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 FoodShare aـتقرير الستة أشهر الخاص ب
(FoodShare Six-Month Report) 

 

شهرًا، فيجب أن تقدم نموذج تقرير الستة أشهر  12لمدة  FoodShareإذا كان بيتك معتمد للحصول على مساعدات 

. سيتم إرسال نموذج تقرير الستة أشهر FoodShareلاستمرار الحصول على مساعدات  FoodShare aبـالخاص 

الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا  FoodShareوالتعليمات إليك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الخامس لحالة 

 خلال الأسبوع الأخير من مايو.بدأت المساعدات التي تحصل عليها في يناير، فسيصلك نموذج تقرير الستة أشهر 

، FoodShareملاحظة: إذا كنت شخًصا كبير في السن، كفيف، أو معاق ولا تعمل، أو إذا كنت مشرًدا وتحصل على 

 فأنت غير مطالب بتقديم نموذج تقرير الستة أشهر ولن يصلك في البريد.

 الموعد النهائي

دون أي تأخير، فيجب أن تبلغ عن المعلومات  FoodShareإذا كنت تريد الاستمرار في الحصول على مساعدات 

الحالية بخصوص بيتك عن طريق استكمال وتقديم التقرير بحلول الموعد المحدد المذكور في النموذج. إذا لم تملأ 

 التي تحصل عليها. FoodShareنموذج الستة أشهر الخاص بك وتعيده، فستنتهي مساعدات 

 FoodShare aالخاص بـ استكمال نموذج تقرير الستة أشهر

 يمكنك إكمال نموذج تقرير الستة أشهر وتقديمه بإحدى الطرق التالية:

 .ACCESS: استكمال نموذج الستة أشهر الخاص بك وتقديمه من خلال موقع 1خيار 

 .access.wi.govاذهب إلى  .1

أسفل التنبيهات بالقائمة اليسرى. اتبع التعليمات التي  FoodShareسجل الدخول إلى حسابك وانقر فوق رابط 

 تظهر على الشاشة لاستكمال النموذج وتقديمه. 

 حّمل الدليل على إجاباتك. .2

ن معلومات إنها لفكرة جيدة أن تقوم بتحميل الدليل على إجاباتك بعد إرسال النموذج، لاسيما إذا كنت تبلغ ع

جديدة أو إذا تغيرت معلوماتك. على سبيل المثال، إذا كنت تبلغ بأن لديك وظيفة جديدة، فيمكنك تحميل نسخ 

يوًما عندما تقدم النموذج الخاص بك. التعليمات المرسلة مع نموذج تقرير الستة  30من كشوف الرواتب لآخر 

ل دليلاً على إجاباتك عندما تقدم النموذج، فقد تطالب أشهر الخاص بك بها أمثلة أكثر من الأدلة. إذا لم تحم  

 وكالتك بالدليل في وقت لاحق.



بمجرد أن تقدم النموذج الخاص بك، ستشاهد قسم خطواتك التالية. انقر فوق عرض وتقديم الدليل. كما يمكنك 

المستندات المطلوبة تحميل الدليل في وقت لاحق. في هذا الوقت، ستسجل الدخول إلى حسابك وتنقر فوق 

 أسفل مستنداتي من القائمة اليسرى.

 .MyACCESS: استكمال نموذج الستة أشهر الخاص بك وتقديمه من خلال تطبيق المحمول 2خيار 

 .MyACCESSافتح تطبيق  .1

. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستكمال FoodShareسجل الدخول إلى حسابك وانقر فوق رابط 

 تقديمه.النموذج و

 قم بفتح ومعاينة النموذج الخاص بك. .2

في  إذا لم تكن هناك أي تغييراتيذكر النموذج الخاص بك المعلومات الموجودة لدينا في ملف بيتك. 

، فسيتوجب عليك إذا كانت هناك أي تغييراتالمعلومات الموجودة لدينا، فيمكنك توقيع النموذج وتقديمه. 

 ، الهاتف، البريد، أو الفاكس. ACCESSيمه بطريقة أخرى: موقع استكمال النموذج الخاص بك وتقد

 : استكمال نموذج تقرير الستة أشهر الخاص بك وتقديمه عبر الهاتف.3خيار 

 اتصل بوكالتك. .1

سيكون رقم هاتف وكالتك مذكورًا في النموذج الخاص بك. كما يمكنك العثور على رقم هاتف وكالتك بالذهاب 

. يمكنك أيًضا استكمال النموذج الذي قد www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htmإلى 

 تكون بدأته ولكنك لم تنهيه عن طريق الاتصال بالوكالة.

 قدم الدليل. .2

، أو MyACCESS، تطبيق ACCESSى إجاباتك. يمكنك تقديم الدليل بالفاكس، تطبيق قد تطالب وكالتك بدليل عل

 إرسال الدليل إلى عنوان الوكالة المذكور أعلى النموذج الخاص بك.

 : استكمال نموذج تقرير الستة أشهر الخاص بك وتقديمه بالبريد.4خيار 

 راجع النموذج الورقي الذي ُأرسل إليك. .1

ك المعلومات الموجودة لدينا في ملف بيتك. يجب أن تراجع كل قسم من النموذج يذكر النموذج الخاص ب

 وتكمله وتجيب على كل الأسئلة. يسأل النموذج عن أي تغييرات فيما يلي:

 عنوانك •

 الإيجار أو الدين أو نفقات المرافق الخاصة بك •

 الأشخاص الذين يعيشون في بيتك •

 التزاماتك القانونية لسداد دعم الطفل •

 الوظيفة أو الأجور لكل أفراد بيتك الموظفين أو العاملين لحسابهم الخاص دخل •

 مصادر الدخل غير المكتسبة لكل أفراد البيت •

 دولار فأكثر 50مبالغ الدخل غير المكتسبة، في حال كان التغيير  •

 ثم تابع استكمال كل قسم بالنموذج. لاإذا لم يكن لديك أي تغييرات في أحد الأقسام، فاختر 

 رسل النموذج المستكمل مع الدليل على إجاباتك.أ .2

استخدم المظروف المتوفر مع النموذج الخاص بك لإعادة النموذج المستكمل والدليل على إجاباتك. قد يتضمن 

الدليل كشوف الرواتب التي تم الحصول عليها في الشهر الأخير، السجلات المحاسبية إذا كنت تعمل لحسابك 

اش. التعليمات المرسلة مع نموذج تقرير الستة أشهر الخاص بك تذكر أمثلة أكثر من الأدلة. الخاص، أو بيان المع

 أرسل النموذج والدليل إلى عنوان الوكالة المذكور أعلى النموذج الخاص بك.

وذح إذا أعدت النموذج بدون الإجابة أو التوقيع على كل الأسئلة، فسُيعاد إليك لاستكماله وإعادته. إذا فقدت النم

 الخاص بك أو لم تحصل عليه، فاتصل بالوكالة واطلب نموذًجا جديًدا. 

http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm


 : استكمال نموذج تقرير الستة أشهر الخاص بك وتقديمه بالفاكس.5خيار 

 راجع النموذج الورقي الذي ُأرسل إليك. .1

النموذج يذكر النموذج الخاص بك المعلومات الموجودة لدينا في ملف بيتك. يجب أن تراجع كل قسم من 

 وتكمله وتجيب على كل الأسئلة. يسأل النموذج عن أي تغييرات فيما يلي:

 عنوانك •

 الإيجار أو الدين أو نفقات المرافق الخاصة بك •

 الأشخاص الذين يعيشون في بيتك •

 التزاماتك القانونية لسداد دعم الطفل •

 الخاصدخل الوظيفة أو الأجور لكل أفراد بيتك الموظفين أو العاملين لحسابهم  •

 مصادر الدخل غير المكتسبة لكل أفراد البيت •

 دولار فأكثر 50مبالغ الدخل غير المكتسبة، في حال كان التغيير  •

 ثم تابع استكمال كل قسم بالنموذج. لاإذا لم يكن لديك تغييرات في أحد الأقسام، فاختر 

 أرسل النموذج المستكمل مع الدليل على إجاباتك بالفاكس. .2

 بالفاكس إلى رقم الهاتف بناًء على محل معيشتك: أرسل المستندات

 Milwaukeeإذا كنت لا تعيش في مقاطعة  1822-293-855 •

 Milwaukeeإذا كنت تعيش في مقاطعة  1979-409-888 •

 تأكد من إرسال وجهي النموذج الورقي بالفاكس. 

لات المحاسبية إذا كنت تعمل قد يتضمن الدليل كشوف الرواتب التي تم الحصول عليها في الشهر الأخير، السج

لحسابك الخاص، أو بيان المعاش. التعليمات المرسلة مع نموذج تقرير الستة أشهر الخاص بك تذكر أمثلة أكثر 

 من الأدلة.

إذا أعدت النموذج ولم تجب وتوقع على كل الأسئلة، فسُيعاد إليك لاستكماله وإعادته. إذا فقدت النموذح 

 ه، فاتصل بالوكالة المحلية واطلب نموذًجا جديًدا.الخاص بك أو لم تحصل علي

 الأسئلة

 للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن نموذج تقرير الستة أشهر، اتصل بالوكالة المحلية الخاصة بك. 



 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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