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 الوصول إلى یةكیف
 المتلقي/م الطلبمقدّ ب الخاصة معلوماتالكتیبات 

 
المعلومات  كتیباتطلب أو إلى ھذا الكبیر وتحتاج إلى  إذا كنت كفیفاً أو معاقاً بصریاً بشكلٍ 

 )یلابر أو CDعلى و رقمیة أصوتیة نسخة أو  كبیر نسخة بخطٍ ( بدیلة بصیغةٍ الثالثة ھذه 
 الصوتیة والنسخة كبیر الخط ملفات تتوفر كما .دائرة الخدمات االجتماعیة الخاصة بكب اتصل

 بحاجة إلى إذا كنتو .”Forms“ عنوانتحت  /http://otda.ny.govمن للتنزیل والرقمیة 
 دائرة الخدمات االجتماعیة الخاصة بك.بیرجى االتصال  ،أخرى تسھیالتٍ 

 
 ".Forms" عنوان تحت http://otda.ny.gov/ من اإلنترنت على تتوفر كما متعددة، بلغاتٍ  الثالثة المعلومات كتیبات وتتوفر النموذج ھذا یتوفر

 .أدناه مدرجة العناوین ھذهتجد . الكتیبات عناوین ترى حتى ألسفل رومرِ  ”Forms“ على وانقر مالمقدَ  الرابط اتبع ،الكتیبات لعرض
 

، أو أن تطلب أن یتم إرسالھا إلیك بالبرید في ةتب دائرة الخدمات االجتماعیة المحلیایمكنك أیضاً الحصول على الكتب المطبوعة بزیارة مك
 .أي وقت حسب الطلب

 

 )LDSS-4148A-AR(ما ینبغي علیك معرفتھ بشأن حقوقك ومسؤولیاتك :  1الكتاب 
 .ومسؤولیاتك عند تقدیمك للحصول على المخصصات وعند تلقیھایعلمك ھذا الكتاب عن حقوقك 

 )LDSS-4148B-AR(ما ینبغي علیك معرفتھ عن برامج الخدمات االجتماعیة :  2الكتاب 
المعونة الطبیة وكذلك ) سناب(مثل المعونة المؤقتة وبرنامج معونة التغذیة التكمیلیة  -یقدم ھذا الكتاب المعلومات حول البرامج المختلفة المتاحة 

كذلك فإنھ یوفر المعلومات عن الخدمات األخرى بما فیھا العنایة بالطفل ).  والتي تتضمن مدیكید، فاملي ھیلث بلس وبرنامج تنظیم األسرة
 .وشؤون التبني و غیرھا من البرامج األخرى") تشایلد ویلفیر("ورفاھیة الطفل ") فوستر كیر("ورعایة الربیب ") تشایلد كیر("

 )LDSS-4148C-AR(ما ینبغي علیك معرفتھ إذا تعرضت لحالة طارئة :  3الكتاب 
مثل الحاجة إلى المساعدة الفوریة من مصاریف مأوى وطعام ومرافق ووقود،  -یطلعك ھذا الكتاب على ما یلزمك أن تفعلھ في حالة الطوارئ 

 .أو إلى العنایة الطبیة

 

 .ومسؤولیاتك كمقدم طلب أو متلٍق لبرامج الخدمات والمخصصاتلدیك حق في المعلومات حول حقوقك 

من الھام جداً أن تقرأ ھذه الكتب وتفھم .  إن المعلومات القیّمة الموجودة في ھذه الكتب قد تساعدك في تقدیم الطلبات وتلقي المخصصات
ة في الوصول إلى المعلومات، یمكنك االتصال بمكتب إذا كان لدیك أي استفسار بعد قراءة الكتب، أو كنت بحاجة إلى مساعد . المعلومات

 .الخدمات االجتماعیة المحليدائرة 

 أو 711یمكن للمتصلین من ذوي الصعوبة في السمع استخدام خدمة البدالة باالتصال على الرقم 

 1-800-662-1220 و 1-800-421-11220: لمحدودي السمع ھي TTYأرقام ھاتف 

http://otda.ny.gov/

