
LDSS-4826A-AR (Rev. 2/04)             
  للمعونات المؤقتة ومعونة العجز مكتب والية نيويورك

 )فود ستامبس(آيف تكمل طلب مخصصات قسائم الطعام 
 

 ؟فقط) فود ستامبس( للحصول على مخصصات قسائم الطعام هل أنت متقدم
 

على مخصصات أخرى مثل المعونة المؤقتة، أو       للحصول  ذا آنت تريد التقديم   القصير، أما إ  فقط، فيمكنك استخدام هذا الطلب   ) فود ستامبس(على مخصصات قسائم الطعام   للحصول  إذا آنت تريد التقديم   
 .طلبًا مختلفًا  فالرجاء أن تطلب)مديكيد(معونة الطبية   الطاقة المنزلية، أو ال ، أو معونة دفع مصاريف")تشايلد آير("معونة العناية بالطفل 

 .قسائم الطعام فقطيمكن استخدام هذا الطلب للتقديم على مخصصات     
 

 عند تقدیمك للحصول على مخصصات قسائم الطعام
  .يمكنك تقديم الطلب في نفس اليوم الذي تستلمه؛ وستحسب مخصصاتك من تاريخ تقديم طلبك، وذلك إذا آنت مؤهًال للحصول عليها •
 .يمكنك تقديم طلبك قبل إجراء مقابلة معك •
 5والتوقيع عليه في صفحة   إال أنه يجب ملء طلبك آليًا،   ؛ستثبت هذه المعلومات تاريخ تقديم طلبك   .ك، وتوقيع )إذا آان لديك عنوان   (قل اسمك وعنوانك   يجب علينا أن نقبل طلبك شرط أن يحمل على األ       •

 .تكأهليوأن نجري مقابلة معك لكي نحدد درجة 
ارك المؤهلين وستحصل عليها حتى إذا آنت أو آان بعض أفراد أهل دارك اآلخرين غير مؤهلين لتلقي    ألفراد أهل د) فود ستامبس(يمكنك أن تقدم طلبًا للحصول على مخصصات قسائم الطعام   •

ألطفالهم حتى ولو آان اآلباء غير مؤهلين     ) فود ستامبس(مثًال، يستطيع اآلباء المهاجرون تقديم طلب للحصول على مخصصات قسائم الطعام      . المخصصات بسبب وضع الهجرة الذي يتمتعون به    
 .  لحصول على المخصصات   ل

 
 مستعجلة القد تكون مؤهًال لخدمة مخصصات قسائم الطعام   ؟")فود ستامبس("هل أنت بحاجة ماسة وفوریة لمخصصات قسائم الطعام 

 آنت عامل زراعة موسميًا أو متنقًال  أو،  من مجموع دخلك ومواردك السائلة     أآثر بكثيررافقإذا آان قدر إيجارك ومصاريف الم  أو إذا آان ألهل دارك قليًال من الدخل أو الموارد السائلة أو آانوا معدمين،         
سيراجع  .  من تاريخ تقديمك للحصول على المخصصات  أيامخمسة ، فقد تكون مؤهًال لتلقي مخصصات قسائم الطعام في ظرف  وآان لديك قدرًا قليًال من الدخل أو الموارد أو آنت معدمًا عند تقديم الطلب     

 الدار المؤهلين لتلقي      ل لضمان صدور المخصصات إلى جميع أه    نظام قائم هناك .بصفة مستعجلة مخصصات قسائم الطعام  لتلقي خدمة آنت مؤهًال  نالعاملة المسؤول عنك ظروفك ليرى إ      / عامل دائمًا ال 
 .مخصصات قسائم الطعام الذين يفون بمعايير الخدمة المستعجلة  

 

  ؟ موعد متعلق بمخصصات قسائم الطعامخصوصبنا ب في الذهاب إلى مكتتالقي مصاعبهل 
، فيمكنك أن ]")تشايلد آير(" من وظيفة العمل، والمسائل الصحية، ومشاآل في تأمين العناية بالطفل  آًالقد تتضمن األسباب [إذا آنت تواجه صعوبة في الحضور لموعد طلب مخصصات قسائم الطعام   

  . أن نجري معك مقابلة عبر الهاتف في بعض األحيانيمكنناآما  وصله إلينا باليد؛   البريد أو ت عبرأن ترسل طلبك   أيضًا  يمكنك آما .ك نيابة عن الطلب  آخر أن يقدمشخصتطلب من 

 . بحاجة إلى حجز موعد إلجراء مقابلة هاتفيةإذا آنتوذلك _________________________ یرجى االتصال بنا على الرقم  

 ؟هل لدیك أسئلة
 .___________________ __________على للحصول على مخصصات قسائم الطعام، فيمكنك االتصال بنا أهليتكى أي سؤال قد یكون لدیك حول ملء هذا الطلب أو لإلجابة عل

 : منآل،  تأآد بأنه تم إعطاءك نسخًا من ")فود ستامبس("إضافة إلى طلب مخصصات قسائم الطعام 
• LDSS-4148A-AR: "رفته بشأن حقوقك ومسؤولياتكما ينبغي عليك مع" 
• LDSS-4148B-AR: "ما ينبغي عليك معرفته عن برامج الخدمات االجتماعية" 
• LDSS-4148C-AR: "ما ينبغي عليك معرفته إذا تعرضت لحالة طارئة" 
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 . وواضحة بحبر أزرق أو أسودالكتابة بحروف آبيرةالرجاء 
 . في المناطق المظللةالكتابة عدميرجى 

 . بكاملهآمال ملء آل قسمتأآد من إ
 . لشخص آخر، فالرجاء آتابة المعلومات عن الشخص الذي تمثله وليس عن نفسكإذا آنت تقدم الطلب بصفتك ممثًال

 معلومات عن مقدم أو مقدمة الطلب :1القسم 
 .، واسمك األخيرالحرف األول من اسمك األوسط اسمك القانوني بما فيه اسمك األول، و وواضحةبحروف آبيرةأآتب  :االسم

 . رقم هاتف بيتكأآتب بحروف آبيرة وواضحة :رقم الهاتف
 . خالله بك منلاتص اإلنايمكنرقم هاتف آخر  أآتب بحروف آبيرة وواضحة  :رقم هاتف آخر
 .واضحة رمزك البريدي أآتب بحروف آبيرة و. بيرة وواضحة اسم المدينة التي تقيم فيهاأآتب بحروف آ .فيه اآلنقيم الخ الذي ت...  اسم الشارع أو اآلفنيو أو الطريق أآتب بحروف آبيرة وواضحة :عنوان السكن

 . عنوانك البريدي في حال آان مختلفًا عن عنوان سكنكأآتب بحروف آبيرة وواضحة :العنوان البریدي
 . ألي  شخص مدرج استعملها في السابق أو يستعملها اآلنأي أسماء قبل الزواج، أسماء من زواج سابق، أو أسماء أخرىأآتب بحروف آبيرة وواضحة : إسم آخر

 .أو إلعادة تثبيت لياقتك لها) فود ستامبس(سواء آنت مقدمًا لتلقي مخصصات قسائم الطعام ) (ضع إشارة 
 .إلنكليزية فقطاإلنكليزية، أو باللغة او  سبانيةإذا آنت ترغب في تلقي اإلخطارات في اللغتين اإلفي المربع المناسب ) (ضع إشارة 

 
 : أهل الدارأفرادمعلومات عن  :2القسم 

  . الطلبتقدم معك في هذاغير م ذلك الشخص ، حتى ولو آانیقيمون معكأدرج أسم آل شخص من الذین 
 :األشخاص اآلخرين الذين يقيمون معكاسم آل من  بحروف آبيرة وواضحة أآتبثم  .، اسمك الكاملبحروف آبيرة وواضحة أوًال، أآتب

 
قد  . معكشخص مقدم  لكل)ذآر أو أنثى( والجنس  الحالة الزوجية، ،")ال يوجد" إذا لم يكن للشخص رقم ضمان إجتماعي، فأآتب  ( تاريخ الميالد، ورقم الضمان االجتماعيبحروف آبيرة وواضحة أآتب

 .جتماعي الخاصة بهميختار بعض غير المقدمين الذين ال يأآلون مع أهل الدار أن ال تدرج أرقام الضمان اال
 . معكفي مربع نعم أو ال لتخبرنا عن آل شخص مقدم) (ضع إشارة 

 ).الخ...، صديق، إبنزوجة،  :مثًال( شخص في أهل الدار،  أآتب بحروف آبيرة وواضحة صلة القرابة بينكما لكل
 .ره لكأو يحّض/ في مربع نعم إذا آان ذلك الشخص يشتري لك الطعام و) (ضع إشارة 

 * في مربع نعم أو ال لتشير إذا آان الشخص المقدم من أصل هسباني أو التيني أو ال)( إشارة ضع
 .لكل عرق) ال (Nأو ) نعم (Yأدخل الحرف  

،  المحيط الهاديواي أو جزر اهجزر لسكان األصليين ل  من ا– Pأمريكي أسود أو من أصل أفريقي،   -B آسيوي، - Aاألصليين،  من سكان أالسكا  األصليين أو أمريكا من سكان – I :رموز الخلفية العرقية 
W - أبيض* 

 .كأهليتلن تؤثر هذه المعلومات على  . حسب مالحظات التي يستنتجهاوضعها أن يقوم الشخص الذي يجري المقابلة معك بفيجوزالجواب اختياري على هذه األسئلة، ولكن في حال عدم اإلجابة عليها، * 
 

 :3القسم 
 .3األسئلة في القسم أجب على جميع 

 
 :4القسم 

 .وقع اسمك وضع التاريخ فقط إذا آنت تريد تقديم طلبك بدون إآمال ملء الصفحة التالية في الوقت الحاضر
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 :الدخل :5القسم 

دخل من عمل    : منآًالقد يتضمن الدخل  .فيها الدخلى لتي يتلقأآتب بحروف آبيرة وواضحة اسم الشخص الذي يتلقى الدخل، ومصدر الدخل، وعدد المرات ا   .دخل آل شخص يقيم معكآل دخلك وأدرج 
زوجية، وإعالة ونفقة الطفل،   النفقة ال، و")ورك ستدي(" وأثناء التدريب على عمل، واالحتياط العسكري، والحرس الوطني، و العمل أثناء الدراسة      االضراب عن العمل،  قبل بدء  دخل ، و )أجور(عادي 

، ومخصصات الضمان  (SSI)أو تقاعد، ودخل الضمان اإلضافي    ") بنشن(" أو معاش   عامة و دخل من معونة ،)غيرالقروض(من أصدقاء أو أقارب و، )الخ  ... منح دراسية، منح، (مساعدات تعليمية  و
، وقيادة تاآسي، وتنظيف المنازل أو المباني األخرى،   ")ي سيتنغبايب ("الحضانة، و)ورآرز آومبنسيشن(، ومخصصات البطالة، وتعويضات العامل   ")فيتران("االجتماعي، ومخصصات الجندي المسرح  

 .  رسوم وتحف فنية و حرفية ووأعمال الزراعة وتربية الحيوانات، ودخل من شخص مستأجر غرفة عندك، ودخل من نزيل،     

لها في أهل الدار الذي يتلقى قسائم   اسم الطفل الربيب أو الشخص البالغ الذي تقدم العناية له أو  لشم يمكنك أن تختار أن ت–ومخصصات قسائم الطعام ") فوستر آير("دفعات بشأن العناية بالربيب  :مالحظة
ا األمر، فأحرص على إذا آان لديك أي سؤال حول هذ     . ستحسب جميع مبالغ الدخل أو الموارد األخرى بشأن العناية بالطفل الربيب     .  تحسب أي دفعات متعلقة بعناية الربيب آدخل فلنإذا عملت ذلك،   . الطعام

 .أن تسأل العامل المسؤول عن ملفاك   

 .5أحرص على اإلجابة على جميع األسئلة األخرى في القسم 
 

 .هذا القسم ملء تحتاج إلى، فال )SSI(هل دارك یتلقى دخل الضمان اإلضافي آل شخص من أن ا آ إذا :الموارد :6القسم 

واسم الشخص   ) $(أدرج قدر المبلغ أو القيمة بالدوالر  ").فود ستامبس(" بنفسك وعن أي شخص آخر مقدم معك للحصول على مخصصات قسائم الطعام فيما يتعلق  6أجب على جميع األسئلة في القسم 
أو توفير  ") تشكينغ("حساب مصرفي جار وند آخرين، نقود موضوعة ع  و متناول اليد، فينقود  :قد تتضمن الموارد أي من التالي  .تأآد من إدراج أیة ممتلكات ذات ملكية مشترآة  .الذي يملك المورد  

صندوق ائتمان   و، ")ميوتشول فندز("محفظات مالية متبادلة و سندات مالية، / أسهم وحساب تطوير فردي، و خطة معاش، وحساب تقاعد فردي، و، ")زسايفينغ بند("سندات توفير مالية و، ")سايفينغ("
 .  للعطلة أو الترفيه، و بيت آخر غير بيتك  وعقاراتممتلكات إيجار، وأراضي، ومباني، و، ")ماني مارآتز سيرتفيكتس ("ق شهادات مالية حسب سعر السوو، "ترست فند"

 :عيشةترتيبات ومصاریف الم :7القسم  

 الذي تدفعه لقاء ضرائب   )$ (أدرج قدر المبلغ بالدوالر   . أنواع السكن   ، أو الغرفة مع الطعام، أو غيره من   ")مورتغيج ("أآتب بحروف آبيرة وواضحة قدر المبلغ الذي تدفعه لقسط اإليجار أو البيت       
 ).بما فيه التأمين ضد الحريق (الممتلكات،  وتأمين صاحب البيت 

 . المستخدمة في منزلك  أمام نوع التدفئة في المربع المناسب) (ضع إشارة ف  ،إذا آنت تدفع فاتورة التدفئة بصفة منفصلة  

 :أشر أيضًا إذا 

 وإذا آان لديك تكاليف الهاتف أو تكاليف مكيف الهواء فمن يقوم بدفعها؟   تدفع فواتير مرافق أخرى بصفة منفصلة عن قسط اإليجار أو البيت، آنت  •

 .آان أي شخص يدفع إعالة ونفقة الطفل بأمر من المحكمة، وإذا آان األمر آذلك، فمن يدفعها، وما هو قدرها، ونظام دفعها  •

دفعات ال صحي و التأمين  ال التمريض في البيت، وبدالت أسنان، وأجهزة سمع، ونظارات، وآلب مرشد للكفيف أو حيوان خدمة، ودفعات          اتأية فواتير طبية مثل خدم  م معك آان لدى أي شخص مقد   •
 .طبية، وعناية في المستشفى أو دار للمسنين، وخدمات طبية وطب األسنان، وأدوية موصوفة أو نقل طبي    ال

 .ين أهل دارك ملتحق بمدرسة أو برنامج تدريبي، وإذا آان األمر آذلك، فمن هو أو هي وأين يكون ذلكآان أي شخص من ب •

 .7أحرص على اإلجابة على جميع األسئلة األخرى في القسم 
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 :البيانات القانونية :8القسم 

 .مقبول هجرة وضعبال يتمتعون  الواليات المتحدة أو رعاياها أو ذين هم من غير مواطنيالاألشخاص جميع اآتب أسماء  .طلب من شخص آخر أن يقرأه لكاأقرأ هذا الجزء بعناية أو 

لى ، إذا آنت تريد تخويل مكتب والية نيويورك للمعونات المؤقتة ومعونة العجز لإلفصاح والكشف عن إسمك وعنوانك ورقم هاتفك إ"نعم"في خانة )   (، ضع إشارة )الیف الین(بخط الحياة فيما يتعلق 
اليف الين هو أقل سعر متوفر لخدمة الهاتف . قد تستخدم شرآة فرايزون هذه المعلومات لتسجيلك بصورة تلقائية في خدمة خط الحياة الخاصة بها بسعر مخفض لخدمة الهاتف. )Verizon(شرآة فرايزون 

 .في أي  من الخانتين، فلن يتم اإلفصاح عن معلوماتك إلى شرآة فرايزون) ( أو ال تضع إشارة " ال"في خانة )   (إذا وضعت إشارة . األساسية من شرآة فرايزون

 . ، عن طريق إخفاء الحقائق أو الكذب")فود ستامبس("يفرض قانون والية نيويورك الغرامة أو السجن، أو آليهما، على الشخص الذي ثبت عليه الذنب في الحصول على مخصصات قسائم الطعام  :مالحظة

 :توقيعاتال :9القسم 

 .تاريخ الطلبوأآتب  .اسمكفوقع  آخر، لصالح شخص الطلب تعبئةإذا قمت ب .وقع اسمك

 :")فود ستامبس("الممثل المفوض الستالم مخصصات قسائم الطعام  :10القسم 

 . أو هاتفهاهسمها ورقم هاتفاسمه أو إآتب بحروف آبيرة وواضحة  أو أن يشتري لك الطعام، فأنيابة عنك، مخصصات قسائم الطعام بتسلمأهل دارك غير  شخص آخر من أن يقوم تردأإذا 

 :معلومات إضافية :11القسم 

 .استخدم هذا القسم لتعلمنا فيه عن أي معلومات إضافية تظن بأننا بحاجة لمعرفتها

 :الموافقة على سحب الطلب :12القسم 

 . آانيمكنك أن تقدم من جديد في أي وقت .وقع اسمك وأآتب التاريخبت ، فقم")فود ستامبس("لطعام  رغبة في التقدم لتلقي مخصصات قسائم ا لديكإذا قررت بأنك لم يعد
 

ن  لعدمهتقدیم طلب التسجيل أو    .كملفسأل مسؤول  اإذا آنت ترغب الحصول على مساعدة في ملء نموذج طلب تسجيل المنتخب، ف    .تسجيل المنتخب الطلب هو طلب  هذاالصفحة األخيرة من  :مالحظة
 .یؤثر على قدر مبلغ المعونة التي ستتلقاها من هذه الوآالة 

 

يستخدم هذا  .وهو شبكة نظام آومبيوتر عبر أرجاء الوالية، (WMS)ـمعونة اإلجتماعية ستدخل المعلومات المأخوذة من طلبك والمقابلة وتخزن في نظام إدارة وتنظيم شؤون ال
 .الجتماعية وردع الغشظام لتحسين إدارة وتنظيم برامج الخدمات انال
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