صحيفة وقائع:

املعونة املؤقتة
ما هي املعونة املؤقتة؟

املعونة املؤقتة ،وتعرف أيضاً باسم املعونة العامة ،هي معونة نقدية للمحتاجني من البالغني الذين ال ميكنهم العثور عىل وظيفة أو غري قادرين عىل العمل أو ال
يكتسبون ما يكفي من وظائفهم لتغطية احتياجاتهم األساسية ،وكذلك لألطفال املحتاجني .بالنسبة للبالغین ،تهدف املعونة املؤقتة إىل تقدیم مساعدة قصیرة األمد
لألفراد الذين يبحثون عن عمل ،أو يشاركون يف تدريب أو عالج رضوري لتمكينهم من العمل ،أو يحصلون عىل مخصصات اإلعاقة.
برنامجا املعونة املؤقتة األساسيان هام معونة العائلة ومعونة شبكة األمان .وتوفر هذه الربامج نفس مستوى املعونة ألية عائلة ،ولكنها تخدم مختلف السكان ولها
قواعد مختلفة.

•معونة العائلة  -يقدم برنامج معونة العائلة املعونة النقدية إىل العائالت املحتاجة املؤهلة التي تتضمن طفالً قارصا ً يعيش مع أحد الوالدين (أو الوالدين) أو
قريب يوفر الرعاية .يدار الربنامج تحت الضوابط والتعليامت الفيدرالية للمعونة املؤقتة للعائالت املحتاجة( ،)TANFوالتي تضع حدا ً ألهلية الشخص ملعونة
العائلة وهو خمس سنوات .بعد تلك الفرتة ،وإذا بقيت العائلة مؤهلة ،قد يتم تلقي املعونة من خالل برنامج معونة شبكة األمان.
•معونة شبكة األمان – توفر معونة شبكة األمان املعونة لألفراد املحتاجني واملؤهلني الذين ليس لديهم أطفال والعائالت األخرى غري املؤهلة ملعونة العائلة.
بالنسبة للعائالت التي تصل إىل ح ّد الخمس سنوات املح ّدد يف معونة العائلة ،يتم نقلهم تلقائ ًيا إىل برنامج معونة شبكة األمان إذا كانوا مل يزلوا مؤهلني
للحصول عىل املخصصات خالف ذلك .ويتعني عىل تلك األرس أن تدفع بدالت املأوى واملرافق مبارشة إىل مالك املسكن الذي يعيشون فيه ومزود املرافق ذي
الصلة.

كم يتلقى املتلقون؟

يتم تحديد مقدار مخصصات املعونة املؤقتة من خالل قوانني وأنظمة الوالية .تختلف بحسب عدد من الظروف ،مبا يف ذلك بلد اإلقامة وحجم العائلة .متى كان لدى
أفراد العائلة موارد أخرى ،مبا يف ذلك الدخل املكتسب من وظيفة ما ،فإن هذا يؤثر كذلك عىل مستوى املخصصات.
معي .وتشتمل هذه البدالت عىل بدل االحتياجات األساسية،
وتتألف املخصصات من "البدالت" ،وهي تح ّدد مجتمعة  -بوجه عام  -تحدد "معيار الحاجة" لحجم عائلة ّ
وبدل الطاقة املنزلية ،وبدل املأوى ،وبدالت أخرى.
وبصفة عامة ،فإن الحد األقىص ملستوى املخصصات هو معيار الحاجة يف املقاطعة ،والذي يتباين من مقاطعة إىل أخرى .عىل سبيل املثال ،يف مقاطعة ألباين ،يصل الحد
األقىص ملستوى املخصص (أو معيار الحاجة) إىل  367دوالر يف الشهر للفرد الواحد ،أو  698دوالر يف الشهر ألرسة مكونة من ثالثة أفراد .وتحدد لوائح الوالية معيار
الحاجة لكل مقاطعة.

كيف يتم تحديد األهلية؟

تختلف الظروف الخاصة بكل كل فرد وعائلة ،وقد يؤثر عدد من العوامل عىل أهلية العائلة للحصول عىل املخصصات؛ مبا يف ذلك حجم العائلة ،ومستوى الدخل ،وحالة
السكن ،ونوع الدخل ،واملوارد واملخصصات األخرى التي يتم الحصول عليها .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك بعض رشوط األهلية القانونية التي يخضع لها املتقدمون للحصول
عىل املعونة املؤقتة والذين يحصلون عليها بالفعل؛ مثل فحص وتقييم املخدرات والكحول ،والتعاون مع أنشطة إنفاذ دعم الطفل ،والتعاون مع أنشطة التوظيف
والعاملة (مثل البحث عن عمل).
قد يطلب من متلقي املعونة املؤقتة املشاركة يف مجموعة متنوعة من أنشطة العمل .ويتعني عىل دوائر الخدمات االجتامعية توفري أي من احتياجات رعاية الطفل أو
خدمات االنتقال التي تلزم ألي فرد حتى يستطيع املشاركة يف نشاط عمل معني .كام ميكنها تقديم خدمات داعمة أخرى ،مثل املالبس أو املعدات ذات الصلة بالعمل
ملساعدة األفراد للحصول عىل عمل.

)Pub-5102-AR (05/18

ماذا لو خالف املتلقون القواعد؟

تنص عليه اللوائح الفدرالية ولوائح الوالية .ويختلف املبلغ الفعيل الذي
قد يؤدي عدم االمتثال لقواعد الربنامج إىل إغالق امللف أو خفض املخصصات ،عىل النحو الذي ّ
يتم خصمه من املخصصات تب ًعا للقواعد املتبعة يف الربنامج املعني.

هل الحصول عىل وظيفة يقلّل من املخصصات؟

فور أن تحصل العائلة عىل املخصصات ،يسمح قانون الوالية بتجاهل جزء من الدخل املكتسب ،مبا يكفل أال تؤدي األرباح الجديدة إىل خفض املخصصات ،حتى نقطة
معينة .وبالنسبة للعائالت التي لديها طفل دون س ّن  18عا ًما (أو دون س ّن  19عا ًما وملتحق باملدرسة) ،ال تحسب أول  90دوالر من الدخل الشهري ،باإلضافة إىل 52
يبي لل ّدخل املكتسب واملستخدم يف عملية امليزانية من
يف املائة من الدخل املكتسب املتبقي عند تحديد مستوى املخصصات .نسبة املبلغ املتجاهل من الخصم ّ
الض ّ
املعونة العامة عرضة للتغيري يف كل عام .ال تحسب أول  90$بالنسبة للعائالت األخرى.
بالنسبة للعائالت التي لديها أطفال يحصلون بالفعل عىل املعونة املؤقتة ميكنهم الحصول عىل أكرث من ذلك ،حتى  185يف املائة بشكل عام من مستوى الحاجة ،قبل أن
تصبح العائلة غري مؤهلة بسبب مكاسبها .وبشكل عام تفقد العائلة التي ال تشتمل عىل أطفال أهليتها عندما تصل مكاسبها إىل مستوى الحاجة باإلضافة إىل  90دوالر.

ما هي املعونة الطارئة؟

حل حالة احتياج أو حالة طارئة .وتشتمل بعض األمثلة عىل حاالت الترشد ،وحالة اإلخالء القامئة،
املعونة الطارئة هي فئة من املعونة املؤقتة التي تساعد عىل ّ
ومحدودية أو االفتقار إىل املواد الغذائية ،ونقص الوقود للتدفئة يف الطقس البارد ،أو إغالق أي من املرافق أو توصيالت قامئة.
قد تساعد املعونة الطارئة يف أمور مثل دفع إيجار متأخر ،ودفع تكاليف السكن املؤقت ،وتغطية متأخرات املرافق أو دفع مثن وقود التدفئة.
ال ينبغي أن يكون متلقو املعونة الطارئة مؤهلني بالرضورة للحصول عىل املعونة املؤقتة املستمرة.

كيف تقدمون الطلب؟

ميكن ألي شخص التحقق من أهليته للحصول عىل املعونة املؤقتة من املوقع .mybenefits.ny.gov

للتقدم بطلب ،ينبغي إكامل منوذج طلب وإجراء مقابلة شخصية مع دائرة الخدمات االجتامعية.
انظر otda.ny.gov/workingfamilies/dss.aspللمزيد من املعلومات.
یجب علی مواطني مدینة نیویورك التقدم إلی مرکز عملھم املحيل.
انظر www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.pageللمزيد من املعلومات.

.املقصود من صحيفة الوقائع هذه هو توفري معلومات عامة عن الربنامج وليس تحديد األهلية أو التعريف مبتطلبات الربنامج ألي شخص أو عائلة
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