برامج التغذية

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة
otda.ny.gov

أيدي املساعدة
ملن يحتاجها

تساعد مخصصات برنامج معونة التغذية التكمييل (سناب) األفراد املؤهلني والعائالت العاملة عىل رشاء الطعام> تعتمد األهلية ومقدار املخصصات عىل عدد
أفراد األرسة والدخل واملمتلكات وغريها من العوامل .يكون جميع متلقي سناب مؤهلني لتثقيف مجاين يف الشؤون الغذائية من خالل برنامج إيت سامرت
نيويورك من أجل تعلم كيفية اتخاذ خيارات غذائية صحية ورشاء الطعام بطريقة أذىك .ملعرفة إذا ما كنتم مؤهلني يُرجى زيارة.www.myBenefits.ny.gov :
ملزيد من املعلومات اتصل عىل الرقم  .800-342-3009يف حاالت الطوارئ اتصل بدائرة الخدمات االجتامعية املحلية ملعرفة موقع أقرب منظمة توزع الطعام
مجاناً.
يوفر برنامج اإلفطار املدريس وبرنامج الغداء املدريس وجبات غذائية متوازنة إىل كافة أطفال مدارس واليــة نيـويـورك من الحضانة إىل الصف  .12للتقديم
للحصول عىل وجبات مدرسية مخفضة التكلفة ميكن للعائالت الحصول عىل طلب  Household Income Applicationمن مدرستهم وإعادته إىل املدرسة
لإلجراءات .إذا كنت تتلقى مخصصات سناب حالياً فإن أطفالك مؤهلون تلقائياً للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية حسب برنامج الغداء املدريس الوطني و/
أو برنامج الفطار املدريس .إذا مل يتم إخطارك من قبل املدرسة بأن أطفالك مؤهلني للوجبات املجانية يرجى منك االتصال بإدارة املدرسة.
برنامج معونة األمهات والرضع واألطفال ( )WICهو برنامج طعام تكمييل خاص تقدمه وزارة الصحة بوالية نيويورك حيث يقوم بتوفري ثقافة التغذية
للمشاركني وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية واألطعمة الغذائية مبا يف ذلك الحليب والحبوب الكاملة والفواكه والخرضوات إىل النساء الحوامل أوالاليت يف مراحل
ما بعد الوالدة أو املرضعات من ذوات الدخل املنخفض ،وكذلك أيضاً للرضع واألطفال حتى سن  5من العمر .للمزيد من املعلومات يُرجى االتصال بالخط
الساخن لربنامج “النمو بصحة” عىل الرقم  800-522-5006أو زيارة .health.ny.gov/wic

برنامج املعونة يف دفع نفقات الطاقة املنزلية

يساعد برنامج املعونة يف دفع نفقات الطاقة املنزلية (هيب) سكان والية نيويورك من ذوي الدخول املتدنية يف تسديد فواتري تدفئة منازلهم .وترتاوح الدفعات
التي يدفعها برنامج  HEAPبنا ًء عىل دخل أهل الدار ونوع التدفئة املستخدمة .وقد تكون مؤهالً ملخصصات  HEAPالعادية حتى ولو كان لديك رصيدا ً مالياً يف
البنك أو كان لديك موارد مالية أخرى .ملعرفة إذا ما كنتم مؤهلني يُرجى زيارة www.myBenefits.ny.gov :أو زيارة دائرة الخدمات االجتامعية يف مقاطعتكم.
للمزيد من املعلومات اتصلوا عىل الرقم  800-342-3009أو زوروا .otda.ny.gov/programs/heap

الخصم الرضيبي

الخصومات الرضيبية عىل الدخل املكتسب ( )EITCسواء الفدرالية أو الخاصة بالوالية يقصد بها الفوائد الرضيبية املسرتدة للعاملني ذوي الدخل املحدود أو
املتوسط .قد يتأهل دافعوا الرضائب للحصول عىل خصم الدخل املكتسب للوالية والحكومة الفدرالية وقد يصل مجموعه إىل  8,115دوالرا ً إذا كان دخلهم أقل
من ( 53,267حسب مستويات الدخل لعام  .)2015وقد يتأهل سكان مدينة نيويورك لخصم رضيبي إضايف .خصم واليــة نيـويـورك الرضيبي لآلباء الذين ليس
لديهم حق الحضانة هو خصم رضيبي قابل لالسرتداد ومخصص لآلباء الذين ليس لديهم حق الحضانة إذا كانوا ملتزمني بدفعات اإلعالة يف هذه السنة الرضيبية.

تأكد من أهليتك للحصول عىل عدد متنوع
من برامج دعم العمل من خالل:

الخصم الرضيبي الفدرايل للطفل والخصم الرضيبي اإلضايف للطفل هي خصومات رضيبية تقدمها الحكومة الفدرالية لدافعي الرضائب املسؤولني عن إعالة
أطفال يقل سنهم عن  17عاماً .خصم والية نيويورك الرضيبي لرعاية الطفل أو املعال مخصص للمقيمني يف والية نيويورك لفرتة العام الكامل ولديهم أطفال ما
بني  4و  16من العمر ،وينطبق حتى لو مل تكن هناك رضيبة مستحقة.
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الخصم الرضيبي الفدرايل لرعاية الطفل واملعال هو خصم رضيبي تقدمه الحكومة الفدرالية .يساعد خصم والية نيويورك الرضيبي لرعاية الطفل أو املعال عددا ً
أكرب من العائالت محدودة الدخل ،وبعكس الخصم الفدرايل فإنه ينطبق حتى لو مل تكن هناك رضيبة مستحقة .ويتأهل سكان مدينة نيويورك لخصم رضيبي
إضايف قابل لالسرتداد.
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املوارد االقتصادية ومساعدات العمل املتاحة
لتعزيز قدرات العائلة وتلبية احتياجاتها.

للمزيد من املعلومات حول الخصم الرضيبي اتصل مبصلحة الرضائب الفدرالية عىل  800-829-1040أو قم بزيارة املوقع  www.irs.govأو اتصل بإدارة الرضائب
واملالية التابع لوالية نيويورك عىل الرقم  518-457-5181أو قم بزيارة املوقع عىل  tax.ny.govأو .mybenefits.com

برامج القدرة عىل رشاء التأمني الصحي

سوق التأمني الصحي الرسمي لوالية نيويورك هو  NY State of Healthوهو املكان الذي يتيح لسكان نيويورك التسوق ومقارنة التغطية الصحية واالنضامم
فيها .وهو املكان الوحيد للحصول عىل املساعدة املالية لتخفيض تكلفة التغطية .كام ميكنك االنضامم إىل برنامج مديكيد أو تشايلد هيلث بلس من خالل السوق.
يوفر التأمني الصحي املتوفر من السوق رزمة شاملة من املخصصات.
يتوفر الخرباء ملساعدتك يف عملية االنضامم والعثور عىل التأمني الصحي حسب احتياجاتك املعينة ويعملون معك للتأكد من أهليتك للحصول عىل املعونة املالية
لتخفيض تكلفة التغطية .يتوفر الدعم من عىل اإلنرتنت ،أو شخصياً يف منطقتك أو عرب الهاتف  -أنت تقرر ما هو األفضل لك .تتوفر املساعدة بعدة لغات.
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة  nystateofhealth.ny.govأو اتصل بالرقم .855-355-5777

خدمات التوظيف يف عمل

تقدّم مراكز التوظيف يف والية نيويورك خدمات من خالل شبكة من املراكز املحلية واملواقع املنضمة لها .للعثور عىل أقرب مركز ملسكنك زر
.labor.ny.gov/career-center-locator

وميكن العثور عىل معلومات إضافية حول العثور عىل وظائف عمل وعن تطوير املسار الوظيفي يف الصفحة الرئيسية للموقع اإللكرتوين لوزارة العمل لوالية
نيويورك .labor.ny.gov
يف والية نيويورك ،يقدّم برنامج التوظيف والتدريب التابع لربنامج معونة التغذية التكميلية (سناب) خدمات اإلعداد للتوظيف وخدمات املساندة ملتلقّي
مخصصات سناب من أجل مساعدتهم عىل اكتساب املهارات الرضورية لتحقيق االكتفاء الذايت .توفر كافة دوائر الخدمات االجتامعية املحلية خدمات البحث
عن الوظائف .من الخدمات األخرى التي قد تتوفر :التدريب يف الوظيفة ،التدريب املهني ،التدريب عىل مهارات العمل ،تدريب اإلعداد للعمل ،والتعليم .تتوفر
أيضاً خدمات التوظيف يف عمل لكافة متلقي املعونة العامة .للمزيد من املعلومات اتصلوا بدائرة الخدمات االجتامعية املحلية التابعني لها.

معونة اإلسكان

رشداً وتتطلب معونةُ ،فيجى االتصال بدائرة الخدمات االجتامعية التابع لها محلياً.
إن كنت م ّ
اتصل بسلطة شؤون اإلسكان العام يف املدينة أو الـمقاطعة التي تقيم فيها بخصوص اإلسكان املعقول التكلفة .للمزيد من املعلومات يرجى زيارة .hud.gov
للعثور عىل إسكان دائم اتصل بالرقم  877-428-8844أو زر .nyhousingsearch.gov

العنف األرسي

يؤثر العنف األرسي عىل املجتمع املحيل بكامله .إذا كنت معرضاً لإلساءة أو تعرف أحدا ً مع ّرضاً لإلساءة وتو ّد الحصول عىل مزيد من املعلومات حول ما تستطيع
فعله للمحافظة عىل سالمتك أو سالمة عائلتك أو جريانك ،فأتصل برقم الهاتف املجاين  800-942-6906أو قم بزيارة .opdv.ny.gov

التأمني للعجز من الضامن االجتامعي ودخل الضامن التكمييل

يدار برنامجا تأمني الضامن االجتامعي للعجز ودخل الضامن اإلضايف ( )SSIمن قبل إدارة الضامن االجتامعي الفدرالية ،ويتأهل ملخصصاتهام فقط األفراد
الذين يعانون من إعاقة أو تنطبق عليهم معايري طبية .لتقديم طلب لتلقّي مخصصات التأمني للعجز أو لدخل الضامن اإلضايف ،عليك االتصال برقم الهاتف
املجاين  800-772-1213أو زر .ssa.gov

تنفيذ قرارات إعالة ونفقة الطفل

يساعد برنامج إعالة الطفل عىل دعم العائالت من خالل وضع مسئولية إعالة األطفال عىل عاتق اآلباء الذين ميتلكون املوارد املالية الكافية لتوفريها .ويساعد
الربنامج اآلباء يف إثبات األبوة والحصول عىل التزامات الدعم املايل والطبي وإنفاذها وتعديلها .ملزيد من املعلومات اتصل عىل  888-208-4485أو زر
.childsupport.ny.gov

خدمات العناية باألطفال (“تشايلد كري”)

ميسة ومتاحة لها.
تقدّم والية نيويورك مواردا ً كثرية تتضمن اإلعانات للعائالت ذوي الدخل املنخفض لجعل خدمات العناية باألطفال اآلمنة وذات الجودة ّ
تتوفر معونة رعاية الطفل من خالل دوائر الخدمات االجتامعية املحلية لتمكني والد أو ويص من العمل أو مامرسة نشاطات شبيهة بالعمل ،أو لتمكني والد ال
يزال مراهقاً من االستمرار يف الدراسة الثانوية أو ما يشابه من تدريب عميل؛ أو والد أو موفر رعاية من املشاركة يف برامج تعليمية .للمزيد من املعلومات
اتصلوا بدائرة الخدمات االجتامعية املحلية أو زوروا .ocfs.ny.gov

مساعدة الالجئني واملهاجرين

يوفر مكتب والية نيويورك للمعونات املؤقتة ومعونة العجز الخدمات واملساعدة لفئات معينة من املهاجرين مبا فيهم الالجئون والالجئون السياسيون وضحايا
التجارة باألشخاص .توفر الوكالة أيضاً خدمات اإلعادة إىل الوطن ملواطني الواليات املتحدة .للحصول عىل قامئة بأسامء موفري الخدمات لالجئني زر otda.
.ny.gov/programs/bria

مخصصات قدامى املحاربني

إذا سبق لك وخدمت يف القوى املسلحة األمريكية فقد تكون مؤهالً لتلقي مخصصات من حكومة الوالية أو من الحكومة الفدرالية .قد تكون مؤه ًال
ملخصصات مالية عىل شكل تعويض متعلق بالخدمة العسكرية و/أو دفعات إعاقة غري متعلقة بالخدمة العسكرية من خالل إدارة شؤون قدامى املحاربني.
إضافة إىل ذلك ،قد تكون مؤهالً لخدمات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية واملساعدة يف التوظيف وعالج معاقرة املواد املخدرة وخدمات الصحة العقلية
ومخصصات الدفن .إذا كنت تعرف أحدا ً ما قد خدم يف السابق وقد يكون مؤهالً للمخصصات يرجى أن يتصلوا بإدارة شؤون قدامى املحاربني بوالية نيويورك.
للوصول إىل إدارة شؤون قدامى املحاربني بوالية نيويورك واملستشار األقرب إليك ،يرجى االتصال بالرقم  888-838-7697أو زر .veterans.ny.gov

