عزيزي الوالد  /ولي االمر:
يحتاج األطفال إلى وجبات صحية لكي يتعلموا و تقوم المدرسة طفلكم بتقديم وجبات صحية في كل أيام دوام الدراسة و قد يكون طلفك من
االطفال المؤھلين للحصول على الوجبات المجانية أو الوجبات المخفضة السعر
 .١ھل يجب عل ّى ملء استمارة طلب تأھيل لك طفل؟ ال  -حيث يمكنك أن تمأل استمارة طلب واحدة لجميع طلبة المدارس في
منزلك و من الجدير بالذكر أننا ال نستطيع الموافقة على استمارة طلب لم يتم اكمالھا لذا نرجو أن تمأل االستمارة بكل المعلومات
المطلوبة و الرجاء اعادة استمارة الطلب إلى إحدى المدراس التي يحضرھا أي من أطفالك
 .٢من يستطيع الحصول على الوجبات المجانية؟ يمكن ألطفال كل العوائل الحاصلة على المعونات من برنامج دعم التغذية
التكميلية ) (SNAPالحصول على وجبات مجانية بغض النظر عن دخل األسرة و باإلضافة إلى ذلك يستطيع أطفالك الحصول
على وجبات مجانية إذا كان دخل األسرة الكلي ضمن حدود المقاييس الفدرالية المؤھلة
 .٣ھل يمكن لألطفال تحت رعاية األسرة القانونية الحصول على الوجبات المجانية؟ نعم يمكن لالطفال الواقعين تحت رعاية
األسرة القانونية أو الواقعين تحت رعاية المحكمة المختصة أو وكالة االنشاء الحصول على الوجبات المجانية -حيث أنه يمكن
كل طفل تحت الرعاية القانونية للعائلة له حق في الحصول على وجبات مجانية بغض النظر عن الدخل
 .٤ھل يستطيع األطفال المشردون أو الھاربون أو المھاجرون النازحون الحصول على وجبات مجانية؟ نعم يمكن لكل من ينطبق
عليھم شروط المشردين ،الھاربين أو المھاجرين النازحون لھم الحق في وجبات مجانية .اذ لم يتم إخبارك بأن أطفالك مؤھلين
للحصول على الوجبات المجانية الرجاء اتصل أو ابعث بريد إلكتروني إلى المدرسة التي يحضرھا طفلك لكي يتم النظر في ذلك
 .٥من يستطيع الحصول على وجبات مخفضة األسعار؟ يستطيع أطفالك الحصول على وجبات مخفضة األسعار اذا كان دخل
العائلة ضمن الحدود المنصوص عليھا في القائمة الفدرالية الخاصة بالدخل المؤھل )لھذا البرنامج( الموضحة في استمارة
الطلب
 .٦ھل علي أن أمأل طلبا ً اذا وصلتني رسالة من المدرسة تخبرني بأنه يحق ألطفالي الحصول على وجبات مجانية في السنة
الدراسية الحالية؟ في ھذه الحالة يرجى قراءة الرسالة بدقة و اتباع االرشادات – و الرجاء االتصال بالمدرسة التي يحضرھا
طفلك إن كانت لديك أسئلة بخصوص الرسالة
 .٧لقد تمت الموافقة على استمارة الطلب الخاصة بطفلي العام الماضي فھل علي تقديم استمارة أخرى )العام الحالي(؟ نعم يتوجب
ذلك ألن االستمارة التي قد تمت الموافقة عليھا تابعة للعام الدرسي السابق و بعض ايام العام الدراسي الحالي – و بالنسبة لھذا
العالم فإنه يتوجب عليك تقديم طلب جديد إال إذا أخبرتك المدرسة أن طفلك مؤھل للسنة الدراسية الجديدة
 .٨انا أحصل على  WICھل يستطيع طفلي )أطفالي( الحصول على وجبات مجانية؟ قد يكون طفل أو أطفال العوائل المنتفعة من
برنامج الـ  WICمن المأھلين للوجبات المجانية – الرجاء ملء استمارة الطلب
 .٩ھل سيتم التحقق من المعلومات التي يتم توفيرھا؟ نعم وقد نطلب منك ارسال اثبات خطي لتلك المعلومات
 .١٠اذا لم اكن مؤھال اآلن ھل بإستطاعتي التقديم الحقاً؟ نعم تستطيع التقديم في أي وقت من أوقات السنة الدراسية و كمثال فإنه
قد يتم تأھيل أطفال أولياء األمور الذين فقدوا وظائفھم للحصول على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة في حال انخفض دخل
العائلة إلى ما دون المبلغ المحدد للتأھيل للبرنامج
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 .١١ماذا لو لم أوافق على قرار المدرسة بخصوص استمارة الطلب؟ في ھذا الحال يجب أن تتحدث مع المسؤولين في المدرسة و
باإلضافة إلى ذلك فإنه يحق لك طلب جلسة استماعية ليتم مراجعة القرار
 .١٢ھل استطيع التقدم بالطلب اذا كان أحد أعضاء عائلتي غير أمريكي الجنسية؟ نعم حيث أنه ليس من الضروري بأن تكون أنت أو
طفلك )أطفالك( حاصل على الجنسية األمريكية لكي يتم التأھيل لبرنامج المعونات الخاص بالوجبات المجانية أو الوجبات
المتوفرة بأسعار مخفضة
 .١٣من ھم أعضاء العائلة الذين يجب ذكرھم )في استمارة الطلب(؟ يجب تسجيل جميع األفراد المتواجدين في في منزلك )مثل
األجداد أو أقرباء آخرين أو األصدقاء( و الذين يشاركون العائلة في المصاريف و في الدخل و يجب أن تسجّل نفسك وجميع
األطفال الساكنون في دارك و اذا كنت تعيش مع اشخاص مستقلين ماليا )مثال ،اشخاص ال تقوم بدعمھم ماليا و اليشاركونك
واطفالك صرف الدخل و الذين يدفعون الجزء الخاص بھم من المصاريف( ففي ھذه الحالة ال تقوم بتسجيلھم
 .١٤ماذا لو كان دخلي متغيرا ؟ قم بتسجيل المبلغ الذي تستلمه في األوقات االعتيادية .مثالً ،إذا كنت تحصل على  1000دوالر
شھريا ولكن تغيبت قليالً عن العمل في الشھر الماضي واستلمت  900دوالر ،اكتب انك تستلم  1000دوالر شھريا .اذا كنت
تعمل ساعات اضافية ،احسبھا مع دخلك ولكن ليس اذا كانت الساعات االضافية تحصل فقط في بعض االحيان .اذا فقدت وظيفتك
أو تم خفض عدد ساعات عملك أو خفض دخلك اذكر دخلك الحالي.
 .١٥أنا في العسكرية -ھل يجب أن نذكر مخصصات السكن كحزء من دخلي؟ إذا كنت تستلم نقودا مخصصة للسكن خارج القاعدة
العسكرية يجب أن تذكرھا كجزء من الدخل ولكن اذا كان مسكنك جز ًء من مبادرة خصخصة االسكان العسكري التذكر من
مخصصات االسكان كحزء من الدخل
 .١٦لقد تم ارسال زوجي )زوجتي( الى ميدان القتال -ھل يجب تسجيل العالوة المخصصة للقتال كجزء من الدخل؟ كال ،اذا كان يتم
دفع العالوة المخصصة للقتال باالضافة الى الراتب االساسي بسبب إرسال العسكري إلى أرض القتال و ليس قبل ذلك فإنه ال
تعتبر ھذا الدخل محسوبا .الرجاء االتصال بمدرسة طفلك للحصول على المزيد من المعلومات
 .١٧تحتاج عائلتي إلى المزيد من المعونة  -ھل ھناك برامج اخرى يمكننا التقديم إليھا؟ لكي تتعرف على كيفية التقديم للمزيد من
برامج المعونة الرجاء االتصال على المكتب المحلي للمعونة
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تعليمات تقديم استمارة الطلب
يعتبر لفظ "عضو في العائلة" أي شخص سواء كان بالغ أو طفل يسكن معك
اذا كانت األسرة تحصل على معونات من ]برنامج دعم التغذية التكميلية ) [ (SNAPأو ]الدعم المؤقت للعوائل ذات الحاجة [ أو
] برنامج توزيع الطعام على أراضي الھنود الحمر ) [ (FDPIRاتبع ھذه التعليمات
الجزء  :١سجل جميع اعضاء األسرة واسم المدرسة كل طفل في العائلة
الجزء  :٢سجل رقم الملف الخاص بأي عضو من عائلتك )بما في ذلك البالغين( الذين يحصلون على معونات ] [SNAPأو ] [TANFأو ].[FDPIR
الجزء  :٣تخطّى ھذا الجزء.
الجزء  :٤تخطّى ھذا الجزء
الجزء  :٥وقع على االستمارة – و ال يجب تسجيل األرقام األربعة األخيرة لرقم الضمان االجتماعي
الجزء  :٦أجب عن ھذه األسئلة إن رغبت في ذلك
اذا لم يحصل اي شخص من أسرتك على معونات ] [SNAPأو ] [TANFواذا كان أي طفل في عائلتك مشردا أو مھاجرا نازحا او ھاربا اتبع
االرشادات اآلتية:
الجزء  :١سجل اسماء جميع اعضاء األسرة و اسم مدرسة كل طفل
الجزء  :٢تخطّى ھذا الجزء.
الجزء  :٣اذا كان الطلب المقدم مقدم بشأن طفل مشرد أو مھاجر نازح أو ھارب -فقم بتأشير المربع المناسب واتصل بمدرسة الطفل
الجزء  :٤امأل ھذا الجزء فقط اذا لم يؤھل طفل في عائلتك كما ھو موضح في الجزء ) (٣ثم انظر الى االرشادات الخاصة التصنيفات األسرية األخرى
الجزء  :٥وقع االستمارة .آخر اربعة ارقام من رقم الضمان االجتماعي غير ضرورية اذا لم تحتاج الى ملئ جزء ٤
الجزء  :٦أجب عن ھذا السؤال إذا رغبت.
اذا كان الطلب بشأن طفل تحت رعايتك القانونية  -اتبع االرشادات اآلتية:
اذا كان جميع اطفال أألسرة تحت رعايتك القانونية:
الجزء  :١اذكر جميع االطفال تحت رعايتك القانونية واسماء المدارس لكل منھم .قم بتأشير المربع الذي يدل ان الطفل تحت الرعاية القانونية
الجزء  :٢تخطّى ھذا الجزء.
الجزء  :٣تخطّى ھذا الجزء.
الجزء  :٤تخطّى ھذا الجزء
الجزء  :٥وقع على االستمارة – و ال يجب تسجيل األرقام األربعة األخيرة لرقم الضمان االجتماعي
الجزء  :٦أجب عن ھذه األسئلة إن رغبت في ذلك
أذا كنت تقوم بملء استمارة طلب ألطفال تحت رعايتك القانونية – الرجاء اتباع ھذه المعلومات:
إذا كان بعض األطفال في المنزل تحت الرعايتك القانونية:
الجزء  :١سجل اسماء كل اعضاء عائلتك واسماء المدارس الخاصة بكل طفل .و بالنسبة لكل شخص ليس له دخل بما في ذلك االطفال يجب أن تقوم
بتأشير مربع "بال دخل" [NO INCOME] .و قم بتأشير ذلك المربع إن كان الطفل تحت رعايتك القانونية
الجزء  :٢اذا لم يكن لألسرة رقم ملف  ،تخطّى ھذا الجزء.
الجزء  :٣اذا كان الطلب بشأن طفل مشرد أو مھاجر نازج أو ھارب فقم بتأشير المربع المناسب وإتصل بمدرسة الطفل وإن لم يكن ھذا ھو الحال فقم
بتخطّى ھذا الجزء.
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الجزء  :٤اتبع االرشادات اآلتية لتسجيل الدخل االجمالي للعائلة الخاص بھذا الشھر أو الشھر الماضي
• المربع  -١االسم :قم بتسجيل اسماء جميع اعضاء األسرة ذوو الدخل
• المربع  -٢قم بتسجيل الدخل االجمالي وعدد مرات قبض ذلك الدخل :و ذلك لكل شخص يسكن في المنزل و اذكر نوع الدخل المقبوض في
الشھر يجب اخبارنا عدد مرات استالم الراتب سواء كان ذلك – اسبوعيا ً أو مرة كل اسبوعين أو مرتين في الشھر أو مرة في الشھر
• بالنسبة للدخل اذكر الدخل االجمالي قبل الضرائب وليس المبلغ بعد الضرائب حيث أن الراتب األجمالي ھو المبلغ المأخوذ قبل الضرائب
والمقتطعات االخرى و تستطيع ان تجد ھذه المعلومات على صك الراتب أو يستطيع رئيسك في العمل اخبارك به و بالنسبة ألي دخل آخر
اذكر دخل كل شخص من العائلة حصل على المساعدات الحكومية كل شھر و مصروف اعالة الطفل او النفقة الزوجية أو المعاش أو الراتب
التقاعدي أو الضمان االجتماعي أو دخل الضمان التكميلي ) (SSIأو معونات العسكريين القدامى ) (VAأومخصصات العجز –
• و تحت بند كل أنواع الدخل األخرى سجل تعويضات اإلصابة في العمل أو البطالة أو مخصصات االضراب عن العمل أو المساھمات المالية
االعتيادية ألي شخص ال يسكن في المنزل و لكن يساھم في الدخل وأي دخل آخر .التذكر أي دخل تحصل عليه من SNAP, FDPIR,
 WICأو مخصصات فدرالية للدراسة او مخصصات األطفال تحت رعايتك القانونية و المقدمة للعائلة من المؤسسات المختصة و بالنسبة
ألصحاب األعمال الحرة فإنه يمكن لھم تسجيل الدخل بعد طرح النفقات من إجمالي الدخل -و ينطبق ھذا على المشاريع التجارية أوالمزارع
أو ممتلكات االيجار و اذا كنت تعيش ضمن مبادرة خصخصة االسكان العسكري أو تحصل على مدفوعات العالوة المخصصة للقتال )في
العسكرية( ،ال يتم شملھا في مصادر الدخل ھذه
الجزء  :٥يجب أن يتم التوقيع على ھذه االستمارة من قبل كل شخص بالغ من اعضاء األسرة وأن يتم تسجيل آخر أربعة أرقام من رقم الضمان
االجتماعي أو تأشير المربع المناسب اذا لم يكن لديه ھذا الرقم
الجزء  :٦أجب عن ھذا السؤال في حال رغبت بذلك
بخصوص التصنيفات األخرى للعوائل و التي تتضمن العوائل التي تحصل على معونة الـ  -WICاتبع ھذه االرشادات:
الجزء  :١سجل اسماء جميع اعضاء عائلتك واسماء المدارس لكل طفل و بخصوص كل شخص ال يكسب أي دخل بما في ذلك األطفال يجب أن تؤشر
مربع " "No Incomeمقابل اسمائھم
ّ
الجزء  :٢اذا لم تكن للعائلة رقم ملف للمعونات تخطى ھذا الجزء
الجزء  :٣اذا كان الطلب بشأن طفل مشرد أو مھاجر نازح أو ھارب فقم بتأشيرالمربع المناسب وإتصل بمدرسة طفلك و إذا لم يكن ھذا ھو الحال
تخطّى ھذا الجزء.
الجزء  :٤اتبع اإلرشادات اآلتية لتسجيل الدخل االجمالي للعائلة للشھر الحالي أو الشھر الماضي.
• مربع  -١االسم :سجل جميع اعضاء األسرة الذين يكسبون دخالً
• المربع  -٢قم بتسجيل الدخل االجمالي وعدد مرات قبض ذلك الدخل :و ذلك لكل شخص يسكن في المنزل و اذكر نوع الدخل المقبوض في
الشھر و يجب اخبارنا عدد مرات استالم الراتب سواء كان ذلك – اسبوعيا ً أو مرة كل اسبوعين أو مرتين في الشھر أو مرة في الشھر
بالنسبة للدخل ،اذكر الدخل االجمالي قبل الضرائب وليس المبلغ بعد الضرائب حيث أن الراتب األجمالي ھو المبلغ المأخوذ قبل الضرائب
والمقتطعات االخرى و تستطيع ان تجد ھذه المعلومات على صك الراتب أو يستطيع رئيسك في العمل اخبارك به و بالنسبة ألي دخل آخر
اذكر دخل كل شخص من العائلة حصل على المساعدات الحكومية كل شھر و مصروف اعالة الطفل او النفقة الزوجية أو المعاش أو
الراتب التقاعدي أو الضمان االجتماعي أو دخل الضمان التكميلي ) (SSIأو معونات العسكريين القدامى ) (VAأومخصصات العجز –
• و تحت بند كل انواع الدخل األخرى سجل تعويضات اإلصابة في العمل أو البطالة أو مخصصات االضراب عن العمل أو المساھمات المالية
االعتيادية ألي شخص ال يسكن في المنزل و لكن يساھم في الدخل وأي دخل آخر .التذكر أي دخل تحصل عليه من SNAP, FDPIR,
 WICأو مخصصات فدرالية للدراسة او مخصصات األطفال تحت رعايتك القانونية و المقدمة للعائلة من المؤسسات المختصة و بالنسبة
ألصحاب األعمال الحرة فإنه يمكن لھم تسجيل الدخل بعد طرح النفقات من إجمالي الدخل -و ينطبق ھذا على المشاريع التجارية أوالمزارع
أو ممتلكات االيجار و إذا كنت تعيش ضمن مبادرة خصخصة االسكان العسكري أو تحصل على مدفوعات العالوة المخصصة للقتال )في
العسكرية( ال يتم شملھا في مصادر الدخل ھذه.
الجزء  :٥يجب أن يتم التوقيع على ھذه االستمارة من قبل كل شخص بالغ من اعضاء األسرة وأن يتم تسجيل آخر أربعة أرقام من رقم الضمان
االجتماعي أو تأشير المربع المناسب اذا لم يكن لديه ھذا الرقم
الجزء  :٦أجب عن ھذا السؤال في حال رغبت بذلك
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ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﻏﺬﺍی ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺍﻟﺠﺰء  :1ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺍﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
)ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺃﻭﻝ ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻠﻘﺐ(

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺃﻭﺍﻛﺘﺐ
 NAﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ
ﺩﺧﻞ ﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ

ﻗﻢ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺘﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
* ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺨﻄّﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰء  5ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ














ﺟﺰء  .2ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ

ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ] ،[TANF Cash Assistance] ،[FDPIR] ،[SNAPﺃﻋﻄﻲ ﺍﺳﻢ ﻭﺭﻗﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﺫﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺟﺰء .5
ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﺨﻄّﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﻭﺍﺫﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺟﺰء .3
ﺍﻻﺳﻢ ____________________________________________________________________ :ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ __________________________________________________________ :

ﺟﺰء  .3ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎً ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﺸﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﻧﺎﺯﺣﺎ ﺃﻭ ﻫﺎﺭﺑﺎ ﻗﻢ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺇﺗﺼﻞ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﻃﻔﻠﻚ
ﻫﺎﺭﺏ  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺎﺯﺣﺎ  ﻣﺸﺮﺩ 
ﺟﺰء .4ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ /ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﺮﺍﺕ ﻗﺒﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺧﻞ
 .1ﺍﻻﺳﻢ
)ﺍﺫﻛﺮ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻤﺎء ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﺩﺧﻼ(

 .2ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻄﻌﺎﺕ

)ﻣﺜﺎﻝ( ﺟﻴﻦ ﺳﻤﻴﺚ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻋﺎﻟﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻭ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ  SSIﻭ VA

 / $199.99ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺎ

 / $50.00ﺷﻬﺮﻳﺎً

 / $99.99ﺷﻬﺮﻳﺎً

ﺃﻱ ﺩﺧﻞ ﺁﺧﺮ

 / $149.99ﻛﻞ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ

_____ / $

____ / $

___ / $

_____ / $

_____ / $

____ / $

___ / $

_____ / $

_____ / $

____ / $

___ / $

_____ / $

_____ / $

____ / $

___ / $

_____ / $

_____ / $

____ / $

___ / $

_____ / $

_____ / $

____ / $

___ / $

_____ / $
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ﺟﺰء  .5اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وﺁﺧﺮ ارﺑﻌﺔ ارﻗﺎم ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ(
ﻳﺠﺐ ان ﻳﻮﻗﻊ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة .اذا آﻨﺖ ﻗﺪ اآﻤﻠﺖ ﺟﺰء  4و ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ واﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ذآﺮ اﺧﺮ أرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺄﺷﻴﺮ ﻣﺮﺑﻊ" ﻟﻴﺲ ﻟﺪي رﻗﻢ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ).ﺁﻧﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ(

أﻧﺎ اﻗﺮ)أﻋﺪ( ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ واﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺴﺘﺠﻴﻞ آﺎﻣﻞ دﺧﻠﻲ و أﻧﺎ اﻋﺮف أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﺪراﻟﻲ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ازودهﺎ
أﻧﺎ اﻋﺮف ان اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺪرس ة ﻗﺪ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻧﺎ اﻋﻠﻢ أﻧﻨﻲ إذا اﻋﻄﻴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻤﺪا ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪ أﻃﻔﺎﻟﻲ ﻣﻌﻮﻧﺎت اﻟﻮﺟﺒﺎت وﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.
وﻗﻊ هﻨﺎ  _______________________________________________________________________ :أآﺘﺐ اﺳﻤﻚ آﺎﻣﻼ________________________________________________________________ :
اﻟﺘﺎرﻳﺦ_______________________________________________________________________ :
اﻟﻌﻨﻮان ________________________________________________________________________ :رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ_____________________________________________________________________ :
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ _________________________________________________________________________ :اﻟﻮﻻﻳﺔ _____________________________ :اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي_____________________________ :
ﺁﺧﺮ ارﺑﻌﺔ ارﻗﺎم ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ___ ___ ___ ___ ‐ * * ‐ * * *  ﻻ أﻣﻠﻚ رﻗﻢ ﺿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﺰء  .6اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل )ﺧﻴﺎري(

إﺧﺘﺮ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ)ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق(:

ﻗﻢ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮ إﺛﻨﻴﺔ واﺣﺪة:

 اﺳﻮد أو اﻓﺮﻳﻘﻲ اﻣﺮﻳﻜﻲ

 اﺳﺒﺎﻧﻲ أو ﻻﺗﻴﻨﻲ

 اﺳﻴﻮي

 هﻨﺪي اﻣﺮﻳﻜﻲ أو ﻣﻦ ﺳﻜﺎن أﻻﺳﻜﺎ أﻷﺻﻠﻴﻴﻦ

 ﻏﻴﺮ اﺳﺒﺎﻧﻲ أوا ﻻﺗﻴﻨﻲ

 اﺑﻴﺾ

 ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن أﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎواي أو ﺟﺰر اﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدىء

ﻻ ﺗﻤﻸ هﺬا اﻟﺠﺰء -هﺬا ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻘﻂ
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice A Month x 24 Monthly x 12
______ Total Income: ____________ Per: { Week, { Every 2 Weeks, { Twice A Month, { Month, { Year; Household size:
 Categorical Eligibility:
{ Eligibility: Free { Reduced { Denied
______________ Determining Official’s Signature: ________________________________________________ Date:
___________ Confirming Official’s Signature: ________________________________ Date:
____________ Verifying Official’s Signature: __________________________________ Date:
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قد يكون أطفالك مؤھلين للحصول على وجبات مجانية أو مخفضة أألسعار اذا كان دخل أسرتك يساوي أو أقل من الحدود المذكورة في ھذه
القائمة و التي يمكن الحصول عليھا بالذھاب إلى الموقع التالي:
http://www.fns.usda.gov/cnd/governance/notices/iegs/RPieg.pdf

يلزم قانون ريتشارد ب رسل لوجبات الغداء في المدارس تزويدنا بالمعلومات المذكورة في ھذه االستمارة مع العلم بانك غير ملزم
بتزويدنا بالمعلومات ولكن اذا لم تقم بتزويدھا فلن نستطيع الموافقة على تزويد طفلك بوجبات مجانية أو بأسعارمخفضة و يجب أن تزودنا
بآخر اربعة ارقام من رقم الضمان االجتماعي للشخص البالغ الذي يعيش في المنزل والذي يوقع ھذه االستمارة و آخر أربعة أرقام من رقم
الضمان االجتماعي غير مطلوبة عندما تقدم الطلب بالنيابة عن طفل تحت رعايتك القانونية أو عندما تذكر رقم البرنامج التكميلي
للمساعدات الغذائية) (SNAPأو برنامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ) (TANFأو برنامج توزيع المواد الغذائية على محميات
الھنود ) (FDPIRو رقم الملف أو أي رقم ) (FDPIRآخر معرف لـطفلك أو عندما تذكر بأن الشخص البالغ من األسرة والذي يوقع ھذه
االستمارة ال يملك رقم للضمان االجتماعي .سنستخدم معلوماتك لنقرر أھلية طفلك لوجبات مجانية أو لوجبات مخفضة أألسعار ،وألغراض
ادارية ولمساعدتنا في فرض برنامج اإلفطار والغداء .قد نشارك معلومات أھليتك مع برامج التعليم ،الصحة والتغذية لكي تساعدھا في
تقييم ،تمويل ،أو تحديد المساعدات لبرامجھم ،المدققين لمراجعة البرامج ،واألجھزة األمنية لمساعدتھا في ايجاد مخالفي قوانين البرنامج.

بيان عدم ممارسة التمييز :ھذا البيان يشرح ما يجب فعله في حال اعتقدت بأنك قد عوملت بشكل غير عادل ″بموجب القانون الفدرالي
وقوانين وزارة الزراعة االمريكية ،تمنع ھذه المؤسسة من ممارسة التمييز بنا ًء على العرق أو اللون أو البلد األصلي أو الجنس أو العمر أو
االعاقة .لتقديم شكوى ضد التمييز العنصري اكتب رسالة الى USDA, Director, Office of Adjudication, 1400
 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20350-9410أو إتصل بالرقم المجاني )صوت( .(866) 632-9992
االشخاص ذوو القصر السمعي أو إعاقات التكلم بإمكانھم االتصال بـ  USDAمن خالل خدمات التتابع الفدرالي على رقم
 (800) 877-8339أو )باإلسبانية(  .(800) 845-6136الـ USDAھي مقدمة فرص خدمات وفرص عمل عادلة".
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مشاركة المعلومات مع الـ MEDICAID/SCHIP

عزيزي الوالد  /ولي األمر:
اذا كان طفلك )أطفالك( يحصلون على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة  ،قد يكونون مؤھلين ايضا ً للحصول على تأمين صحي مجاني أو
بسعر مخفض من خالل برنامج  Medicaidأو برنامج الوالية للـتأمين الصحي لألطفال ) (SCHIPو من الجدير بالذكر أن األطفال الذين
يحصلون على تأمين صحي لديھم فرصة احسن للحصول على عناية صحية دورية وتقل احتمالية غيابھم عن الدوام الدراسي بسبب
المرض.
وألن التأمين الصحي ضروري لصحة األطفال ،فإن القانون يسمح لنا أن نخبر  Medicaidو SCHIPبأن اطفالك مؤھلين للوجبات
المجانية أو مخفضة أألسعار ،اال اذا طلبت منـّا أن ال نذكر ذلك .و ستقوم وكاالت  Medicaidو SCHIPباستعمال المعلومات فقط لتحديد
األطفال المؤھلين لبرامجھم و قد يتصل مسؤولوا البرنامج بك لكي يعرضوا عليك إدراج اطفالك و ملء استمارة مساعدة الوجبات المجانية
أو مخفضة أألسعار أألسعار ال يدرج اطفالك تلقائيا ً في التأمين الصحي.
اذا لم ترغب أن تشارك  Medicaidأو  SCHIPبمعلوماتك ،امأل اإلستمارة ادناه و ابعثھا ) ارسال ھذه اإلستمارة لن يؤثر على إمكانية
استالم اطفالك للوجبات المجانية أو مخفضة األسعار(.



ال ،ال أريد ان تشارك معلومات استمارة تأھيل الدخل لمساعدات الوجبات مع  Medicaidأو برنامج الوالية للتأمين
الصحي ألطفال.

اذا أشرت "ال" امأل اإلستمارة ادناه لتضمن أن معلوماتك لن يشارك بھا لألطفال المذكورين ادناه:

اسم الطفل ___________________________________________ :المدرسة__________________________________________________ :
اسم الطفل ___________________________________________ :المدرسة__________________________________________________ :
اسم الطفل ___________________________________________ :المدرسة__________________________________________________ :
اسم الطفل ___________________________________________ :المدرسة__________________________________________________ :
توقيع ولي األمر ________________________________________________________ :التاريخ_________________________________ :
اكتب اسمك كامال_________________________________________________________________________________________________:
العنوان_________________________________________________________________________________________________________ :
_________________________________________________________________________________________________________________
للمزيد من المعلومات تستطيع األتصال
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