi Community 715-478-4433 
Great Rivers 888-283-0012 
• Barron 
• Burnett 
• Chippewa 
• Douglas 

• Dunn 
• Eau Claire 
• Pierce 

• Polk 
• St. Croix 
• Washburn 

 

Lac Courte Oreilles Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians of Wisconsin 715-634-8934 
Lac du Flambeau Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-588-4235 
Menominee Indian Tribe of Wisconsin 715-799-5137 
Milwaukee Enrollment Services (MilES) 888-947-6583 
Milwaukee    
Moraine Lakes 888-446-1239 
• Fond du Lac 
• Ozaukee 

• Walworth 
• Washington 

• Waukesha  

Northern 888-794-5722 
• Ashland 
• Bayfield 
• Florence 
• Forest 

• Iron 
• Lincoln 
• Price 
• Rusk 

• Sawyer 
• Taylor 
• Vilas 
• Wood 

 

Oneida Nation 800-216-3216 
Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa 715-779-3706 
Sokaogon Chippewa Community 715-478-3265 
Southern 888-794-5780 
• Crawford 
• Grant 
• Green 

• Iowa 
• Jefferson 

• Lafayette 
• Rock 

 

Stockbridge-Munsee Community 715-793-4032 
Western Region for Economic Assistance 888-627-0430 
• Buffalo 
• Clark 
• Jackson 

• La Crosse 
• Monroe 
• Pepin 

• Trempealeau 
• Vernon 

 

Wisconsin’s Kenosha Racine Partnership (WKRP) 888-794-5820 
• Kenosha • Racine   
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 التمییز عدمتصریح 

)، یحضر USDAوفقا لقانون الحقوق المدنیة اإلتحادي وتوجیھات وسیاسات الحقوق المدنیة لوزارة الزراعة االمریكیة (یو أس دي أي) (
ان تمیز بناء على العرق، لون  USDAووكاالتھا ومكاتبھا، وموظفیھا ومؤسساتھا المشاركة في، أو المدیرة لـ، برامج الـ  USDAعلى الـ 

ي أي البشرة، القومیة، الجنس، المذھب العقائدي، اإلعاقة، العمر، المعتقدات السیاسیة، أو الثأر أو اإلنتقام بسبب نشاط حقوق مدنیة سابق ف
 .USDAبرنامج او نشاط یداران أو یموالن من قبل الـ 

التسجیل  تصال بدیلة لمعلومات البرنامج (مثال، لغة بریل، أحرف كبیرة الحجم،یتوجب على االشخاص المعاقین المحتاجین الى وسائل إ
لغة االشارات االمریكیة، الخ) ان یتصلوا بالوكالة في (الوالیة او المحلیة) حیث قدموا للحصول على المنافع. یمكن لالشخاص  الصوتي ،

المرحل االتحادیة خدمة عبر االتصال ب USDAالكالم االتصال بالـ  الطرش او المعانین من صعوبة في السمع او المعانین من اعاقات في
Federal Relay Service  إضافة الى ذلك، یمكن توفیر معلومات البرامج بلغات أخرى.8339-877 (800)على ھاتف . 

) والذي یمكن AD-3027، طلب رقم (USDAلغرض رفع شكوى برنامج ضد التمییز، أكمل مأل طلب شكوى التمییز من برنامج الـ 
وزود  USDAاو بكتابة رسالة معنونة الى الـ  USDAوفي اي مكتب للـ  How to File a Complaintتنزیلھ من االنترنت على الرابط: 

. قدم طلبك 9992-632 (866)لب الشكوى، اتصلوا على ھاتف جمیع المعلومات المطلوبة في الطلب. لطلب نسخة من طبالرسالة 
 عبر: USDAالمكتمل او رسالتك الى الـ 

 وزارة الزراعة االمریكیة) البرید: 1(
 مكتب مساعد الوزیر للحقوق المدنیة

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410؛ 

 ؛ أو7442-690 (202)) بالفاكس على ھاتف 2(

 program.intake@usda.gov) البرید االلكتروني: 3(

 وفر التكافؤ في الفرصھذه المؤسسة ت

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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