)LDSS-4148B-AR (Rev. 07/16

اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾك ﻣﻌرﻓﺗﮫ
ﺣول
ﺑراﻣﺞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
أﺳﺋﻠﺔ وإﺟﺎﺑﺎت
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إذا ﻛﻧت ﻛﻔﯾﻔﺎ ً أو ﻣﻌﺎﻗﺎ ً ﺑﺻرﯾﺎ ً ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ طﻠب أو إﻟﻰ ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺑدﯾﻠﺔ،
ﯾﻣﻛﻧك طﻠﺑﮭم ﻣن داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك .ﺗﺗوﻓر اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• طﺑﺎﻋﺔ ﺑﺧط ﻛﺑﯾر؛
• ﺻﯾﻐﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﻣﻠف إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻘراءة اﻵﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺎﺷﺔ(؛
• ﺻﯾﻐﺔ ﺻوﺗﯾﺔ )ﺗﻔرﯾﻎ ﺻوﺗﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت أو أﺳﺋﻠﺔ اﻟطﻠب(؛ و
• ﺑرﯾل ،إذا أﻛدت أن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻷﺧرى ﻻ ﺗﻔدك.
اﻟطﻠب واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺗوﻓرة أﯾﺿﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻣﯾل ﺑﺧط ﻛﺑﯾر أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً أو ﺻوﺗﯾﺎ ً ﻣن
 www.otda.ny.govأو .www.health.ny.govﯾرﺟﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺄن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة
ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺻوﺗﯾﺔ أو ﺑرﯾل ھﻲ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻘط .ﻟﻠﺗﻘدﯾم ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻏﯾر
اﻟﺑداﺋل اﻟﻣذﻛورة .ﻏذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﺧرى ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑداﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك.
اﻗرأ أﯾﺿﺎ ً
اﻟﻛﺗﺎب اﻷول )(LDSS-4148A-AR
"ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾك ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﺑﺷﺄن
ﺣﻘوﻗك وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗك"
و
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث )(LDSS-4148C-AR
"ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾك ﻣﻌرﻓﺗﮫ إذا
ﻛﺎن ﻟدﯾك أﻣر طﺎرئ"

اﺣﺗﻔظ ﺑﮭذا اﻟﻛﺗﺎب ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
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ٌرجى المالحظة:
ٌفٌدك هذا الكتاب عن كثٌر من الطرق التً تستطٌع فٌها دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها تقدٌم المساعدة لك ولعابلتك إن
كنتم بحاجة لها.
ٌرجى أن تتذكر بان هذه البرامج والخدمات لها قواعد صادرة من الحكومة الفٌدرالٌة وحكومة الوالٌة وٌجب التق ٌّد بها.
ولكن ال ٌنبغً أن ٌمنعك هذا من االستفسار عن هذه البرامج والخدمات عندما تكون عابلتك بحاجة إلى مساعدة.
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المعونة المؤقتة

القسم أ

س.

ما هً المعونة الطبٌة؟

ج.

المعونة المإقتة هً إعانة مإقتة لألشخاص البالؽٌن واألطفال المحتاجٌن لها .إذا كنت ؼٌر قادر على العمل ،أو ؼٌر قادر أن تجد عمالً ،أو كان راتب عملك ال
ٌكفً ،فٌمكن للمعونة المإقتة أن تساعدك لتسدٌد مصارٌفك .تتضمن المعونة المإقتة كل من برنامج معونة العابلة وبرنامج معونة شبكة األمان.

س.

هل ال أ زال أقدر الحصول على المعونة حتى ولو كنت أعمل اآلن فً وظٌفة عمل ،أو سأحصل على وظٌفة عمل فً المستقبل؟

ج.

تستطٌع أن تعمل وتحصل على المعونة المؤقتة فً نفس الوقت حتى ولو كان دخلك تحت قدر معٌن.
إذا تم إؼالق قضٌتك بسبب تعدي دخلك لقدر معٌن ،فال ٌزال ٌمكنك أن تستطٌع الحصول على كل من العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر") و المعونة الطبٌة.

قد تستطٌع الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") [اقرأ "مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ،

القسم د من هذا الكتاب] ،والخدمات (اقرأ "الخدمات" القسم و من هذا الكتاب).
إذا حصلت على وظٌفة فعلٌك إبالغ دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة خالل  10أٌام.


س.

هل ٌمكننً الحصول على المساعدة فً الحصول على وظٌفة؟

ج.

عندما تقوم بالتقدٌم لـ أو تحصل على معونة مؤقتة و /أو مخصصات قسابم الطعام ،فقد ٌكون بمقدورك الحصول على المساعدة فً:
خدمات البحث عن وظٌفة أو التسكٌن الوظٌفً لمساعدتك فً إٌجاد وظٌفة ما

خدمات االستعداد الوظٌفً لمساعدتك فً اكتساب المهارات التً تحتاج إلٌها إلٌجاد وظٌفة

خدمات التعلٌم خاصة إذا لم تكن قد أكملت شهادة الثانوٌة أو لم ٌكن لدٌك دبلومة معادلة لها ()G.E.D

التدرٌب

رعاٌة األطفال  ،وبالتالً ٌمكنك العمل أو المشاركة فً نشاطات العمل أو التعلٌم أو البرامج التدرٌبٌة التً تقرها اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة

المواصالت وتكالٌؾ أخرى متعلقة بالعمل تكون ضرورٌة لمشاركتك فً نشاطات العمل المخصصة.


س.

هل أقدر الحصول على معونة فورٌة إذا تعرضت لحالة طاربة تتطلب ذلك؟

ج.

قد تستطٌع الحصول على معونة فورٌة .احرص أن تبلغ مسؤول ملفك بأنك تعتقد أن لدٌك حالة طاربة.
[اقرأ الكتاب الثالث(" )AA-C4148-SSLLما ٌنبغً علٌك معرفته إذا تعرضت لحالة طاربة"].

س.

ما هً أنواع المصارٌف التً سٌقوم برنامج المعونة المؤقتة بمساعدتً على تسدٌدها؟

ج.





تكالٌؾ الطعام واللباس
تكالٌؾ اإلٌجار وقسط البٌت ("مورتؽٌج")
التدفبة ،والؽاز ،والكهرباء ،والماء ،وأي مرافق عامة أخرى
احتٌاجات خاصة أخرى مثل:
 الوجبات الؽذابٌةٌمكن أن تحصل على قدر إضافً من المال لتناول الوجبات الؽذابٌة فً مطعم أو توصٌل الوجبات إلى البٌت وذلك إذا لم تكن قادراً على تحضٌر
الوجبات الؽذابٌة فً البٌت.
 الحملت حامالً ،فٌمكنكً الحصول على قدر أكثر من المالٌ .مكنك الحصول على هذا القدر من المال ابتدا ًء من الشهر الرابع لحملك حتى
إذا كن ِ
انتهابه ،وذلك إذا تعطً مسإول ملفك إفادة طبٌة بذلكٌ .جب أن تنص اإلفادة الطبٌة بؤنك حامل وتذكر تارٌخ الوالدة المتوقع .ال تقدرٌن
الحصول على هذا المبلػ اإلضافً قبل أن تعطً مسإول ملفك مثل هذه اإلفادة الطبٌة.
-

المواصالت وؼٌرها من مصارٌؾ دعم العمل
قد ٌكون بإمكانك الحصول على المسا عدة فً تكالٌف المواصالت وتكالٌف أخرى ذات عالقة بالعمل ،تكون ضرورٌة لمشاركتك فً األنشطة
المخصص ة .على سبٌل المثال إذا ما شاركت فً برنامج تعلٌمً أو تدرٌبً موافق علٌه من الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،قد تتمكن من
الحصول على معونة لنفقات معٌنة ،مثل العناٌة بالطفل "تشاٌلد كٌر" أو المواصالت أو المالبس الخاصة بالعمل ،والتً تحتاجها للمشاركة فً
نشاط موافق علٌه( .اقرأ السؤال " ،هل أقدر الحصول على معونة إضافٌة إذا شاركت فً برنامج تدرٌبً أو تعلٌمً؟" فً هذا الكتاب).
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 اإلسكان واألشٌاء المتعلقة بؤهل الدارقد تستطٌع الحصول على مساعدة بشؤن أيّ من األشٌاء التالٌة:
( )1لمنع الطرد من السكن ،أو لتسدٌد قسط إٌجارك أو قسط بٌتك ("مورتؽٌج") أو الضرابب المستحقة علٌك لفترة من الزمن قبل تقدٌمك للمعونة
المإقتة
( )2إذا كان ٌتطلب من االنتقال من مكان السكن الذي تعٌش فٌه اآلن ،فٌمكن أن تستطٌع الحصول على مساعدة بشؤن:
 تخزٌن المفروشات واألشٌاء الشخصٌة األخرى التً تملكها
 رسوم السمسار أو المالقً
 تؤمٌن ضمان لإلٌجار أو اتفاقٌة ضمان
 مصارٌؾ االنتقال
تصلٌح األشٌاء الضرورٌة ألهل الدار مثل جهاز التدفبة ،أو موقد الطبخ ،أو الثالجة
( )3
قد تستطٌع الحصول على المعونة لشراء المفروشات وأي شًء من أشٌاء أهل الدار األخرى ،وذلك إذا:
( )4
 رجع فرد من أفراد العابلة لٌعٌش فً البٌت بعد أن تم إخراجه من مإسسة أو من دار رعاٌة الربٌب "فوستر كٌر".
 وجب علٌك االنتقال من سكنك بسبب أسباب متعلقة بالصحة والسالمة واألمان ولم تتمكن من إٌجاد شقة أو بٌت مفروش.
 كنت بحاجة إلى األشٌاء إلعداد سكن أهل دارك.
إذا كنت تملك بٌتك ،فقد تستطٌع الحصول على مساعدة فً تصلٌحات البٌت الضرورٌة لصحتك وسالمتك وأمانتك.
( )5
إذا فقدت مفروشاتك أو مالبسك بسبب حرٌق ،أو فٌضان ،أو كارثة طبٌعٌة أخرى ،فقد تستطٌع الحصول على بدٌل لمثل هذه األشٌاء
( )6
أو المالبس.
مالحظة :سٌحصل معظم األشخاص الذٌن ٌتلقون المعونة المإقتة على كل من المعونة الطبٌة ومخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") أٌضاً.
س.

ما هً برامج المعونة المؤقتة؟

ج.

ٌقدم برنامج معونة العابلة المعونة المؤقتة إلى العابالت المحتاجة المؤهلة التً تتضمن طفل قاصر ٌعٌش مع أحد الوالدٌن (بما فٌه العابالت التً ٌعٌش فٌها
الوالدان فً نفس أهل الدار) أو قرٌب وصًٌ .دار البرنامج تحت الضوابط والتعلٌمات الفٌدرالٌة للمعونة المؤقتة للعابالت المحتاجة(. )FAAT
وتحت برنامج معونة العابلة ،تحدد الفترة الزمنٌة التً ٌقدر األشخاص المإهلون تلقً المخصصات لمجموع قدره  60شهراً طوال حٌاة الشخص ،متضمنة فٌما
تتضمن شهور المعونة المإقتة للعابالت المحتاجة ( -)ENATالمعونة الممولة الممنوحة فً الوالٌات األخرى .كما تحسب أشهر معونة شبكة األمان النقدٌة (رقم
 2أدناه) تجاه حد  60شهراً طوال حٌاة الشخص .عند حلول هذا الحد ،سٌصبح الشخص البالػ وجمٌع أفراد أهل داره أو دارها المتلقٌن لمعونة العابلة ؼٌر مإهلٌن
ً
العابلة .ال ٌتطلب أن تكون هذه الشهور متتالٌة ،أي حاصلة وراء بعضها البعض ،ولكن سٌحسب فٌها كل شهر لوحده الذي تم فٌه تلقً
لتلقً مخصصات معونة
ً
المخصصات الممولة من المعونة المإقتة للعابالت المحتاجة ( ( )ENATأو معونة شبكة األمان النقدٌة) .ابتدأ العمل فً حساب حد  60شهرا فً شهر دٌسمبر /
كانون األول من سنة .1996
كل من ٌقوم بتقدٌم طلب للحصول على معونة أسرٌة أو ٌحصل على هذه المعونة علٌه أن ٌتعاون بحسن نٌة مع الوالٌة واإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة فً
إثبات أبوة الطفل الذي ٌولد خارج نطاق العالقة الزوجٌة ،فً المساعً الرامٌة إلٌجاد أحد األبوٌٌن الذي ٌكون مفقود أو أب مزعوم ،فً تحدٌد ،تعدٌل وإعمال
أوامر اإلعالة ،وفً الحصول على دفعات اإلعالة أو أٌة دفعات أخرى أو ممتلكات ،وذلك كشرط إضافً لألهلٌة للحصول على معونة أسرٌة .سٌإدي عدم
التعاون بدون تقدٌم سبب وجٌه بذلك إلى تخفٌض مخصصات معونة العابلة.
.2معونة شبكة األمان
إذا كنت ؼٌر مإهالً للحصول على برامج معونة أخرى ،فٌمكن أن تكون مإهالً للحصول على معونة شبكة األمان.
تكون معونة شبكة األمان لكل من:
 األشخاص البالؽٌن العزاب؛
 األزواج (رجل وامرأة) بدون أطفال؛
 األطفال الذٌن ٌعٌشون بعٌداً عن أي قرٌب بالػ؛
 عابالت أشخاص تبٌن سوء استخدامهم للمخدرات والعقاقٌر أو الكحول؛
 عابالت أشخاص ٌرفضون الخضوع إلى فرز وؼربلة  ،أو تقٌٌم أو معالجة بشؤن المخدرات والعقاقٌر  /الكحول؛
 األشخاص الذٌن تعدوا حد  60شهر من تلقً المعونة؛
 األجانب المقٌمٌن والمإهلٌن للحصول على المعونة المإقتة ،إال إنهم ؼٌر مإهلٌن لالسترداد الفٌدرالً.
وعموماًٌ ،مكنك الحصول على معونة شبكة األمان نقداً إلى مدة أقصاها سنتٌن طوال حٌاتك .ابتدأ حساب هذا الوقت من أؼسطس  /آب .1997 ،و إذا كنت
مإهالً بعد ذلك للحصول على معونة شبكة األمان ،فستقدم إلٌك بشكل ؼٌر نقدي ،مثل شٌك مدفوع لصالح شخصٌن أو إٌصال ("فاوتشر") .إضافة إلى ذلك،
تقدم معونة شبكة األمان لكل من:
 عابالت أشخاص تبٌن سوء استخدامهم للمخدرات والعقاقٌر أو الكحول؛
 عابالت أشخاص ٌرفضون الخضوع إلى فرز وؼربلة  ،أو تقٌٌم أو معالجة بشؤن المخدرات والعقاقٌر  /الكحول؛
 عابالت فٌهم شخص بالػ تعدى حد  60شهر من تلقً المعونة على طول الحٌاة.
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مالحظة :األفراد الذٌ ن ٌتقدمون بطلب للحصول على معونة مإقتة أو ٌحصلون على هذه المعونة علٌهم المشاركة فً أسرع وقت ممكن فً نشاطات العمل
التً تقوم اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بتحدٌدها .األفراد الذٌن ٌتقرر إعفاءهم من متطلبات العمل بسبب ظروؾ صحٌة قد ٌتوجب علٌهم
المشاركة فً برنامج أو أي خدمات أخرى ٌمكنها المساهمة فً استعادة القدرة على العمل أو تحسٌنها .قد ٌإدي التقاعس عن االمتثال لمتطلبات
العمل ،بإرادتك وبدون سبب جٌد إلى تقلٌل أو عدم االستمرار فً المعونة المإقتة و /أو مخصصات قوابم الطعام "فود ستامبس".
س.

كٌف أقدم طلبا للحصول على المعونة المؤقتة؟

ج.

إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك ،فقم باالتصال بالدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها أو قم بزٌارتها واطلب ملف نموذج الطلب .إذا كنت
تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك ،اتصل أو قم بزٌارة مركز شؤون دعم الدخل  /الوظٌفة المحلً التابع لهٌ .جب علٌك أن تمأل الطلب وتقدٌمه .تذكر دابما ،بأنه ٌمكنك
تقدٌم الطلب فً نفس الٌوم الذي تحصل علٌه.

س.

ما الذي ٌحدث عندما أقوم بتقدٌم طلب للحصول على المعونة المؤقتة؟

ج.

س ٌُجرى معك مقابلة لنرى إذا كان ٌمكنك الحصول على المعونة المؤقتة .سٌطلب منك إثبات أشٌاء معٌنة( .راجع الكتاب رقم " (LDSS-4148A-AR) 1ما
الذي ٌتوجب معرفته حول الحقوق والواجبات").
قد ٌطلب منك المشاركة فً مقابلة لمعرفة نوع العمل الذي ٌمكنك القٌام به .قد نقوم أٌضا بمناقشة النشاطات والخدمات ،بما فً ذلك النشاطات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة
المتوفرة ،والتً قد تساعدك فً الحصول على وظٌفة.
ستسؤل خالل المقابلة عن:
 خلفٌتك التعلٌمٌة ،والتدرٌبٌة ،وسٌرتك العملٌة
 أنواع الوظابؾ التً تقدر العمل فٌها ،وعن خٌاراتك
 مناقشة و وضع خطة توظٌفٌة فً عمل مصممة خصٌصا ً لك والموافقة علٌها
 رعاٌة الطفل وخدمات أخرى ذات عالقة بالعمل ،مثل المواصالت ،والتً قد تحتاجها من أجل المشاركة فً نشاطات ،بما فً ذلك التوظٌؾ.
ما لم ٌتقرر إعفاإك من المشاركة فً متطلبات العمل من قبل اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فإنه ٌتوجب علٌك المشاركة فً نشاطات العمل التً تحددها
اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة .األفراد الذٌن ٌتقدمون بطلب للحصول على المعونة المإقتة أو الذٌن ٌحصلون على هذه المعونة والذٌن ٌكون بمقدورهم
العملٌ ،توقع أن ٌستمروا فً البحث عن وظٌفة أو أن ٌحصلوا على وظٌفة حٌن توفرها.

س.

ما الذي ٌحدث إن أردت فقط أن أحصل على معونة مؤق تة لألطفال الذٌن ٌعٌشون معً ،والذٌن لٌسوا أطفالً البٌولوجٌٌن أو أطفالً بالتبنً؟

ج.

هناك العدٌد من الناس ٌكون لدٌهم أطفال لٌسو أطفالهم وٌعٌشون معهم ،مثل الجدٌن الذٌن ٌعٌش معهما أحفادهم ،أو أحد الجٌران الذي ٌعتنً بؤطفال الجٌران فً
ؼٌاب الوالدٌن .إذا كان لدٌك طفل لٌس طفلك وٌعٌش معك ،فقد ٌكون بإمكانك التقدم بطلب للحصول على معونة مإقتة بالنٌابة عن الطفل .هذا النوع من
المعونات المإقتة ٌدعى مقدم الرعاٌة ؼٌر الوالد ،وفً هذه الحالة ٌتم تقدٌم منحة نقدٌة الستخدامها لرعاٌة الطفل.
إلٌك بعض األشٌاء للتمعن فٌها إذا كانت هذه الحالة تنطبق علٌك








قوانٌن الوالٌة والقوانٌن الفدرالٌة تشترط تقدٌم معلومات معٌنة عن أٌة أسرة تقوم بتقدٌم طلب للحصول على المعونة المإقتة .هذا ٌعنً أنه حتى لو
كان هناك فرد واحد فً األسرة ٌقوم بتقدٌم الطلب ،فإنه ٌتوجب إتمام الطلب بؤكمله .كذلك قد تكون أسرتك مإهلة للحصول على مخصصات قسابم
الطعام ،المعونة الطبٌة ،معونة رعاٌة الطفل أو الخدمات المتعلقة باألطفال .إذا قمت بتقدٌم طلب لالستفادة من هذه البرامج أٌضا ،فإن المعلومات التً
تقوم بتعببتها فً الطلب بؤكمله سوؾ تساعد الموظؾ التً ٌتولى متابعة طلبك فً تحدٌد أهلٌتك لالستفادة من هذه البرامج .ولكنه بإمكانك أٌضا أن
تختار تقدٌم طلب للحصول على المعونة الطبٌة ،معونة رعاٌة الطفل أو مخصصات قسابم الطعام .كذلك إذا تم اتخاذ قرار بشؤن عدم أهلٌة أسرتك
للحصول على المعونة المإقتة الخاصة باألطفال وكنت تتقدم بطلب للحصول على مخصصات قسابم الطعام والمعونة الطبٌة ،فإنه سٌتم النظر فً
أهلٌتك للحصول على مخصصات قسابم الطعام والمعونة الطبٌة على حذه.
لن ٌتم أخذ دخلك ومواردك بعٌن االعتبار عند البت فً المنحة الخاصة بالطفل الذي تعتنً به .فقط سٌتم النظر إلى دخلك ومواردك عندما تقوم أنت
بتقدٌم طلب للحصول على معونة مإقتة أٌضا .حتى فً هذه الحالة لن ٌتم ربط هذه المعونة بمنحة المعونة المإقتة المقدمة للطفل الذي ٌكون تحت
رعاٌتك .إن المنح المقدمة لمقدمً الرعاٌة من ؼٌر الوالدٌن تستند إلى الدخل والموارد الخاصة باألطفال اللذٌن ٌتقدمون بالطلب للحصول على هذه
المعونة.
سٌتوجب علٌك تقدٌم معلومات عن األشخاص الذٌن ٌعٌشون معك ،المكان الذي تقطن فٌه والتكالٌؾ ،والدخل والموارد التً ٌمتلكها الطفل .إن لم تكن
أحد أقارب والدي الطفل الذي تقوم بتقدٌم طلب بالنٌابة عنه ،فسوؾ ٌطلب منك اإلدالء بمعلومات حول الدخل والموارد الخاصة بك ،ولكنه لن ٌتوجب
علٌك تقدٌم إثبات حول هذه المعلومات إال إذا كنت أنت أٌضا تتقدم بطلب للحصول على المعونة لنفسك .سوؾ ٌطلب منك تقدٌم هذه المعلومات ألن
القانون الفدرالً ٌشترط أن تحصل الدوابر المحلٌة للخدمات االجتماعٌة على هذه المعلومات.
ٌتوجب علٌك ا لتعاون مع متطلبات برنامج إعمال إعالة الطفل عند التقدم بؤي طلب للحصول على المعونة المإقتة لطفلك (أطفالك) .كذلك لك الحق فً
اإلدالء بؤسباب وجٌهة لعدم المتابعة الفعالة للحصول على إعالة الطفل إذا كان من شؤن متابعة إعالة الطفل أن تإثر سلباً :علٌك أو على صحة أو سالمة
أو رفاهٌة طفلك .إذا كنت تخشى أن ٌقوم الوالد الذي تطالبه بتقدٌم خدمات إعمال إعالة الطفل بالتسبب بالضرر لك أو للطفل ،فإنه ٌتعٌن علٌك إبالغ
موظؾ المعونة المإقتة فً الحال .سٌقوم الموظؾ بتقدٌم النصٌحة لك حول ما ٌتوجب علٌك القٌام به من أجل الحصول على استثناء من متطلبات
التعاون مع برنامج إعالة الطفل بسبب العنؾ المنزلً.

4

)LDSS-4148B-AR (Rev. 05/11

س.

إذا كنت من مقدمً الرعاٌة لطفل هو لٌس طفلً البٌولوجً أو بالتبنً ،وكنت بحاجة للمزٌد من المساعدة أو الموارد من أجل العناٌة بهذا الطفل ،فهل ٌمكنكم
إخباري أي ٌمكننً الحصول علٌها؟

ج.

لقد تم تؤسٌس برنامج مقدمً الرعاٌة من األقارب فً والٌة نٌوٌورك من أجل بناء شبكة على مستوى الوالٌة من البرامج المجتمعٌة الداعمة التً تشجع االستقرار
واالستدامة العابلٌة من خالل تقدٌم الخدمات لمقدمً الرعاٌة من األقارب وأقاربهم .وٌشتمل البرنامج على ثالثة عشر برنامجا ً مجتمعٌا ً فً مناطق مختلفة من
الوالٌة ،وتقدم هذه البرامج الخدمات لمساعدة مقدمً الرعاٌة من األقارب الذٌن ٌقومون بتربٌة أقربابهم .العابالت التً تقدم رعاٌة أسرٌة ؼٌر رسمٌة ،األقارب
الذٌن ٌكونون راعٌن أو أوصٌاء قانونٌٌن للطفل ،وكذلك أولبك الذٌن ٌقدمون خدمات التبنً المإقت ألقاربهمٌ ،كونون مإهلٌن لالستفادة من هذه البرامج .الخدمات
المقدمة قد تشمل:


معلومات حول مدٌكٌد للطفل



التوجٌه واإلرشاد النفسً

 إدارة الملؾ



معلومات قانونٌة

 وضع المٌزانٌة والبٌانات الضرٌبٌة



مجموعات اإلعالة

 اإلسكان



الترفٌه

 التحوٌالت



مهارات التربٌة

 بٌانات الدفع لألطفال فقط



الدعم الخاص بالتعلٌم

فضالً عن ذلك ،هناك البرنامج الرابع عشر ،برنامج كٌنشٌب نافٌجٌتور (ٌوفر المعلومات والموارد لموفري الرعاٌة من األقارب) فً والٌة نٌوٌوركٌ ،قدم
معلومات وخدمات تحوٌل لمساعدة مقدمً الرعاٌة واألطفال الذٌن ٌقعون تحت رعاٌتهم .مقدم الرعاٌة الذي ٌقطن فً أي مكان فً نٌوٌورك ٌمكنه االتصال على
رقم مجانً أو زٌارة موقع إلكترونً للحصول على معلومات حول الخدمات المتاحة فً بلدته أو بالقرب منها .هناك أٌضا متخصصون مدربون لتققٌم احتٌاجات
مقدم الرعاٌة ووضع خطة عملٌ .مكنك مخاطبة برنامج مقدمً الرعاٌة من األقارب اتصل مجانا ً على .1-877-6463
بٌن ٌومً االثنٌن والجمعة من الساعة التاسعة والنصؾ صباحا ً وحتى الساعة الرابعة والنصؾ عصراً ،أو على االنترنت من خالل زٌارة الرابط
http://www.nysnavigator.org/
س.

ما الذي ٌحدث فً حال قٌامً بتق دٌم طلب للحصول على المعونة المؤقتة وكنت أشعر بعدم مقدرتً على العمل أو على المشاركة فً نشاطات العمل بسبب وضع
طبً معٌن ؟

ج.

الشخص الذي ٌقوم بتقدٌم طلب للحصول على المعونة المإقتة وٌفٌد بؤنه ؼٌر قادر على العمل أو على المشاركة فً نشاطات العمل بسبب وضع طبً ،قد ٌطلب
منه تقدٌم وثابق صادرة عن طبٌبه الخاص .وقد ٌطلب من هذا الشخص أٌضا الخضوع لفحص طبًٌ ،قوم بإجرابه بالكامل طبٌب آخر على النحو الذي ترتبٌه
اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،وذلك لتقٌٌم الوضع الطبً لهذا الشخص ،تحدٌد أٌة عقبات لدى الشخص وتحدٌد الرعاٌة الطبٌة ،التؤهٌل أو العالج الذي من
شؤنه أن ٌساعد فً استعادة أو تحسٌن قدرة ذلك الشخص على العمل .ستقوم اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بمراجعة الوثابق الطبٌة المتوفرة ،وستقوم
بإبالؼك خطٌا ً بقرارها بخصوص ما إذا كان ٌتوجب علٌك المشاركة فً نشاطات العمل (ؼٌر المعفاة أو العمل المحدد) أو أنك معفى من متطلبات العمل .وسٌتم
إبالؼك من خالل هذا اإلخطار أٌضا بحقك فً المطالبة بإجراء جلسة إنصاؾ إذا كنت ال توافق على قرار اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بخصوص قدرتك
على العمل أو المشاركة فً أنشطة العمل واإلطار الزمنً للمطالبة بإجراء جلسة إنصاؾ.

س.

هل هناك أشخاص معٌنون ال ٌكونوا مؤهلٌن للحصول على المعونة المؤقتة؟

ج.

نعم ،ال ٌمكن إعطاء المعونة المإقتة إلى الشخص الذي:
ً
ً
ٌكون أقل من  18سنة من العمر؛ والذي ال ٌكون متزوجا؛ والذي ٌعتنً بطفل وال ٌكون تحت عناٌته  /عناٌتها طفل أقل من  12أسبوعا من العمر؛
.1
والذي لم ٌكمل بنجاح شهادة الـ"هاي سكول" أو ال ٌدرس للحصول علٌها أو ما ٌعادلها؛ أو من ال ٌشارك فً برنامج بدٌل موافق علٌه من قبل مسإول
ملفك.
تم إدانته فً محكمة فٌدرالٌة بسبب تقدٌم بٌان أو إقرار كاذب فٌما ٌتعلق بمكان إقامته  /إقامتها ألجل الحصول على معونة مإقتة من والٌتٌن أو أكثر.
.2
تكون فترة عدم األهلٌة لذلك  10سنوات.
ٌكون هاربا ً  /هاربة من المحاكمة ،أو الحجز القضابً ،أو السجن بموجب القوانٌن المرعٌة فً مكان ما الذي ٌكون الشخص هاربا منه بسبب جرم ما
.3
ارتكبه أو محاولة الرتكاب جرم ما الذي ٌعتبر جناٌة ("فالونً") بموجب القوانٌن المرعٌة فً المكان الذي ٌكون الشخص هاربا ً منه؛ وأما فً والٌة نٌو
جٌرسً ،فتكون جنحة عالٌة الدرجة ("هاي مسدٌمٌنر") بموجب قوانٌنها
قام بمخالفة شرط من شروط المراقبة ("بروبٌشن") ،إو اإلفراج المشروط ("باٌرول") بموجب القوانٌن المرعٌة على المستوى الفٌدرالً ومستوى
.4
الوالٌة.
فرض علٌه عقوبة من قبل شخص أو برنامج ما بسبب عدم االمتثال لبعض قوانٌن األهلٌة.
.5

س.

هل ٌمكننً الحصول على المعونة المؤقتة إذا لم أكن مواطنا من مواطنً الوالٌات المتحدة؟ ج.

ج.

إذا لم تكن مواطنا ً من مواطنً الوالٌات المتحدة ،فٌجب علٌك أن تقدم اإلثبات بؤنك أجنبً مقٌم بموجب أحد التصنٌفات المدرجة أدناه لكً تكون مإهالً للحصول
على المعونة المإقتة (ٌمكن أن ٌتلقى بعض األجانب المقٌمٌن معونة شبكة األمان فقط):
 .1أحد رعاٌا الوالٌات المتحدة الذي  /التً ال ٌكون من مواطنٌها ،أو
 .2أمرٌك ً من الهنود الحمر مولود فً كندا حٌث تكون صلة الدم لعرق األمرٌكً من الهنود الحمر ال تقل عن  %50بموجب أحكام الفقرة  289من قانون الهجرة
والجنسٌة ( ،)AANأو
 .3فرد فً قبٌلة هندٌة حسب تعرٌؾ أحكام القسم  )e(4من قانون الهنود الحمر حول حرٌة اإلرادة والمساعدة التربوٌة والتعلٌمٌة ( ،))e.b.5. 450S)e 25أو
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 .4أجنبً مقٌم دخل الوالٌات المتحدة بصفة الجا بموجب أحكام القسم  207من قانون الهجرة والجنسٌة ،أو
 .5أجنبً مقٌم تم منحه حماٌة ولجوء خاص بموجب أحكام القسم  208من قانون الهجرة والجنسٌة؛ أو
 .6أجنبً تم توقٌؾ ترحٌله بموجب أحكام البند  )h(243من قانون الهجرة والجنسٌة كما هو سار قبل  1إبرٌل  ،1997أو تم توقٌؾ ترحٌله بموجب البند
 )S()3(241من قانون الهجرة والجنسٌة؛
 .7أجنبً مقٌم دخل الوالٌات المتحدة بصفة داخل كوبً أو هاٌٌتً؛ أو
 .8أجنبً مقٌم دخل بصفة مهاجر ٌتمتع بؤصل "أمرٌجن"؛ أو
 .9أجنبً مقٌم دخل بصفة من أصل همونػ أو لووٌشن هاٌالند ،بما فٌه الزوجة  /الزوج واألطفال المعالٌن ،أو
 .10أجنبً مقٌم ٌخدم حالٌا ً فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة أو ،جندي مسرح ("فٌتران") بشرؾ من الخدمة فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة ،أو زوجته /
زوجها وأطفاله  /أطفالها ،والزوجة  /الزوج الباقٌة بعد وفاة زوجها و لم تتزوج من جدٌد ،واألطفال المعالٌن ؼٌر متزوجٌن لعضو ٌخدم حالٌا ً فً القوى المسلحة
للوالٌات المتحدة ،أو لجندي مسرح ("فٌتران") متوفى ،أو
 .11أجنبً مقٌم تم إدخاله بصفة مقٌم دابم شرعً؛ أو
 .12أجنبً مقٌم تم إدخاله إلى الوالٌات المتحدة تحت شروط ("باٌرول") بموجب أحكام القسم  )5()5(212من قانون الهجرة والجنسٌة ،لفترة سنة واحدة على األقل؛
أو
 .13أجنبً مقٌم تم منحه دخول مشروط خاص بموجب أحكام القسم  )7()7(203من قانون الهجرة والجنسٌة؛ أو
 .14أجنبٌة مقٌمة  /أجنبً مقٌم متعدى علٌها بالضرب أو متعرضة لقسوة شدٌدة فً الوالٌات المتحدة من قبل عضو فً عابلتها والتً تفً بمشترطات أخرى ،أو
 .15أجنبً مقٌم متعرض إلى صفة صارمة من المتاجرة فً الناس بموجب قانون حماٌة ضحاٌا المتاجرة والعنؾ لسنة  ،2000أو
 .16مقٌم أجنبً ؼٌر مدرج أعاله الذي ٌعتبر مقٌم إقامة دابمة فً الوالٌات المتحدة تحت راٌة القانون ( )LOe5RPمتضمنا ً فٌما ٌتضمن كل من:
أ .أجنبً مقٌم تم إدخاله إلى الوالٌات المتحدة قٌد المراقبة ("باٌرول") لفترة أقل من سنة واحدة؛
ب .األجنبً المقٌم فً الوالٌات المتحدة بموجب قرار مراقبة ،بموجب القسم ( 241أ) ( )3من قانون الهجرة والتجنٌس،
ج .األجنبً الذي ٌمنح إلؽاء أو إبعاد بموجب القسم ( 240أ) من قانون الهجرة والتجنٌس؛
د .األجنبً الذي ٌمنح وضع إجراء مإجلٌ ،عمل على تؤجٌل رحٌله؛
ه .األجنبً الذي ٌمنح تؤشٌرة سفر من النوع  K3أو ٌ K4تم استصدارها بموجب قانون الهجرة القانونٌة والمساواة فً األسرة (قانون الحٌاة)؛
و .األجنبً الذي ٌمنح نؤشٌرة سفر من نوع  Vبموجب قانون الحٌاة؛
ز .األجنبً الذي ٌمنح نؤشٌرة سفر من نوع S؛
ح .األجنبً الذي ٌمنح أمر مإقت
ط .خطوة مإجلة لألجنبً كحل مإقت لتؤشٌرة ""U
ي .أجنبً مقٌم دخل الوالٌات المتحدة وٌقٌم فٌها باستمرار قبل ٌ 1ناٌر 1972 ،بموجب القسم  249من قانون الهجرة والجنسٌة.
س.

ماذا لو كان أحد األجانب غٌر المسجلٌن ٌعٌش فً منزلً؟

ج.

إن األجانب الذٌن لٌس بحوزتهم وثابق تسمح لهم باإلقامة الشرعٌة فً الوالٌات المتحدة ٌكونون مإهلٌن فقط ألنواع معٌنة من المخصصات الطاربة .إذا كان هناك
مواطنٌن وأجانب متواجدٌن بشكل شرعً فً البالد ،وٌعٌشون معا ً مع أجانب ؼٌر مسجلٌن ،فإنه ٌتوجب إدراج جمٌع أفراد المنزل فً الطلب .الشخص الذي ال
ٌقوم بالتوقٌع على الشهادة الموجودة فً الطلب والتً تفٌد بكونه مواطنا ً أو أجنبٌا ً لدٌه وضع هجرة مقبول ،ال ٌمكنه الحصول على المعونة المإقتة .ولكن ،إذا كان
ذلك الشخص مإهالً ،فإنه ٌحق لباقً افراد األسرة الحصول على المخصصات .مالحظة :إذا كانت خدمات التجنٌس والهجرة األمرٌكٌة قد قامت باتخاذ قرار
نهابً ٌفٌد بؤن أحد أفراد المنزل متواجد بشكل ؼٌر شرعً فً البالد (على سبٌل المثال ،إذا قامت خدمات التجنٌس والهجرة األمرٌكٌة بإصدار أمر نهابً
بالترحٌل) وقام ذلك الشخص بتقدٌم طلب للحصول على المخصصات ،فإننا سنقوم بإبالغ خدمات التجنٌس والهجرة األمرٌكٌة.

س.

هل أقدر الحصول على معونة إضافٌة إذا شاركت فً برنامج تدرٌبً أو تعلٌمً؟

ج.

إذا كنت تتلقى المعونة المؤ قتة و|أو مخصصات قسابم الطعام ،وكنت تشارك فً برامج تدرٌبٌة أو تعلٌمٌة مقرة من اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فقد
ٌكون بإمكانك الحصول على المزٌد من المساعدة لتسدٌد تكالٌف ذات عالقة بمشاركتك فً البرامج التدرٌبٌة أو التعلٌمٌة.
 النقل والمواصالت
 خدمات العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر")
 األدوات والعدة المطلوبة للعمل فً وظٌفة
 مالبس متعلقة بالعمل
 الرسوم الجامعٌة والكتب واللوازم

س.

ما الذي ٌحدث إذا بدأت العمل فً وظٌفة؟

ج.

إذا حصلت على وظٌفة عمل ،فقد ٌمكنك الحصول على كل من المعونة المإقتة و/أو مخصصات قسابم الطعام ،وذلك حسب قدر دخلك من الوظٌفة.
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إذا كان لدٌك طفالً ٌعٌش معك ،فٌمكن أن ال ٌحتسب جزءاً كبٌراً من دخلك المكتسب تجاه المعونة المإقتة التً تتلقاها.
إذا حصلت على وظٌفة عمل وتدخل دخالً كافٌا ً بحٌث لم تعد تحصل على المعونة المإقتة ،فقد ٌمكنك أن تحصل على اآلتً:
 خدمات العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر") و /أو المعونة الطبٌة إلى حد سنة واحدة (اقرأ "المعونة االنتقالٌة" ،القسم هـ من هذا الكتاب)
 مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") [اقرأ "مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")" ،القسم د من هذا الكتاب]
 خصومات الدخل المكتسب (اقرأ "مخصصات أخرى" ،القسم ز من هذا الكتاب)
س.

هل ٌمكننً الحصول على معونة بشأن مصروف قد ٌسبب عدم تسدٌده فقدان عملً؟

ج.

قد تكون مإهالً للحصول على دفعة تٌسٌر .تتناول هذه الدفعة حالة ألزمة أو حادثة مترابطة معٌنة لتمكٌن الفرد أو العابلة لتجنب الحاجة إلى معونة مستمرة.
لكً تكون مإهالً للحصول على دفعة التٌسٌرٌ ،جب علٌك أن تكون بدون موارد مالٌة موجودة لدٌك لتفً بحاجتك .ومن األمثلة عن "دفعات التٌسٌر" المصارٌؾ
المتعلقة بوظٌفة العمل ،متضمنة فٌما تتضمن كل من مصارٌؾ النقل والمواصالت المتعلقة بوظٌفة العمل ،و تكالٌؾ االنتقال لترتٌبات العٌش التً تسمح للفرد أو
لعابلته  /لعابلتها االكتفاء الذاتً.

س.

علً حضوره أو فً حال لم أحضره؟
ماذا سٌحدث فً حال عدم موافقتً على المشاركة فً برنامج عمل مفروض ّ

ج.

إذا كنت قادراً على العمل وترفض االشتراك فً برنامج عمل مف روض علٌك حضوره ،فمن الممكن أن تفقد كل من المعونة المإقتة ،و مخصصات قسابم الطعام
("فود ستامبس") ،والخدمات األخرى .وقبل أن تفقد كل من المعونة المإقتة ،و مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ،والخدمات األخرى الخاصة بك ،فٌجوز
أن ٌطلب منك حضور اجتماع ٌسمى باجتماع المصالحة أو اجتماع الوكالة ،لمناقشة األمور معك عن أسباب عدم اشتراكك ،أو رفضك لالشتراك.
لن تفقد كل من المعونة المإقتة ،ومخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ،والخدمات األخرى الخاصة بك إذا أعطٌت سببا ً وجٌها ً لعدم اشتراكك أو رفضك
لالشتراك .قد ٌطلب منك توفٌر وثابق تإٌد زعمك بوجود سبب وجٌه لعدم المشاركة فً برنامج التوظٌؾ كما تتطلب منك دابرة الخدمات االجتماعٌة .كما ٌحق لك
التماس عقد جلسة اإلنصاؾ .لترى كٌؾ ٌمكنك التماس عقد جلسة إنصاؾ ،فاقرأ الكتاب األول (" )LDSS-4148A-ARما ٌنبغً علٌك أن تعرفه بشأن
حقوقك ومسؤولٌاتك".

س.

هل ٌتوجب على كل شخص ٌعٌش معً التقدٌم للحصول على المعونة المؤقتة؟

ج.

عندما تقدم للحصول على المعونة المإقتة ٌجب أن ٌقدم جمٌع أطفالك الذٌن ٌعٌشون معك (أقل من  18سنة من العمر) للمعونة .إذا كان أحد األفراد الذٌن ترٌد
الحصول على المعونة المإقتة له طفالً أقل من  18سنة من العمر ،فؽالبا ً ما ٌعنً هذا أن على جمٌع األخوة واألخوات الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة وعلى
األبوٌن الموجودٌن فً أهل الدار التقدٌم للحصول على المعونة المإقتة .وٌسمى هذا بقاعدة وحدة التقدٌم .ال ٌقدر الوالد /الوالدة أن ٌقدم طلبا ً للحصول على معونة
شبكة األمان بدون التقدٌم ألطفاله /ألطفالها الذٌن ٌعٌشون معه  /معها.

س.

ماذا ٌحدث إذا حصل طفلً على مخصصات الضمان االجتماعً؟

ج.

إذا قدّم أي طفل من أطفال أهل دارك طلبا ً للحصول على مخصصات الضمان االجتماعً ،أو وجب علٌه التقدٌم لها ،وكنت مقدما ً طلبا ً للحصول على المعونة
المإقتة لهذا الطفل ،فٌنبؽً علٌك معرفة اآلتً:
ٌعتبر كل من الكونؽرس وإدارة الضمان االجتماعً بؤنه من ضمن القانون أن تصرؾ مخصصات الضمان االجتماعً لطفل بعناٌتك على أبوي ذلك الطفل وأخوته
وأخواته وذلك إذا كانوا ٌرٌدون التقدٌم للحصول على مخصصات المعونة المإقتة أو كانوا ٌحصلون علٌها .إضافة إلى تقدٌم احتٌاجات الطفل الفورٌة ،فهذا ٌعنً
بؤنه ستحسب مخصصات الضمان االجتماعً كدخل فً وحدة التقدٌم وٌمكن استخدامها لمصارٌؾ األشٌاء األساسٌة ألهل الدار ،مثل الطعام والمؤوى.

س.

إذا ُوجدت مؤهال ،فكٌف ٌمكننً النفاذ لمخصصات المعونة المؤقتة الخاصة بً؟

ج.

ستحصل على كتٌب بعنوان "التحوٌل اإللٌكترونً للمخصصات (  - )TBEكٌؾ تستخدم بطاقة المخصصات الخاصة بك للحصول على مخصصاتك من قسابم
الطعام ("فود ستامبس") و /أو مخصصاتك النقدٌة".
ٌ جب علٌك النفاذ لمخصصاتك النقدٌة من متاجر البٌع بالمفرق المشاركة فً البرنامج أو ماكٌنات الصرؾ اآللً ( )ATMالتً تعرض شعار Quest
(كوٌست)ٌ .مكنك االتصال بالرقم  6739-289-800-1مجانا ً لمعرفة مواقع متاجر البٌع بالمفرق المشاركة فً البرنامج التً ال تفرض علٌك رسما ً
إضافٌاً ،أو لمواقع ماكٌنات الصرؾ اآللً ( )ATMالتً ال تفرض علٌك رسم االستعمال.
 ستستخدم بطاقتك التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5ورقمك التعرٌفً الشخصً (.)LAA
 ستقسم منحتك النقدٌة العادٌة إلى مخصصٌن كل شهر (وذلك إذا كان قدرها أكثر من .)$25.00
 ستعطى نموذج ٌعلمك عن تارٌخ توفر كل منحة نقدٌة لك.
ٌ مكن استخدام المخصصات طوال الشهر .تحول المخصصات ؼٌر المستخدمة من شهر إلى آخر فً حساب المخصصات النقدٌة الخاص بك.
 إذا لم ٌتم النفاذ إلى حسابك النقدي لفترة ٌ 90وما ،فسٌُسحب أي قدر باق من المخصصات فٌن حسابك وٌُرد إلى الوكالةٌ .مكنك أن تطلب من مسإول
ملفك أن ٌعٌد إصدار المخصصات النقدٌة المشطوبة والتً أنت مإهل لتلقٌها.
 تذكر دابما ً أن تدقق من صحة إٌصاالتك بعد كل معاملة من معامالت التحوٌل اإللٌكترونً للمخصصات – .TBE

س.

هل ٌوجد حد لطول المدة التً أقدر الحصول فٌها على المعونة المؤقتة؟

ج.

هناك نوعان من الحدود الزمنٌة المفروضة على المعونة المإقتة فً والٌة نٌوٌورك.
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ستٌن شهر الحد الزمنً للوالٌة ٌ -تضمن هذا الحد الزمنً فً والٌة نٌوٌورك كالً من برامج المعونة المإقتة التالٌة:

.1



.2

المخصصات النقدٌة المصروفة منذ دٌسمبر /كانون األول  1996فً كل من برامج اإلعانة لألطفال المعالٌن ،ومعونة العابلة ،ومعونة شبكة األمان ،و
برنامج معونة الطفل ،والمعونة النقدٌة لالجبٌن.
مخصصات المعونة المإقتة من الوالٌات األخرى المصروفة تحت برنامج المعونة المإقتة للعابلة المحتاجة (. )ENAT
مخصصات شبكة األمان ؼٌر النقدٌة التً تتلقاها العابالت التً ٌشترط على األشخاص البالؽٌن فٌها االشتراك فً برامج معالجة ضد سوء استخدام المواد.
أربع وعشرٌن شهر هو الحد الزمنً لشبكة األمان النقدٌة – ٌتضمن هذا الحد كل أنواع دفعات معونة الشبكة النقدٌة المصروفة منذ أغسطس .1997

مالحظة :لدى وصولك حد  24شهراً المتاح ستكون مإهالً لتلقً المعونة ؼٌر النقدٌة فقط.
مالحظة :قد تتضمن المعونة المإقتة للعابلة المحتاجة ( )ENATالمصروفة فً الوالٌات األخرى الفترات الزمنٌة قبل دٌسمبر  /كانون األول
.1996
مالحظة :إذا كنت من المصابٌن بمرض "( eAi isoV VIeأتش آي فً بوستٌؾ") ،أو ممن ٌعانً من نوع من أنواع العجز الذي ٌمنعك من
العمل ،فقد ٌمكن أن تكون معفٌا ً من قٌود الحدود الزمنٌة.
مالحظة :ال تإثر الحدود الزمنٌة المفروضة على المعونة المإقتة على كل من مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") أو المعونة الطبٌة.
س.

أعتقد بأنً ضحٌة العنف األسري .كٌف ٌمكن أن تساعدنً برامج الخدمات؟

ج.

ت ضحٌة العنؾ األسري وتظن بؤن إٌفاء مشترط أو أكثر من
ٌحب أن تفً بمشترطات معٌنة لتكون مإهلة/مإهل للحصول على المعونة المإقتة .ولكن ،إذا كن ِ
مشترطات المعونة المإقتة قد ٌضعك أو ٌضع أطفالك فً خطر أذى إضافً ،فٌمكنكِ أن تطلب االجتماع بمسإولة االتصال لشإون العنؾ األسري لمناقشة خطر
األذى هذا .وٌمكن اإلعفاء من بعض المشترطات لضرورة حفظ سالمتك .سٌوفر موظؾ المعونة المإقتة المسإول عنك معلومات إضافٌة خالل المقابلة معك.
إضافة إلى هذاٌ ،مكنكِ االتصال بخط ساخن على مدار الساعة ( 24ساعة) للحصول على معلومات بشؤن مؤوى للحاالت الطاربة ،ومجموعات الدعم ،والتوجٌه
النفسً ،وحقوقك القانونٌة .ستساعدك هذه الخدمات فً المقاطعة على سالمتك وسالمة أطفالك.
للحصول على معلومات وإحالة مجانٌة من دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها إلى موفر خدمات للعنؾ األسري ٌمكنك االتصال باألرقام التالٌة مجانا ً
وعلى مدار الساعة:
فً مدٌنة نٌوٌورك ،اتصلً بالرقم 1-800-621-4673
من أي منطقة أخرى فً والٌة نٌوٌورك اتصلً بالخط الساخن للعنؾ األسري فً والٌة نٌوٌورك على رقم 1-800-942-6906
للمزٌد من المعلومات ،اتصل على الرقم المجانً .1-800-942-6908
كما ٌقدر عامل  /عاملة قضٌة لشإون الخدمات القٌام بالترتٌبات الالزمة لك للحصول على هذه المعلومات.

س.

بصفتً أجنبً مقٌم إقامة شرعٌة فً الوالٌات المتحدة ،كٌف سٌؤثر دخل وموارد كفٌلً على أهلٌتً ومنحتً؟

ج.

ٌعتبر دخل وموارد الكفٌل ا لذي قام بتوقٌع إفادة دعم بعد شهر دٌسمبر  /كانون األول لسنة  1997كدخل وموارد متوفر لك عند تحدٌد أهلٌتك للحصول على
معونة العابلة .إذا كنت مؤهال للحصول علٌها ،فسٌحسب المبلغ الذي ٌقدمه الكفٌل فعال كدخل ألهداف تقدٌر مخصصات المعونة المؤقتة .ولكن ،بموجب
اتفاق ٌة الكفالة الفٌدرالٌة المنقحة ،ستطالب دابرة الخدمات االجتماعٌة الكفٌل بتسدٌد قدرها وتقوم بمالحقته بهذا الشأن .سنتقاسم المعلومات المتعلقة بالتزامات
الكفٌل مع الحكومة الفٌدرالٌة.

س.

ما الذي ٌحدث إذا كان أحد ما فً عابلتً ٌمتلك موارد ال ٌتم أخذها بعٌن االعتبار عند تحدٌد األهلٌة للحصول على المعونة المؤقتة؟

ج.

الموارد تشمل ،ولكن ال تقتصر على ،العقارات ،الممتلكات الشخصٌة ،النقود ،الحسابات المصرفٌة ،بولٌصات التؤمٌن ،حساب االبتمان ،مركبات ،الخ .الحد
المسموح به للموارد للحصول على المعونة المإقتة هو  2000دوالر أمرٌكً للعابلة .إذا كان فً العابلة فرد ٌعانً من إعاقة ،أو ٌبلػ من العمر ستٌن عاما ً أو
أكثرٌ ،كون الحد المسموح به للموارد هو  3000دوالر أمرٌكً.
بعض الموارد مثل دفعات الخصم الضرٌبً للدخل المكتسب ،منح وقروض تعلٌمٌة ودراسٌة ،حسابات مصرفٌة لسٌارة بدٌلة أو جدٌدة للبحث عن وظٌفة
والحصول علٌها أو الحفاظ علٌها والمدخرات من دخل الضمان اإلضافً هً موارد معفاة .هذه األموال ٌجب أن تحفظ فً حسابات منفصلة عن األموال األخرى.
إذا لم ٌتم فصلها ،فقد تعد عند حساب الحد المسموح به للموارد الخاص بعابلتك.
على سبٌل المثال ،إذا كان أحد ما فً عابلتك ٌتلقى دخل الضمان اإلضافً ،فٌجب أن ٌكون لدٌهم حساب منفصل ٌودعون به المال المحصل من دخل الضمان
اإلضافً .بهذه الطرٌقة ،لن ٌتم حساب دخل الضمان اإلضافً فً الحد الخاص بمواردك.

س.

ماذا ٌحدث إذا كان لدي دخل اتلقاه بصورة دورٌة ولكن لٌس كل شهر؟ (على سبٌل المثال ،الدخل الذي ٌرد مرة واحدة كل عام)؟

ج.

إذا حققت أو لم تحقق دخالً ٌردك على أساس دوري منتظم ،فإنه ٌتعٌن علٌك استخدام هذا الدخل بمبالػ متساوٌة لكل شهر حتى ورود الدفعة التالٌة.
على سبٌل المثال ،إذا كنت تتلقى مرتبا ً سنوٌا ً قدره  1200دوالر أمرٌكً ،فإنه ٌتعٌن علٌك استخدام  100دوالر كل شهر لمدة  12شهراً .سٌقوم الموظؾ الذي
ٌتابعك أٌضا بوضع  100دوالر كل شهر للمنحة الشهرٌة للمعونة المإقتة التً تتلقاها.
8
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المعونة الطبٌة

القسم ب
س.

ما هً المعونة الطبٌة (المٌدٌكٌد)؟

ج.

المعونة الطبٌة هً مساعدة لألشخاص الذٌن ال ٌستطٌعون دفع تكلفة كامل الرعاٌة الطبٌة الالزمة لهم.
 تؽطً المعونة الطبٌة خدمات الرعاٌة الصحٌة لألطفال والكبار واألشخاص الذي ٌكون دخلهم ومواردهم دون مستوٌات محددة.
 فامٌلً هٌلث بلس "الخدمات الصحٌة األسرٌة اإلضافٌة" تؽطً خدمات الرعاٌة الصحٌة لألشخاص الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  19عام و  64عام والذٌن
تكون دخولهم أعلى من المستوى المسموح به للحصول على المعونة الطبٌة.
ٌ قدم برنامج منافع التخطٌط األسري خدمات التخطٌط األسري ،التربٌة الصحٌة والرعاٌة الطبٌة ذات العالقة لألشخاص الذٌن ٌكونون فً سن اإلنجاب
والذٌن ٌكون دخلهم دون مستوٌات محددة( .راجع سإال " هل ٌمكن أن تساعدنً المعونة الطبٌة فً الحصول على خدمات التخطٌط األسري؟" واإلجابة
علٌه فً موضع الحق من هذا القسم من المعونة الطبٌة).
 برنامج شراء المٌدٌكٌد لألشخاص المعوقٌن الذٌن ٌعملون ٌوفر الفرصة لألشخاص المعوقٌن الذٌن ٌعملون ،والذٌن ٌكسبون أكثر من الحدود المسموح بها
للحصول على المعونة الطبٌة المنتظمة ،االحتفاظ بتؽطٌة تكالٌؾ الرعاٌة الصحٌة الخاصة بهم من خالل المعونة الطبٌة.

س.

من ٌمكنه ٌ /مكنها الحصول على المعونة الطبٌة؟

ج.

قد ٌمكنك الحصول على المعونة الطبٌة إذا كنت:
 تفً بمشترطات معنٌة من الدخل ،والموارد ،والعمر ،واإلعاقة والعجز ،وأي مشترطات أخرى
 عموما ً مإهالً للحصول على المعونة المإقتة أو دخل الضمان التكمٌلً ()bbA

س.

كٌف أقدم طلبا للحصول على المعونة الطبٌة؟

ج.

ٌجب علٌك أن تمأل طلبا ً وتضع عالمة فً مربع المعونة الطبٌة.
 ال ٌكون الطلب المقدم للحصول على المعونة المإقتة بطلب مقدم للحصول على المعونة الطبٌة .حصول األشخاص على المعونة المإقتة ال ٌعنً بؤنهم
سٌحصلون على المعونة الطبٌة بصورة تلقابٌة .إذا كنت ترٌد الحصول على كل من المعونة الطبٌة والمعونة المإقتة فعلٌك أن تضع عالمة فً مربع كل
واحدة منهما على الطلب.
 عندما تحصل على دخل الضمان التكمٌلً ( ،)bbAفال ٌجب علٌك أن تقدم طلبا ً منفصالً بشؤن المعونة الطبٌة.
 إذا كنت ترؼً فً التقدٌم لخدمات تنظٌم األسرة فٌمكنك التقدٌم من خالل موفر خدمات مدٌكٌد ٌكون لدٌه ترتٌبات مع دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة
التابع لها لقبول الطلبات .قد ٌكون بإمكان دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها تزوٌدك بقابمة بؤسماء هذه األماكن ،أو ٌمكنك االتصال مجانا ً على
.1-800-541-2831
إذا أردت التقدٌم للحصول على المعونة الطبٌة ،فٌجب علٌك عمل إحدى الخطوات التالٌة:
 إذا كنت تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك ،فاتصل بخط المعلومات إلدارة الموارد البشرٌة على الرقم  )718( 557-1399أو على الرقم المجانً -8411
 1-877-472للحصول على معلومات حول طرٌقة ومكان التقدٌم.
 إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك ،فاتصل أو قم بزٌارة دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة المسإولة عنك فً المقاطعة ("كاونتً") التً تعٌش فٌها
وأطلب إعطابك رزمة الطلب.
 إذا كنت من المقٌمٌن فً منشؤة مجازة من مكتب والٌة نٌوٌورك المعنً بشإون التخلّؾ العقلً وإعاقات النمو ،فٌُرجى االتصال بالمكتب المدرج مقابل
كل منشؤة:
 مكتب منشؤة شإون الصحة العقلٌة لوالٌة نٌوٌورك – مكتب موارد المرٌض؛ أو مكتب منشؤة شإون التخلؾ العقلً والعجز التنموي لوالٌة نٌوٌورك – المكتب المٌدانً لدعم العابدات.ت حامل أو مقدمة بشؤن أطفال صؽار ،فاتصلً بالرقم .1-800-522-5006
 إذا كن ِ
 تتوفر معلومات إضافٌة حول التقدٌم لمدٌكٌر من على اإلنترنت على العنوان www.nyhealth.gov :واضؽط على المعونة الطبٌة.
هناك المنظمات العاملة على تٌسٌر عملٌة االنتساب متواجدة فً مختلؾ أرجاء والٌة نٌوٌورك وقادرة على مساعدتك فً تقدٌم الطلب للحصول على مدٌكٌد.
للحصول على اسم منظمة قرٌبة لك ،اتصل بالرقم  1-800-698-4543أو .1-877-934-7587

س.

كٌف ٌمكن لبرنامج المعونة الطبٌة أن ٌساعدنً؟

ج.

قد ٌساعدك برنامج المعونة الطبٌة فً تسدٌد كل من:














العالج فً مستشفٌات الطب النفسً (لألشخاص الذٌن تقل أعمارهم عن
 21سنة أو تبلػ أعمارهم  65سنة وما فوق) ،ومنشآت الصحة العقلٌة،
ومنشآت التخلؾ العقلً والعجز التنموي
الدواء ولوازم العالج
خدمات العٌادة
النقل إلى المستشفى بواسطة سٌارات اإلسعاؾ فً الحاالت الطاربة
خدمات صحٌة أخرى
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أقساط التؤمٌن الصحً
خدمات العالج الداخلً والخارجً فً المستشفى
العناٌة الصحٌة فً البٌت
خدمات المختبر واألشعة
دار العناٌة بالمسنٌن
العالج والعناٌة الصحٌة الوقابٌة وعناٌة األسنان (من أطباء الصحة
واألسنان)
خدمات تنظٌم األسرة
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قد ٌساعدك برنامج المعونة الطبٌة أٌضا ً فً تؽطٌة األشٌاء التالٌة ،ولكن علٌك أو على الشخص /المنشؤة المقدم للخدمة الحصول على الموافقة المسبقة قبل
تقدٌمها (الموافقة المسبقة):




عناٌة صحٌة طوٌلة األمد فً البٌت تحت برنامج العناٌة
الصحٌة الطوٌلة األمد فً البٌت ( .)SFHHCLوتكون هذه
العناٌة فً البٌت وتشبه إلى حد كبٌر العناٌة المقدمة فً دار
العناٌة بالمسنٌن ،وتكون لألشخاص الذٌن ٌتطلبون العناٌة
البٌتٌة لمدة أكثر من ٌ 90وما ً وٌحتاجون إلى خدمات
التمرٌض أو العالج( .ال ٌتوفر هذا البرنامج فً جمٌع دوابر
الخدمات االجتماعٌة).
الخدمات المنزلٌة والمجتمعٌة فً البرامج الخاصة التً
تساعدك على البقاء فً منزلك وعدم الذهاب إلى مؤوى
للعجزة.







النقل والمواصالت إلى المواعٌد الطبٌة ،بما فٌه العملة الرمزٌة
("توكن") المستخدمة فً الباص ،وأمٌال رحلة السٌارة
العناٌة الشخصٌة
تمرٌض خاص
عناٌة معٌنة لألسنان
معدات وأدوات طبٌة متٌنة (كراسً بدوالٌب ،أحذٌة طبٌة... ،الخ)

ت حامل أو لدٌكِ طفل ،فٌمكن أن تساعدك البرامج التالٌة:
إذا كن ِ
 برنامج المعونة لشؤون العناٌة بالجنٌن ( ( –LCALإذا كنت حاملٌ ،مكن أن ٌقدم لك برنامج المعونة لشؤون العناٌة بالجنٌن المساعدة الحصول
على العناٌة التً تحتاجٌنها لٌكون لدٌك طفل بصحة سلٌمة .فال ٌزال ٌمكنك الحصول على برنامج المعونة لشإون العناٌة بالجنٌن حتى ولو كان دخلكِ
عالٌاً .ال ٌوجد حد إلى قدر الموارد التً ٌمكن أن تكون لدٌكِ  .عند زٌارتك األولى لبرنامج المعونة لشإون العناٌة بالجنٌن ،سٌساعدك العامل  /العاملة
على التقدٌم للمعونة الطبٌة .للحصول على مزٌد من المعلومات عن هذا البرنامج ،اتصلً بالخط الساخن الخاص بالطفل السلٌم صحٌا ً على الرقم
.1-800-522-5006
ً
 برنامج ٌ - CICمكنك الحصول أٌضا على مخصصات ( CICبرنامج طعام تكمٌلً خاص بالنساء والرضع واألطفال)ٌ -قدم  CICبرنامج
معلومات مفٌدة بشان التؽذٌة وأهمٌة أكل المؤكوالت الصحٌةٌ .قدم برنامج  CICالشٌكات التً ٌمكن استبدالها فً متاجر مشتركة فً البرنامج لقاء حلٌب
اصطناعً ("فورمٌوال") للرضع ،والحلٌب ،والعصٌر ،والبٌض ،والجبن ،وحبوب اإلفطار ("سٌرٌل") ،و زبدة الفستق ("بٌنت بتر") ،والحبوب
والبازٌال المجففة.
لمزٌد من المعلومات عن برنامج  CICوعن المكان الذي ٌمكنك التقدٌم فٌه ،اتصلً بالرقم .1-800-522-5006
 ستساعدك برامج العناٌة المدارة أٌضا ً فً إٌجاد طبٌب قادر على إعطابكِ عناٌة بجنٌنك وسٌستمر فً إجراء مقابلة متابعة معكِ بعد انتهاء حملك .تقدم
برامج العناٌة المدارة أٌضا ً برنامج الصحة الخاص باألطفال الصؽار واألطفال فً سن المراهقة لألطفال.
برنامج صحً خاص باألطفال الصغار واألطفال فً سن المراهقة
كل األطفال بحاجة إلى "دار طبً" .فهو المكان الذي ٌوجد فٌه طبٌب ،أو ممرضة ،أو مساعد طبٌب ،أو فرٌق عناٌة صحٌة ٌقدم العناٌة لصحة طفلك  /طفلتك
خالل مراحل نموه وتطوره من الرضاعة ،و تعلم المشً ،وما قبل التمدرس ،وخالل جمٌع مراحل طفولته و سن المراهقة .الدار الطبً هو المكان الذي تؤخذي
طفلك دابما ً إلٌه لفحصه عندما ٌكون مرٌضا ً ؛ وهو المكان الذي تذهبٌن إلٌه لالستفسار عن ما ٌقلقك بشؤن صحة طفلك وحالته التنموٌة.
برنامج الصحة الخاص باألطفال الصغار واألطفال فً سن المراهقة (ٌ - )C/FHLساعدك برنامج الصحة الخاص باألطفال الصؽار واألطفال فً سن المراهقة
على إٌجاد "دار طبً" .وٌكون بمثابة طرٌقة من الطرق التً ٌقدر فٌها األطفال واألطفال فً سن المراهقة الحصول على العناٌة الوقابٌة (فحوص عامة)،
وفحوص طبٌة ومتابعة العناٌة التً ٌحتاجونها لضمان صحتهم ونموهم السلٌم.
ٌكون برنامج الصحة الخاص باألطفال الصغار واألطفال فً سن المراهقة لألطفال من حٌن الوالدة حتى سن  21من العمر الذٌن ٌتلقون المعونة الطبٌة .وهو
برنامج مجانً.
ٌقدم برنامج الصحة الخاص باألطفال الصغار واألطفال فً سن المراهقة ألطفالك كل من:




أي نوع من التطعٌم والتحصٌن الالزم
العناٌة باألسنان
العالج الالزم لحالة أو مرض مكتشؾ من خالل الفحص مثل الربو،
والتلٌؾ المراري ("سٌستك فاٌبروسٌس") ،والسكري ،وفقر الدم
المنجلً ،ومشاكل البصر والسمع.






فحوص طبٌة كاملة
االختبارات الطبٌة لمعرفة إذا كان طفلك  /طفلتك ٌنمو وٌتطور وٌفعل
األشٌاء الصحٌحة التً تتناسب مع عمره أو عمرها.
فحص مستوى معدن الرصاص فً الدم
فحص السمع ،والعٌن ،وما ٌتعلق بؤعمال المختبر

للحصول على مزٌد من المعلومات عن هذا البرنامج ،أو للحصول على مساعدة إلٌجاد طبٌب لطفلك  /لطفلتك ،اسؤل منسق شإون برنامج الصحة الخاص
باألطفال الصغار واألطفال فً سن المراهقة فً دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها.
س.

إذا ما انتقلت للعٌش فً مقاطعة أخرى ،هل ٌتوجب علً الحصول على إعادة التقدم للحصول على المعونة الطبٌة /فاملً هٌلث بلس؟

ج.

ال ،إذا انتقلت فعلٌك إخطار دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة بعنوانك الجدٌد .إذا لم تكن هناك أٌة تؽٌٌرات فً ظروفك والتً من شؤنها التؤثٌر على تؤهلك .سٌتم
نقل ملؾ المدٌكٌد الخاص بك إلى المقاطعة الجدٌدة.
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س.

هل ٌقدر برنامج المعونة الطبٌة على مساعدتً فً الحصول على خدمات تنظٌم األسرة؟

ج.

ت فً سن إنجاب األطفال ومإهلة للحصول على المعونة الطبٌة العادٌة أو "فاملً هٌلث بلس" (صحة العابلة وما فوق) ،فستكون خدمات تنظٌم األسرة من
إذا كن ِ
بٌنها .إذا تم رفضك أو فصلك من برنامج ال معونة الطبٌة و/أو "فاملً هٌلث بلس" (صحة العابلة وما فوق) ،فقد ٌمكن أن تكونً مإهلة للحصول على برنامج
مخصصات تنظٌم األسرة نظراً لزٌادة حد الدخل المفروض ،وعدم وجود حد للموارد .كما ٌمكنك التقدٌم لبرنامج مخصصات تنظٌم األسرة فقط ،دون التقدٌم
للمعونة المإقتة أو فاملً هٌلث بلس.
ٌقدم برنامج مخصصات تنظٌم األسرة ( )TLPLتؽطٌة المعونة الطبٌة لخدمات تنظٌم األسرة لألشخاص المإهلٌن فً سن إنجاب األطفال على أساس دخلهن.
وٌعتبر كل من عملٌة التقدٌم والخدمات المقدمة سرٌاً.
إذا كنت مإهلة لذلك ،سٌكون لك حق النفاذ لجمٌع خدمات تنظٌم األسرة من جمٌع مقدمً خدمات تنظٌم األسرة المسجلٌن فً برنامج المعونة الطبٌة .تتضمن هذه
الخدمات كل من :كل ما تمت الموافقة علٌه من قبل إدارة األؼذٌة والعقاقٌر ( )TDNبشؤن طرق وأجهزة ولوازم تنظٌم النسل ،وسٌرة صحٌة تناسلٌة شاملة،
والفحص النسابً  /الجسدي ،وتعقٌم الذكر و األنثى ،وفحص الحمل والتوجٌه النفسً ،والتوجٌه فً شإون ما قبل الحمل .إن كنت مإهالً ،فإنك ستحصل على
التؽطٌة من أول شهر تقدمٌن فٌه.
سٌساعدك كل من دوابر الصحة المحلٌة التابعة للمقاطعة ("كاونتً") ،وعٌادات تنظٌم األسرة المدعومة بؤموال عامة ،و مقدمً الخدمات لبرنامج المعونة لشإون
العناٌة بالجنٌن (مقدمً خدمات تنظٌم األسرة) فً إكمال ملء الطلب والحصول على المستندات الالزمة .ما لم تتؽٌر ظروؾ أهلٌتك ،ستسمر أهلٌتك لبرنامج
مخصصات تنظٌم األسرة لفترة  12شهراً .بعد أول  12شهراً ستتلقٌن نموذج تجدٌد بالبرٌد .للحصول على مزٌد من المعلومات عن هذا البرنامج ،اتصلً أو
قومً بزٌارة دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابعة لها فً المقاطعة ("كاونتً") التً تعٌشً فٌها واطلبً إعطابك الطلب .قد ٌمكنك أن تقدمً فً مكتب مقدم
خدمات لبرنامج مخصصات تنظٌم األسرة .لتجدي أسماء مقدم ً خدمات تنظٌم األسرة المشتركٌن فً البرنامج والموجودٌن فً المنطقة التً تعٌشً فٌهاٌ ،مكنً
االتصال بالرقم .1-800-541-2831

س.

ما هو برنامج شراء المٌدٌكٌد لألشخاص المعوقٌن الذٌن ٌعملون؟

ج.

برنامج شراء المٌدٌكٌد لألشخاص المعوقٌن الذٌن ٌعملون ٌوفر تؽطٌة للمعون ة الطبٌة لألشخاص المعوقٌن الذٌن ٌعملون والذٌن ٌصل صافً دخولهم إلى أو دون
 %250من مستوى الفقر الفٌدرالً و الذٌن تصل مواردهم ؼٌر المعفاة إلى أو دون  10,000دوالر أمرٌكً .لقد تم تصمٌم هذا البرنامج لمساعدة األشخاص
المعاقٌن الذٌن ٌعملون فً االحتفاظ بتؽطٌة الرعاٌة الصحٌة الخاصة بهم .قد ٌطلب منك دفع قسط شهري ،وذلك حسب دخلك.

س.

ما هً شروط األهلٌة لالستفادة من برنامج شراء المٌدٌكٌد لألشخاص المعوقٌن الذٌن ٌعملون؟

ج.

لكً تكون مإهالً لالستفادة من برنامج شراء المٌدٌكٌد لألشخاص المعوقٌن الذٌن ٌعملون  ،فال بد أن:
ٌ كو ن لدٌك شهادة باإلعاقة صادرة عن إما صندوق الضمان االجتماعً أو الوالٌة أو فرٌق تقٌٌم اإلعاقة المحلً ،و
 أن تكون من قاطنً والٌة نٌوٌورك ،و
 أن تكون أحد مواطنً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أو أحد رعاٌاها أو مواطنٌها األصلٌٌن أو تتمتع بوضع هجرة مقبول ،و
 أن تكون فً السادسة عشرة من العمر على األقل ،ولكن أٌضا دون  65عام ،و
 أن تكون مشاركا ً فً نشاطات العمل التً ٌتم دفع جمٌع ضرابب الدخل والرواتب المترتبة علٌها بموجب القانون الفدرالً وقانون الوالٌة ،و
 أن تلبً حدود الدخل والموارد (أنظر فٌما ٌلً) ،و
 أن تقم بدفع القسط ،إن لزم األمر.

س.

كٌف ٌعمل برنامج المعونة الطبٌة؟

ج.

بعد الموافقة على الطلب ،سٌحصل معظم المتقدمٌن الناجحٌن على بطاقة بالستٌكٌة تسمى بالبطاقة التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5عند الحصول على ا
لعناٌة الطبٌة ،علٌك أن تعطً هذه البطاقة إلى الطبٌب أو الصٌدلً أو أي شخص ترٌد الحصول على مساعدة منهٌ .جب أن ٌوافق طبٌبك ،أو الصٌدلً ،أو أي
شخص آخر على إرسال الفاتورة إلى المعونة الطبٌة .سترسل فواتٌرك إلى الوالٌة لتسدٌدها .سٌستلم األشخاص المنتسبٌن فً برنامج "فاملً هٌلث بلس" بطاقة
من البرنامج الصحً الذي اختاروهٌ .جب عل ى األشخاص المتلقٌت لفاملً هٌلث بلس أو الخدمات الطبٌة المدارة من مدٌكٌد أن ٌستخدموا مزودٌن ضمن البرنامج
الصحً الخاص بهم للخدمات التً ٌؽطٌها البرنامج.
وفً معظم مقاطعات والٌة نٌوٌورك سٌكون لك الخٌار فً االاشتراك فً نظام خطة صحٌة بعناٌة مدارة .لدى معظم المقاطعات برامج عناٌة مدارة إلزامٌة.
(راجع السإال "ما هً برامج العناٌة المدارة الخاصة بمدٌكٌد؟" واجابته)

س.

علً أن أسدد أي مبلغ لقاء حصولً على العناٌة الطبٌة؟
هل
ّ

ج.

ٌجوز أن ٌُطلب من متلقً المعونة الطبٌة الذٌن تبلػ أعمارهم  21سنة وما فوق أن ٌسددوا قسما ً من تكالٌؾ بعض العناٌة الطبٌة و /أو لوازمها من أدوات
ومعدات .وٌسمى هذا بحصة االشتراك بالدفعٌ .سمح للذي ٌقدم العناٌة الصحٌة لك أن ٌطلب منك تسدٌد حصة المشاركة فً الدفع .هناك  $100لكل  12شهر،
ابتدا ًء من  1إبرٌل  /نٌسان ،1994 ،كحد أقصى لكل متلقً لكافة حصص المشاركة فً الدفع.
إذا كنت غٌر قادر على تسدٌد حصة مشاركتك فً الدفع المطلوبة منك ،فأخبر الذي ٌقدم خدمات العناٌة الصحٌة بذلك عندما ٌسألك عن تسدٌدها .فال ٌزال ٌحق
لك الحصول على الخدمات التً تحتاجها من الذي ٌقدم لك الخدمات .ال ٌقدر مقدم الخدمات أن ٌرفض تقدٌم الخدمات أو اللوازم لك بسبب إعالمه بأنك غٌر قادر
على تسدٌد حصة المشاركة فً الدفع .اتصل بالرقم  1-800-541-2831للتبلٌغ عن مقدم الخدمات الذي ٌرفض تقدٌم العناٌة أو الخدمات لك بسبب عدم
قدرتك على تسدٌد حصة المشاركة فً الدفع.
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قدر حصة المشاركة فً الدفع هً كاآلتً:
قدر المبلغ ()$
الخدمة
عند اإلخراج
.........
مدفوعة
................................
 $25.00لكل إقامة
خدمات داخلٌة فً المستشفى (تنوٌم المرٌض فً المستشفى)
.......................................
القسم الخارجً للمستشفى والعٌادة  $3.00 ................................لكل زٌارة
زٌارة..............
................................
 $3.00لكل
زٌارات ؼٌر طاربة  /ؼٌر مستعجلة إلى ؼرفة الطوارئ
أدوٌة موصوفة
................................................
$3.00
(أدوٌة بماركات تجارٌة) ................................
.....................................................
$1.00
(أدوٌة عامة بدون ماركات تجارٌة – "جنارٌك")
....................................
دواء ال ٌحتاج إلى وصفة من طبٌب $0.50 ................................
لٌس هناك حصة المشاركة فً الدفع
أدوٌة لعالج مرض عقلً أو السل ("تٌوبركٌولوسٌس")
 ..............الدفع
................................المشاركة فً
لٌس هناك حصة
العالج المتابع مباشرة للسل ................................
.............................
 $1.00لكل طلبٌة  /روشتة
تنظٌم األسرة ................................................................
.......................................
المواد الؽذابٌة الطبٌة ومستلزماتها  $1.00 ................................لكل طلبٌة
....................اإلجراءات
 ................................رمز من رموز
 $0.50لكل
لوازم طبٌة  /جراحٌة ................................
......اإلجراءات
رموز
................................
مختبر  $0.50 ................................................................لكل رمز من
...............اإلجراءات
رمز من رموز
................................
 $0.50لكل
أشعة سٌنٌة ( أشعة أكس) ................................



المستفٌدون المعفون من التسدٌد التشاركً ٌشملون التالً:
 المتلقٌن تحت  21سنة من العمر؛
 النساء الحوامل (ٌستمر هذا اإلعفاء لمدة شهرٌن بعد انتهاء فترة الحمل)؛
 المتلقٌن المقٌمٌن فً منشؤة طبٌة الذٌن ٌفرض علٌهم صرؾ كل دخلهم على العناٌة الطبٌة باستثناء بدل االحتٌاجات الشخصٌة .و ٌتضمن هذا جمٌع
المتلقٌن الموجودٌن فً دار المسنٌن ومنشآت العناٌة المتوسطة للعجز التنموي ()A5T/DD؛
 المستفٌدون المسجلون فً خطط الرعاٌة الصحٌة المدارة المقدمة ضمن المعونة الطبٌة ،إال أن هإالء األشخاص سٌخضعون للتسدٌد التشاركً عن
توزٌع كل عقار عام  ،عقار ذ ات عالمة تجارٌة ،ولكل دواء ٌصرؾ دون استشارة طبٌة ٌوصً به أحد المهنٌٌن المعترؾ بهم.
 سكان مكتب والٌة نٌوٌورك للصحة النفسٌة أو مكتب المساكن المجتمعٌة المعتمدة للتخلؾ العقلً واإلعاقات التنموٌة والمستفٌدٌن المسجلٌن فً احد
برامج اإلدارة الشاملة لقضاٌا المعونة الطبٌة أو فً أحد برامج إعفاء الخدمات المنزلٌة ولمجتمعٌة .المستفٌدٌن من برنامج الرعاٌة الصحٌة المنزلٌة
طوٌلة األمد لٌسوا معفٌٌن من التسدٌد التشاركً.



من بٌن المتلفٌن المعفٌٌن من تسدٌد حصة المشاركة فً الدفع كل من:
 خدمات الطوارئ؛
 خدمات ولوازم برنامج مخصصات تنظٌم األسرة (مثل ،حبوب تنظٌم النسل أو الرفال "كندوم") ،وعالج مرض السل باإلشراؾ المباشر؛
 العالج المتابع مباشرة للسل
 برامج العالج والصٌانة الخاصة بالـ"مٌثادون" ،وخدمات عٌادة الصحة العقلٌة ،وخدمات عٌادة التخلؾ العقلً ،وخدمات عٌادة سوء استخدام الكحول
والمواد.
مالحظة :لٌس هناك حصة المشاركة فً الدفع لتكالٌؾ الطبٌب أو طبٌب األسنان أو لتكالٌؾ خدمات الصحة البٌتٌة أو العناٌة الشخصٌة.
مالحظة :إذا كنت من المشاركٌن فً فاملً هٌلث بلس فعلٌك حصة مشاركة فً الدفع مختلفة "( .انظر سإال "كم سٌتكلؾ؟" فً القسم الفرعً
فاملً هٌلث بلس فً قسم المعونة الطبٌة هذا ،بعد عدة صفحات من هذه المالحظة).

س.

كم مرة ٌمكننً الحصول علٌه من المعونة الطبٌة وما هو قدرها؟

ج.

قد ٌكون عدد المرات التً ٌسدد فٌها برنامج المعونة الطبٌة لقاء الزٌارات إلى األطباء أو العٌادات ،والمختبرات والصٌدلٌات محدوداً .وٌسمى هذا "بالحد األقصى
لالستفادة من الـ"مدٌكٌد" .سٌعلمك مسإول ملفك إذا كان ٌسري علٌك مفعول الحد األقصى لالستفادة من الـ"مدٌكٌد".

س.

ما هً خطة العناٌة المدارة الخاصة بال "مٌدكٌد"؟

ج.

لدى كثٌر من المقاطعات ("كاونتٌز") برامج عناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد" من خالل برنامج أو أكثر من البرامج الصحٌة بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد".
عندما تلتحق ببرنامج صحً بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد" ،ستختار طبٌبك أو ممرضتك الذي ٌقوم بتعقب جمٌع شإون عناٌتك الصحٌة .وٌسمى مثل هذا
الشخص بالمقدم األولً للعناٌة ( .)L5Lسٌقوم المقدم األولً للعناٌة بإرسالك إلى أخصابً عندما تحتاج إلى ذلك .ولكن إذا كنت فً برنامج "فاملً هٌلث بلس"
(صحة العابلة وما فوق) فستتلقى جمٌع الخدمات من برنامج عناٌة مدارة تقوم باختٌارها.

س.

علً االلتحاق ببرنامج صحً بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد"؟
لما
ّ
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ج.

فً بعض المقاطعات ("كاونتٌز")ٌ ،جب علٌك أن تلتحق ببرنامج صحً بعناٌة مدارة لتتلقى معظم خدمات العناٌة الصحٌة للمعونة الطبٌة الخاصة بك .اتصل
بدابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها لتجد إذا كان ٌمكنك االلتحاق،أو ٌجب علٌك االلتحاق ببرنامج صحً بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد" .تعرض معظم
البرامج الصحٌة بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد"علٌك عدداً أكثر ممن ٌعرضه برنامج المعونة الطبً العادي من مقدمً الخدمات لالختٌار من بٌنهمٌ .تاح لك أن
تختار المقدم األولى للعناٌة ( )L5Lالخاص بك ،وهذا ٌعنً بؤنك ال تحتاج إلى استخدام ؼرفة الطوارئ بشؤن العناٌة الطبٌة التً ال تكون مخطرة على الحٌاة.
سٌقوم المقدم األولً للعناٌة بإحالتك عندما تتطلب الحاجة إلى رإٌة أخصابًٌ .مكنك االتصال بالمقدم األولى للعناٌة الخاص بك أو برقم هاتؾ البرنامج الصحً
على مدار الساعة ( 24ساعة) إذا كنت ترى بؤنك بحاجة إلى عناٌة طبٌة.
ت حامل ،سٌكون لك طبٌبك أو ممرضتك الخاص بك الذي سٌقدم لك كافة العناٌة والفحوص الطبٌة التً تحتاجٌنها .سٌحتاج طفلك المولود حدٌثا ً لزٌارات
إذا كن ِ
متابعة .سٌتلقى طفلك المولود زٌارات المتابعة؛ كما سٌكون ألطفالك مقدم ربٌسً للعناٌة خاص بهم.
باستثناء خدمات الصٌدلة ،ال ٌفرض دفع حصة المشاركة فً الدفع ،أو الحد لألقصى لالستفادة عندما تكون فً برنامج صحً بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد".
ستحصل على بطاقتك الخاصة بالبرنامج الصحً المنتسب إلٌها ،والتً تكون منفصلة عن البطاقة التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة (.)5BA5
تتوافر مزٌد من المعلومات على الموقع الخاص بدابرة الصحة بوالٌة نٌوٌورك  .www.nyhealth.govواضؽط على برامج التؤمٌن الصحً ،ثم اضؽط على
العناٌة المدارة.

س.

هل ٌقدر برنامج المعونة الطبٌة أن ٌسدد الفواتٌر الطبٌة الماضٌة؟

ج.

ٌجب علٌنا أن نسدد بعض الفواتٌر التً دفعتها قبل طلبك للمعونة الطبٌة – حتى ولو كان الطبٌب أو أي مقدم آخر سددت له مستحقاته ال ٌتعامل مع برنامج المعونة
الطبٌة .تشرح الفقرات التالٌة الفواتٌر التً سنقوم بتسدٌدها.

س.

ما هً الفواتٌر التً ٌمكن تسدٌدها؟

ج.

ٌمكن أن ٌد فع لك لقاء الفواتٌر التً سددتها قبل طلبك للمعونة الطبٌة والفواتٌر التً سددتها إلى حٌن استالمك للبطاقة التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ()5BA5
الخاصة بكٌ .جب أن تكون الفواتٌر التً سددتها قبل طلبك للمعونة الطبٌة بشؤن خدمات تلقٌتها فً تارٌخ أول ٌوم من الشهر الثالث أو ما ٌلٌه قبل شهر طلبك
للمعونة الطبٌة .مثال :إذا طلبت المعونة الطبٌة بتارٌخ  11مارس  /آذار ،سنقوم بتسدٌد الخدمات التً تلقٌتها ودفعتها من تارٌخ ا دٌسمبر  /كانون األول حتى
تارٌخ الحصول على بطاقتك التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5الخاصة بالـ"مدٌكٌد".

س.

ماذا سٌحصل إذا قمت بدفع مستحقات لطبٌب أو مقدم خدمات آخر ال ٌتعامل مع برنامج المعونة الطبٌة؟

ج.

نقدر أن ندفع لك قٌمة بعض الفواتٌر حتى ولو كان الطبٌب أو مقدم خدمات آخر الذي سددت له مستحقاته ال ٌتعامل مع برنامج المعونة الطبٌة .إذا سددت الفواتٌر
قبل طلبك للمعونة الطبٌة ،سنقدر أن ندفع لك حتى ولو كان الطبٌب أو أي مقدم آخر سددت له مستحقاته ال ٌتعامل مع برنامج المعونة الطبٌة .بعد الٌوم الذي
تطلب فٌه المعونة الطبٌة ،سنقدر أن ندفع فقط إذا كان الطبٌب أو أي مقدم آخر ٌتعامل مع برنامج المعونة الطبٌة.
كما هو الحال مع التأمٌن الصحً العام ،عندما تتم الموافقة على طلبك للمدٌكٌد أو للتأمٌن الذي ٌرعاه مدٌكٌد من خالل منظمة رعاٌة مدارةٌ ،جب علٌك الذهاب
إلى مدٌكٌد أو مزودي تأمٌن مدٌكٌد أو منظمات رعاٌة ضمن الشبكة للحصول على المال مقابل الخدمات المقدمة.
اسؤل طبٌبك أو من ٌقدم لك الخدمات دابما ً إذا كان أو كانت تتعامل مع برنامج المعونة الطبٌة .بعد أن تطلب الحصول على المعونة الطبٌة ،فلن نقدر أن ندفع لك
الفواتٌر التً سددتها إذا لم ٌكن الطبٌب أو أي مقدم آخر ٌتعامل مع برنامج المعونة الطبٌة.
هل توجد قواعد أخرى؟ نعم ٌ .جب علٌك أن تعرؾ أٌضاً:
ٌ .1جب أن تكون الفواتٌر التً دفعتها من ضمن الخدمات التً ٌدفعها برنامج المعونة الطبٌة .تتضمن هذه الخدمات ،وال تقتصر على ،كل من األطباء،
والعناٌة المنزلٌة ،والمستشفٌات ،واألدوٌة.
 .2نقدر أن ندفع فقط القدر الذي ٌدفعه برنامج المعونة الطبٌة لهذه الخدمات .قد ٌكون هذا أقل من قٌمة الفاتورة التً سددتها.
 .3ال نقدر أن ندفع لك إال بعد أن نقرر بؤنه ٌمكنك الحصول على المعونة الطبٌة ،ولو كان بإمكانك أٌضا ً الحصول على المعونة الطبٌة عند تسدٌدك
للفاتورة.
 .4نقدر أن ندفع لك لقاء الفواتٌر التً سددتها عندما تكون هذه الفواتٌر للخدمات التً تحتاجها فقط.
ٌ .5جب علٌك أن تعطٌنا الفواتٌر واإلثباتات المإٌدة بؤنك سددتها.

س.

ماذا سٌحصل إذا قام أحد من عابلتً أو صدٌق لً بتسدٌد فواتٌري؟

ج.

إذا قام أحد من أفراد العابلة أو صدٌق لك بتسدٌد فواتٌرك ،فٌمكن أن ٌجوز لنا أن ندفعها .اسؤل مسإول ملفك عن ذلك.

س.

هل لدٌك أي سؤال بهذا الشأن؟

ج.

ٌرجى أن تسؤل مسإول ملفك عن أي سإال قد ٌكون لدٌك بهذا الشؤن.

س.

هل ٌقدر برنامج المعونة الطبٌة أن ٌدفع للمعونة الطبٌة التً أحصل علٌها خارج والٌة نٌوٌورك؟

ج.

ربما ٌجوز ذلك .سٌدفع برنامج المعونة الطبٌة لقاء العناٌة الطبٌة التً تحصل علٌها خارج الوالٌة ،إذا كان:
 سكان مقاطعتك التً تعٌش فٌها ٌذهبون عادة إلى تلك الوالٌة للحصول على العناٌة الطبٌة وٌقبل مزود الخدمة مدٌكٌد والٌة نٌوٌورك؛ أو
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قامت دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها بوضعك أو ساعدت بوضعك فً دار عناٌة للمسنٌن أو دار رعاٌة الربٌب ("فوستر كٌر") موجود فً
والٌة أخرى؛ أو
حصل طبٌبك على موافقة لك للحصول على عناٌة طبٌة خارج الوالٌة (موافقة مسبقة)؛ أو
كنت بحاجة إلى عناٌة طبٌة طاربة بٌنما كنت مسافراً إلى والٌة أخرى ،شرط أن ٌوافق الطبٌب أو الذي ٌقوم بتقدٌم خدمات العناٌة أن ٌرسل الفاتورة
إلى برنامج المعونة الطبٌة لوالٌة نٌوٌورك.

إذا كنت عضواً فً برنامج صحً بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد" ،فاتصل بخدمات األعضاء لهذه البرنامج الصحً على الرقم الموجود فً خلؾ بطاقة عضوٌتك
لتجد كٌؾ ٌمكنك الحصول على الخدمات إذا كنت ستسافر خارج الوالٌة.
س.

ما هو برنامج الـ"مدٌكٌر"؟

ج.

ال ٌكون برنامج الـ"مدٌكٌر" مثل برنامج المعونة الطبٌة ("مدٌكٌد") .برنامج الـ"مدٌكٌر" هو برنامج تؤمٌن فٌدرالً تقوم بإدارته إدارة الضمان االجتماعً التً
تقوم بتسدٌد فواتٌر المستشفٌات (جزء أ) وفواتٌر األطباء وبعض الخدمات الطبٌة األخرى (جزء ب)ٌ .مكنك التقدٌم لبرنامج الـ"مدٌكٌر" فً مكتب الضمان
االجتماعً المحلً التابع له.

س.

هل ٌمكننً االستفادة من كل من تأمٌن الرعاٌة الطبٌة " مدٌكٌر" والمعونة الطبٌة "مدٌكٌد"؟

ج.

نعم .إذا كنت مإهالً لالستفادة من كل من البرنامجٌن ،ستحصل على تؤمٌن المدٌكٌر أوالً بٌنما سٌتم استخدام المٌدٌكٌد فً تسدٌد تكالٌؾ الخدمات التً ال ٌؽطٌها
تؤمٌن المدٌكٌر ،والتً ٌتم تؽطٌتها من خالل برنامج المعونة الطبٌة.

س.

هل ٌمكن لبرنامج المعونة الطبٌة أن ٌسدد أقساطً الخاصة بتأمٌن الـ"مدٌكٌر"؟

ج.

نعم ،فً حاالت معٌنة ،قد تقوم المعونة الطبٌة بتسدٌد القسم أ أو القسم ب من أقساط تؤمٌن المٌدٌكٌر ،التؤمٌن المشترك والمبالػ المقتطعة .المعونة الطبٌة ال تقوم
بالدفع ألقساط القسم د أو التسدٌد التشاركً.

س.

إذا كنت أستفٌد من تأمٌن الرعاٌة الطبٌة "مدٌكٌر" والمعونة الطبٌة ،فهل ٌتعٌن علً الحصول على وصفاتً الطبٌة من خالل القسم د من الرعاٌة الطبٌة
"مدٌكٌر"؟

ج.

نعم ،إن كنت تستفٌد من كل من الـ "مدٌكٌر" والمعونة الطبٌة ،فإنه ٌشترط التسجٌل فً القسم د من الـ "مدٌكٌر" من أجل الحصول على المعونة الطبٌة .إن
االستثناء الوحٌد لهذه القاعدة هو أن ٌكون لدٌك أو لدى األفراد الذٌن تعٌلهم نوع آخر من التؤمٌن الصحً من خالل خطة تؤمٌن المتقاعدٌن ،وأن ٌتم إخبارك أنه فً
حال تسجٌلك فً القسم د من الـ "مدٌكٌر" ،فإنك سوؾ تفقد التؽطٌة المخصصة للتؤمٌن الصحً خاصتك .قد ٌتم من خالل المعونة الطبٌة دفع تكالٌؾ بعض
الوصفات الطبٌة ؼٌر المتاحة من خالل القسم د من الـ "مدٌكٌر".

س.

لدي اآلن؟
علً إلغاء أي عقد تأمٌن صحً آخر ّ
هل ٌنبغً ّ

ج.

ال .انتظر وأسؤل هذا السإال فً موعد مقابلتك.

س.

هل ال أزال أقدر االحتفاظ بجزء من دخلً إذا كنت فً دار للمسنٌن أو فً منشأة طبٌة أخرى؟

ج.

قد ٌمكنك أن تحتفظ بقدر قلٌل الحتٌاجاتك الشخصٌة .قد ٌمكنك أٌضا ً أن تحتفظ ببعض من دخلك ومواردك لعابلتك إذا كانوا معالٌن علٌك.

س.

هل توجد حدود أعلى من الدخل والموارد للنساء الحوامل و األطفال؟

ج.

ت حامالً أو ترٌدٌن المعونة بطفل صؽٌر أقل من  19سنة ،فٌمكن أن ٌكون لك دخل أكثر وعموما ً ال تإخذ موارد عابلتك بعٌن االعتبار.
نعم ،إذا كن ِ
تشاٌلد هٌلث بلس "معونة الخدمات الصحٌة اإلضافٌة للطفل"
إن كان لدٌك أطفال وكان دخلك مرتفع بالنسبة للحد المسموح به للحصول على المعونة الطبٌة ،فقد ترؼب بتقدٌم طلب للحصول على معونة تشاٌلد هٌلث بلس.
ٌمكنك تقدٌم طلب للحصول على معونة تشاٌلد هٌلث بلس من خالل االتصال على الرقم المجانً .1-800-698-4543
مالحظة :إذا كنت حامالً أو ترٌدٌن المعونة بطفلك الرضٌع الذي ٌكون عمره  /عمرها أقل من سنة واحدة ،فال ٌوجد أي حد لقدر الموارد التً
تكون لعابلتك.

س.

ما هً برامج إعفاء الخدمات المنزلٌة والمجتمعٌة؟

ج.

برامج إعفاء الخدمات المنزلٌة والمجتمعٌة تسمح بوضع ٌتم فٌه تقدٌم مجموعة من الخدمات المنزلٌة والمجتمعٌة التً توفر المساعدة لألشخاص المإهلٌن للحصول
على المعونة الطبٌة للعٌش فً المجتمع وتجنب المإسسات الطبٌة .إنها برامج معونة طبٌة قد تقدم خدمات خاصة ال ٌتم دفع تكالٌفها على نحو نموذجً من خالل
المعونة الطبٌة .قد تتضمن هذه البرامج أٌضا على أحكام مختلفة خاصة باألهلٌة للحصول على المساعدة المالٌة.
لدى والٌة نٌوٌورك برنامجً "اإلعفاء" ألجل:


أطفال ٌعانون من أمراض نفسٌة شدٌدة
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برنامج عناٌة صحٌة طوٌلة األمد فً البٌت



أطفال ٌعانون من إعاقة وعجز جسدي شدٌد



أشخاص بالؽٌن وأطفال ذوي إعاقة تنموٌة

فً العام  ،2007تمت المصادقة على برنامج جدٌد إلعفاء الخدمات المنزلٌة والمجتمعٌة" ،جسور إلى الصحة" .إعفاء جسور إلى الصحة ٌسمح بتقدٌم الخدمات
لألطفال المشمولٌن فً معونة رعاٌة الربٌب والذٌن ٌعانون من اضطرابات عاطفٌة خطٌرةٌ ،عانون من ضعؾ طبً ،أو الذٌن ٌعانون من إعاقة تنموٌة.
س.

ما العمل إذا كانت لدي احتٌاجات طبٌة طاربة؟

ج.

ٌشترط قانون والٌة نٌوٌورك على المستشفٌات أن تقدم لك العناٌة الطاربة ،حتى ولو لم تكن قادراً على تسدٌد تكالٌفها .إذا كنت تعانً من حالة طاربة ،مثل نوبة
قلبٌة أو مرض آخر مهدد للحٌاة ،اذهب فوراً إلى المستشفى قبل أن تجد إذا كان ٌمكنك الحصول على المعونة الطبٌة أو قبل تقدٌمك لها .إذا كنت مرٌضا ً وبحاجة
إلى عناٌة طبٌة فً الحال ،وقدمت طلبا ً ولكن لم تحصل بعد على بطاقة مخصصاتك ،فٌمكن لمسإول ملفك أن ٌساعدك على الحصول على بطاقة مإقتة بشؤن
المعونة الطبٌة التً تتطلبهاٌ .جب علٌك أن تقدم البطاق ة عند حصولك للعالج الطبً؛ وعلى الطبٌب أو أي شخص آخر مقدم للعناٌة الطبٌة أن ٌوافق على إرسال
الفواتٌر لبرنامج المعونة الطبٌة.
قد ٌكون برنامج المعونة الطبٌة قادراً على تسدٌد الفواتٌر الطبٌة للعناٌة التً تلقٌتها خالل الشهور الثالثة قبل تقدٌمك للحصول على المعونة .تذكر أن تبلػ مسإول
ملفك إذا كان لدٌك فواتٌر طبٌة قمت بتسدٌدها أو لم تسددها بعد.

س.

ما هو برنامج مراجعة االستفادة المتوقعة من الدواء؟

ج.

ٌسمح برنامج مراجعة االستفادة المتوقعة من أخذ الدواء للصٌدلً التحقق فً جهاز الكومبٌوتر قبل ملء الدواء الموصوؾ لك ،وذلك لٌرى إذا أخذت مإخراً أي
دواء آخر ال ٌنبؽً علٌك أخذه مع الدواء الجدٌد الموصوؾ لك .إذا وجد الصٌدلً مشكلة فً ذلك ،فقد ٌراجع طبٌبك بهذا األمر ،لٌرى إذا كان ٌنبؽً وصؾ دواء
ؼٌره لك .وٌإخذ هذا اإلجراء لضمان حصولك على الدواء الصحٌح .بمراجعة جهاز الكومبٌوتر ،ولٌتمكن الصٌدلً من اإلجابة بشكل أفضل على أي استفسار قد
ٌكون لدٌك بشؤن أدوٌتك.

س.

إذا قمت ببٌع أي من ممتلكاتً أو إعطابها أو نقل ملكٌتها أو إعطاء أموالً أو تحوٌلها آلخرٌن ،فهل ٌزال ٌمكننً الحصول على المعونة الطبٌة؟

ج.

ٌتناول هذا القسم األشٌاء التً ٌمكن أن تحدث إذا قمت ،أو قامت زوجتك  /زوجك ،بنقل أي من ممتلكاتكما أو أموالكما ،ثم قدمت بعد ذلك طلبا ً للحصول على
المعونة الطبٌة .النقل و التحوٌل هو عندما تقوم بإعطاء أموالك أو ممتلكاتك ،أو بٌع ممتلكاتك بؤقل من ثمنها العادي .قد ٌمكنك االحتفاظ بقدر معٌن من المال أو
الممتلكات لك ولعابلتك ،وال ٌزال ٌمكنك الحصول على المعونة الطبٌة .إذا قمت أو قامت زوجتك  /زوجك بنقل أموال أو ممتلكات أخرى ،فٌمكن أن ال ٌسدد
برنامج المعونة تكالٌؾ الطبٌة العناٌة الطبٌة التالٌة لفترة من الزمن ،وذلك حسب قدر المال أو الممتلكات الذي تم نقله وتحوٌله:
 .1دار العناٌة بالمسنٌن
.2

عناٌة معٌنة فً بٌتك الخاص ،مثل العناٌة المقدمة فً دار العناٌة بالمسنٌن

 .3العناٌة التً تحصل علٌها فً مستشفى عندما لم تعد بحاجة إلى عناٌة فً المستشفى ،إال أن علٌك أن تبقى فٌه بٌنما تنتظر دورك للدخول إلى دار عناٌة
بالمسنٌن .ولكن ،سٌقوم برنامج المعونة الطبٌة بتسدٌد العناٌة الطبٌة األخرى إذا كنت مإهالً للحصول علٌها.
فً معظم األحٌان ،ال تقدر على نقل أمولك أو ممتلكاتك إذا أردت الحصول على تؽطٌة كاملة للمعونة الطبٌة .ولكن قد ٌمكنك أحٌانا ً نقل المال أو الممتلكات وال
تزال تقدر الحصول على تؽطٌة كاملة من المعونة الطبٌة وذلك إذا:
 قمت بنقل أموالك أو ممتلكاتك إلى زوجتك أو زوجك.
 قمت بتحوٌل أموالك أو ممتلكاتك إلى طفلك األعمى المصدق علٌه  /علٌها ،أو طفلك المعاق المصدق علٌه  /علٌهاٌ .جب على دابرة الخدمات االجتماعٌة
المحلٌة التابع ل ها فً المكان الذي تقدم فٌه الطلب أن تقرر إذا كان طفلك األعمى مصدق علٌه /علٌها ،أو طفلك المعاق مصدق علٌه  /علٌها.
 كان الممتلك المنقول بٌتك ،وتم نقله إلى زوجك ،أو زوجتك ،أو طفلك الذي ٌقل عن  21سنة من العمر ،أو طفل بؽض النظر عن العمر أعمى مصدق
علٌه  /علٌها ،أو معاق مصدق علٌه  /علٌهاٌ .جب على دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها فً المكان الذي تقدم فٌه الطلب أن تقرر إإذا كان
طفلك األعمى مصدق علٌه /علٌها ،أو طفلك المعاق مصدق علٌه  /علٌها.
 قمت بتحوٌل منزلك إلى أخٌك /أختك الذي  /التً لدٌه /لدٌها الحق بالف عل فً جزء من منزلك وٌعٌش /تعٌش فً المنزل لمدة سنة واحدة على األقل مباشرة
قبل دخولك إلى دار عناٌة المسنٌن.
 قد ٌحق لك أن تنقل ملكٌة بٌتك إلى طفلك وذلك إذا كان طفلك ٌعٌش فً بٌتك لفترة ال تقل عن السنتٌن مباشرة قبل دخولك إلى دار عناٌة بالمسنٌن ،وقام
طفلك باالعتناء بك لتتمكن البقاء فً بٌتك لمدة أطول بدالً من الذهاب إلى دار العناٌة بالمسنٌن.
 قمت بفتح حساب ابتمان ("ترست") لفرد معاق مصدق علٌه  /علٌها وٌكون أقل من  65سنة من العمرٌ .جب أن تقرر دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة
التابع لها إذا كان ذلك الفرد المعاق مصدق علٌه  /علٌها.
عندما تقرر دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها بؤنك نقلت أي ممتلكاتك أو أموالك ،وتظن بؤن الدابرة أخطؤت فً قرارها ،ولك الحق فً تقدٌم اإلثبات
المإٌد بؤنك لم تنقل ممتلكاتك أو أموالك عن طرٌق:
 تقدٌم البرهان بؤنك قصدت بٌع الممتلكات بسعرها الحقٌقً أو لتحصل على شًء آخر بالمقابل مساو لقٌمتها.
 تقدٌم البرهان بؤنك تخلصت من المال أو الممتلكات ألسباب أخرى فقط ،لٌست لها عالقة فً الحصول على العناٌة الطبٌة المدرجة أعاله كرقم  ،1أو ،2
أو  3من هذا الجواب.
مساو لها بالقٌمة،
 تقدٌم البرهان بؤنه بالرؼم من جمٌع المحاوالت التً قمت بها ،فإنك ؼٌر قادر على استرداد المال أو الممتلكات ،أو الحصول على شًء
ٍ
وأنك ال تقدر الحصول على العناٌة الطبٌة التً تحتاجها دون الحصول على المعونة الطبٌةٌ .جب علٌك أن تعمل مع دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة
15

)LDSS-4148B-AR (Rev. 05/11

التابع لها عندما تحاول استرداد أموالك أو ممتلكاتك.
س.

هل ستقام دعوى مطالبة ضد إرثك عند وفاتك؟

ج.

إذا كنت تتلقى خدمات طبٌة مدفوعة من قبل برنامج الخدمات الطبٌة عند عٌد مٌالدك  55سنة من العمر أو بعد ذلك ،أو عندما تقٌم فً مإسسة طبٌة بصورة
دابمة ،فٌمكن لبرنامج المعونة الطبٌة أن ٌسترجع قدر تكالٌؾ هذه الخدمات من موجودات إرثك عند وفاتك.

س.

هل ٌمكننً الحصول على المعونة الطبٌة إذا لم أكن مواطنا من مواطنً الوالٌات المتحدة؟

ج.

بالنسبة لبرنامج المعونة الطبٌةٌ ،جب أن ٌكون كل من الهوٌة ،المواطنة و/أو وضع الهجرة المقبول موثق .إن كنت حامالً ،فال داعً ألن تخبرٌنا عن وضع
تجنٌسك أو وضعك كؤجنبٌة .إن لم ٌكن بحوزتك وضع هجرة مقبول ،فقد تكون مإهالً للحصول على المعونة الطبٌة من أجل عالج حاالت الطوارئ الطبٌة.
ألؼراض التؤهل للحصول على وضع كؤحد مواطنً الوالٌات المتحدة ،تضم الوالٌات المتحدة خمسٌن والٌة ،مقاطعة كولومبٌا ،بورتورٌكو ،ؼوام ،جزر العذارى
األمرٌكٌة ،وجزر مارٌانا الشمالٌة .مواطنو ساموا األمرٌكٌة أو جزٌرة سوٌن ٌعتبرون أٌضا مواطنٌن أمرٌكٌٌن عند التقدٌم للحصول عل المعونة الطبٌة.
باإلضافة إلى ذلك ،إن كنت مواطنا ً أمرٌكٌا ً مولوداً فً كندا ،بما ال ٌقل عن نسبة  %50من الدم األمرٌكً أو مواطنا ً أمرٌكٌا ً ولد خارج الوالٌات المتحدة وتتبع
لقبٌلة معترؾ بها على المستوى الفدرالً ،فإنك أٌضا تعتبر مواطنا ً أمرٌكٌا ً عند التقدٌم للحصول على المعونة الطبٌة.
ولكن إذا لم تكن مواطنا ً من مواطنً الوالٌات المتحدة ،فٌجب علٌك أن تقدم اإلثبات بؤنك أجنبً مقٌم بموجب أحد تصنٌفات الهجرة المدرجة أدناه لكً تكون مإهالً
للحصول على المعونة الطبٌة:















أجنبً مقٌم دخل الوالٌات المتحدة بصفة الجا بموجب أحكام القسم  207من قانون الهجرة والجنسٌة ،أو
أجنبً مقٌم تم منحه حماٌة ولجوء خاص بموجب أحكام القسم  208من قانون الهجرة والجنسٌة؛ أو
أجنبً مقٌم الذي تم توقٌؾ ترحٌله بموجب أحكام القسم(241ب)( )3أو القسم(243ح) من قانون الهجرة والجنسٌة؛ أو
أجنبً مقٌم دخل الوالٌات المتحدة بصفة داخل كوبً أو هاٌٌتً؛ أو
أجنبً مقٌم دخل بصفة مهاجر ٌتمتع بؤصل "أمرٌجن"؛ أو
أجنبً مقٌم ٌخدم حالٌا ً فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة أو ،جندي مسرح ("فٌتران") بشرؾ من الخدمة فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة ،أو
زوجته  /زوجها وأطفاله  /أطفالها ،والزوجة  /الزوج الباقٌة بعد وفاة زوجها و لم تتزوج من جدٌد ،واألطفال المعالٌن ؼٌر متزوجٌن لعضو ٌخدم
حالٌا ً فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة ،أو لجندي مسرح ("فٌتران") متوفى ،أو
أجنبً مقٌم تم إدخاله بصفة مقٌم دابم شرعً؛ أو
أجنبً مقٌم تم إدخاله إلى الوالٌات المتحدة تحت شروط ("باٌرول") بموجب أحكام القسم (212د)( )5من قانون الهجرة والجنسٌة ،لفترة سنة واحدة على
األقل؛ أو
أجنبً مقٌم تم منحه دخول مشروط خاص بموجب أحكام القسم (203أ)( )7من قانون الهجرة والجنسٌة؛ أو
أجنبٌة مقٌمة  /أجنبً مقٌم متعدى علٌها بالضرب أو متعرضة لقسوة شدٌدة فً الوالٌات المتحدة من قبل عضو فً عابلتها والتً تفً بمشترطات أخرى،
أو
األجنبً الذي طبق علٌه شكل حاد من أشكال االتجار باألشخاص بموجب قانون حماٌة ضحاٌا االتجار بالبشر وضحاٌا العنؾ الصادر فً العام ،2000
أو
األجنبً الذي تنطبق علٌه معاٌٌر وزارة الصحة للمقٌمٌن الدابمٌن حسب القانون والذي قد ٌكون مإهالً للحصول على المعونة الطبٌة قد ٌشمل:
أ .األجنبً الذي أفرج عنه بشكل مشروط ألقل من عام واحد،
ب .األجنبً المقٌم فً الوالٌات المتحدة بموجب قرار مراقبة ،بموجب القسم ( 241أ) ( )3من قانون الهجرة والتجنٌس،
ج .األجنبً المقٌم فً الوالٌات المتحدة بموجب قرار إرجاء ترحٌل محدد ،قرار إلؽاء نقل ٌمنح بموجب القسم 240أ من قانون الهجرة والتجنٌس،
د .األجنبً الذي ٌمنح وضع إجراء مإجلٌ ،عمل على تؤجٌل رحٌله،
هـ .األجنبً الذي ٌمنح تؤشٌرة سفر من الوضع  K3أو ٌ K4تم استصدارها بموجب قانون الهجرة القانونٌة والمساواة فً األسرة (قانون الحٌاة)؛
و .األجنبً الذي قدم طلبا ً لتعدٌل وضعه إلى مقٌم قانونً دابم ،بحٌث ٌكون هذا الطلب قد لقً القبول لدى خدمات المواطنة والهجرة األمرٌكٌة
باعتباره مقدم كما ٌنبعً أو تكون خدمات المواطنة والهجرة األمرٌكٌة قد وافقت على هذا الطلب،
ز .األجنبً الذي ٌمنح قرار تؤجٌل ترحٌل،
ح .أجنبً مقٌم منح ترحٌل طوعً؛
ط .أجنبً مقٌم دخل الوالٌات المتحدة وٌقٌم فٌها باستمرار قبل ٌ 1ناٌر1972 ،؛
ي .أجنبً مقٌم منح تعلٌق الترحٌل؛ أو
ك .أجنبً مقٌم ٌعٌش فً الوالٌات المتحدة بمعرفة وإذن من إدارة شإون الهجرة والتجنس ( )AAbأو قبولها لذلك ،وال تعزم على تنفٌذ ترحٌله.
(على سبٌل المثال ولٌس الحصر :المقٌم الدابم بموجب ( P.L.99-239المنطبق على مواطنً ماٌكرونٌزٌا وجزر لمارشال)؛ المتقدمٌن لتعدٌل
وضعهم أو اللجوء أو توقٌؾ الترحٌل أو إلؽاء اإلبعاد أو لإلجراءات المإجلة؛ أو األشخاص الذٌن تم منحهم مؽادرة طوعٌة ممددة ،أو ترحٌل
قسري مإجل بسبب الظروؾ فً بالدهم؛ المهاجرون الذٌن منحوا وضع حماٌة مإقتة؛ والمهاجرٌن الذي لدٌهم تؤشٌرة " "Kأو " "Vأو " "Sأو
"."U

إذا كنت أجنبٌا ممن ال ٌكون من تصنٌفات الهجرة المدرجة أعاله ،فٌمكن أن ٌجوز لك أن تحصل على معونة بعناٌتك الطبٌة وذلك إذا كن ِ
ت حامال أو تحتاج إلى
عناٌة طبٌة بسبب حالة طبٌة طاربة.
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س.

هل هناك حد لعدد المرات التً أقدر فٌها تلقً خدمات طبٌة معٌنة من خالل برنامج المعونة الطبٌة؟

ج.

ٌوجد حدود على األنواع التالٌة من الخدمة:
عدد الزٌارات أو األشٌاء ،أو فحوص تحالٌل المختبرات المسموحة فً سنة واحدة.
معظم الناس اآلخرٌن الذٌن ٌكونون:
المتلقون الذٌن ٌكونون:
 بٌن  21و  65سنة من العمر تحت  21سنة من العمر ،أو ٌكونون 65سنة من العمر وما فوق
 معاق وعاجز مصدق علٌه أعمى مصدق علٌه وصً فردي لطفل أقل من  18سنةمن العمر
 10زٌارات

 10زٌارات

 18فحص

 18فحص

 40شًء

 43شًء

 40زٌارة
 3زٌارات

 40زٌارة
 3زٌارات

نوع الخدمة
طبٌب و  /أو عٌادة
مختبر
صٌدلٌة (أدوٌة موصوفة من طبٌب وأدوٌة ال
ٌتطلب شراإها وصفة من طبٌب).
عٌادة األمراض العقلٌة
عٌادة طب األسنان

ستقدم العناٌة الطبٌة الطاربة لك حتى ولو وصلت لهذه الحدود.
ال ٌوجد حدود على أنواع الخدمات التالٌة :




ؼسٌل الكلٌة
برنامج صحً خاص باألطفال الصؽار واألطفال فً سن المراهقة
خدمات أخرى – اتصل بالرقم 1-800-421-3891






خدمات تنظٌم األسرة
العالج والصٌانة بالـ"مٌثادون"
خدمات شإون التولٌد (الحمل)
العناٌة المقدمة من قبل برنامج عناٌة مدارة
(راجع قسم برامج العناٌة المدارة فً هذا الكتٌب)

مخصصات السنة
تسمى حدود الخدمة لمدة  12شهراً بمخصصات السنة التً تبدأ فً الشهر الذي تكون فٌه مإهالً للحصول على المعونة الطبٌة .ستكون لك نفس هذه الحدود حتى
ولو تركت برنامج المعونة الطبٌة ورجعت إلٌه خالل سنة المخصصات .بعد انتهاء سنة المخصصات ،ستبدأ سنة مخصصات جدٌدة من  12شهراً وبعدد كامل من
حدود الخدمة (مثالً 18 :فحص مختبر) .لن تنتقل الخدمات التً لم تستخدم فً سنة المخصصات األخٌرة إلى سنة المخصصات الجدٌدة.
خالل كل سنة مخصصات ،سنحفظ سجالً بعدد الخدمات التً تستخدمها وسنبلؽك بالبرٌد إذا كنت تستخدم الخدمات بسرعة وإذا كنت بخطر الوصول إلى حدك.
كما سنبلؽك أٌضا ً بالبرٌد إذا وصلت إلى حد الخدمة المسموح لك.
البطاقة التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ()CPIC
عندما تذهب إلى خدمة طبٌة ،فعلى الطبٌب أو العٌادة أو الصٌدلٌة أن ٌراجع أوالً مع برنامج المعونة الطبٌة لٌرى سواء وصلت إلى حد الخدمات الطبٌة المسموح
لك أو ال .من المهم جداً أن تقدم بطاقتك البالستٌكٌة التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5كل مرة تذهب فٌها للحصول على الخدمات الطبٌة .سٌحصل كل
عضو فً قضٌة على بطاقة تعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5ألؼراض برنامج "مدٌكٌد".
ستحصل على بطاقة تؤمٌن صحً من برنامج خطتك الصحٌة عندما تلتحق بخطة صحٌة بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد" .ج .لدى كثٌر من المقاطعات
("كاونتٌز") برامج عناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌ كٌد" من خالل برنامج أو أكثر من البرامج الصحٌة بعناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد".
إذا كنت بحاجة إلى مزٌد من الخدمات
ٌقدر أن ٌمأل طبٌبك نموذج خاص ٌسمى "طلب بتجاوز الحد األقصى" حٌث ٌطلب فٌه من برنامج المعونة الطبٌة زٌادة عدد الخدمات التً تقدر الحصول
علٌها أو إعفابك من حدود الخدمة.
ٌنبغً علٌك أن تسأل طبٌبك أن ٌملا طلب تجاوز الحد األقصى للحصول على مزٌد من الخدمات عندما:




عندما ٌكون لدٌك أو لدى أحد من أفراد أهل الدار اآلخرٌن مرضا ً خطٌراً أو تمرضون كثٌراً ،أو
استلمت رسالة من برنامج المعونة الطبٌة ٌنبهك فٌها بؤنك استخدمت خدماتك بسرعة و
استلمت رسالة من برنامج المعونة الطبٌة تفٌدك فٌها بؤنك وصلت إلى حد خدماتك.

إذا كنت بحاجة إلى خدمات أكثر من الحد المسموح لك به ،فتأكد من أن تطلب من طبٌبك الخاص لمأل طلب تجاوز المستوى األقصى .تذكر ،إن لم تطلب
المزٌد من الخدمات وإن كنت قد وصلت إلى الحد المسموح لك به .لن تقوم المعونة الطبٌة بتسدٌد تكالٌف الخدمات اإلضافٌة ،ما عدا الرعاٌة الطبٌة الطاربة،
حتى تبدأ السنة الجدٌدة للمخصصات الخاصة بك.
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برامج العناٌة المدارة
إذا كنت منتسبا ً فً برنامج عناٌة مدارة خاصة بالـ"مدٌكٌد" فلن تخضع إلى برنامج حد االستفادة المتوقعة إال فً حاالت الصٌدلٌة .لتجد إذا كان ٌتوفر لك برنامج
عناٌة مدارة خاص بالـ"مدٌكٌد" ،فٌرجى أن تتصل بدابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها .إذا كنت منتسبا ً فً برنامج "فاملً هٌلث بلس" (صحة العابلة وما
فوق) ،فلن تخضع إلى حد االستفادة المتوقعة ،ولكن ٌمكن أن توجد حدود لبعض الخدمات.
إذا كان لدٌك أي استفسار بهذا الشأن
أتصل بدابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها وأسؤل عن منسق شإون برامج العناٌة المدارة الخاصة بالـ"مدٌكٌد" (لمناطق والٌة نٌوٌورك العلٌا " -آب ستٌت
نٌوٌورك").
وفً مدٌنة نٌوٌورك ،اتصل بالرقم .1-800-505-5678
حقوق التماس عقد جلسة إنصاف
ٌحق لك أن تلتمس عقد جلسة إنصاؾ عندما ٌُرفض طلبك لإلعفاء من حدود الخدمة أو زٌادتها ،بعد أن وصلت إلى حدود خدمتكٌ .حق لك فً هذه الجلسة أن
ترفع مسؤلة سواء تم حساب عدد الخدمات المستخدمة بصورة صحٌحة أم ال؟
سٌتم تحدٌد أهلٌتك لتلقً المعونة الطبٌة من خالل الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها .بشكل عامٌ ،تعٌن علٌك االتصال بالدابرة المحلٌة للخدمات
االجتماعٌة التً تتبع لها لالستفسار عن أي سإال بخصوص الطلب الذي تقدمه للحصول على المعونة الطبٌة .إذا كان لدٌك أسبلة حول المعونة الطبٌة فً والٌة
نٌوٌورك فعلٌك االتصال بالرقم المجانً .1-800-541-2831
س.

هل ٌمكن ألي من مشترطات البرنامج أن تحد من أنواع األدوٌة التً ٌمكننً الحصول علٌها؟

ج.

ٌشترط قانون المعونة الطبٌة بؤن على متلقً المعو نة الطبٌة فً والٌة نٌوٌورك أن ٌحصلوا على أدوٌة عامة الصنع ("جنرٌك") محل األدوٌة ذات الماركات
التجارٌةٌ .شترط القانون على األطباء أن ٌصفوا اإلصدار العام للدواء ،ما لم ٌحصلوا على موافقة خاصة بشؤن دواء تحت اسم ماركة تجارٌة.
فامٌلً هٌلث بلس

س.

ما هو فاملً هٌلث بلس؟

ج.

فاملً هٌلث بلس هو عبارة عن برنامج تؤمٌن صحً عام للبالؽٌن الذٌن تبلػ أعمارهم بٌن التاسعة عشرة والرابعة والستٌن عاما ً والذٌن تكون دخولهم عالٌة للؽاٌة
مقارنة بالحد المسموح به للحصول على المعونة الطبٌة .برنامج فاملً هٌلث بلس متوفر لألفراد البالؽٌن ؼٌر المتزوجٌن ،لألزواج الذٌن لٌس لدٌهم أطفال،
واآلباء الذٌن ٌكون دخلهم محدود والذٌن ال ٌكونون مإهلٌن لالستفادة من تؽطٌة الخدمات الطبٌة التً ٌقدمها صاحب العمل من خالل خطط المخصصات على
المستوى الفدرالً ،أو على مستوى الوالٌة ،البلدة ،البلدٌة ،أو المنطقة التعلٌمٌة .معونة قسط برنامج فاملً هٌلث بلس تكون متوفرة لألفراد الذي ٌستفٌدون من
تؽطٌة التؤمٌن الصحً التً ٌقدمها أصحاب العمل اآلخرون .لتصبح مإهالً للحصول على فاملً هٌلث بلسٌ ،جب أن تكون أحد سكان والٌة نٌو ٌورك ،وأن تكون
مواطنا ً أمرٌكٌاً ،أو أجنبٌا ً ٌقع ضمن أحد فبات الهجرة التً تم ذكرها فٌما سبقٌ .وجد أٌضا إرشادات حول الدخل والموارد ٌجب اخذها بعٌن االعتبارٌ .تم تقدٌم
الرعاٌة الصحٌة من خالل خطة رعاٌة ٌتم إدارتها بشكل تشاركً تقوم باختٌارها فً منطقتك.

س.

كٌف أتأهل لتلقً معونة لدفع أقساط فامٌلً هٌلث بلس؟

ج.

إن كان لدٌك تؤمٌن مقدم من صاحب العمل الذي تعمل لدٌه ،فقد تكون مإهالً للحصول على المساعدة فً تسدٌد نصٌبك من أقساط التؤمٌن.

س.

كٌف ٌمكننً تقدٌم الطلب؟

ج.

عندما تقوم بتقدٌم طلب للحصول على المعونة الطبٌة ،سواء من خالل اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة أو من خالل وسٌلة تسجٌل مٌسرة ،فإنه ٌتم تحدٌد أهلٌة
الحصول على المعونة الطبٌة أو فاملً هٌلث بلس بشكل تلقابً .إن كنت مإهالً ،فإنك ستحصل على التؽطٌة المناسبة التً تكون مإهالً للحصول علٌها.

س.

ما هً الخدمات التً أقدر الحصول علٌها؟

ج.

ٌقدم برنامج فاملً هٌلث بلس تؽطٌة شاملة ،وتشمل :الوقاٌة والعناٌة الربٌسٌة والمستشفى واألدوٌة الموصوفة وؼٌرها من الخدمات .وٌكون لبعض الخدمات
حدود .قد تكون هناك حصة من التكالٌؾ ٌجب علٌك دفعها لبعض الخدمات .ال ٌؽطً فاملً هٌلث بلس :دار العناٌة بالمسنٌن ،والعناٌة الصحٌة فً البٌت ألجل
طوٌل ،والعناٌة الشخصٌة ،والنقل للحاالت ؼٌر الطاربة .تعرض بعض برامج العناٌة المدارة لبرنامج "فاملً هٌلث بلس" (صحة العابلة وما فوق) خدمات طب
األسنان ،إال أن بعضها اآلخر ال ٌعرض ذلك.

س.

إذا ما انتقلت إلى مقاطعة جدٌدة هل ٌتعٌت على إعادة التقدم للحصول على مٌدكٌد  /فاملً هٌلث بلس؟

ج.

ال ،إذا انتقلت فعلٌك إخطار دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة بعنوانك الجدٌد .إذا لم تكن هناك أٌة تغٌٌرات فً ظروفك والتً من شأنها التأثٌر على تأهلك.
سٌتم نقل ملف المدٌكٌد الخاص بك إلى المقاطعة الجدٌدة.

س.

كٌف تقدم العناٌة الصحٌة؟
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ج.

تقدم العناٌة الصحٌة فً "فاملً هٌلث بلس" (صحة العابلة وما فوق) من خالل برامج العناٌة المدارةٌ .جب أن تختار إحدى البرامج الصحٌة المشاركة فً
البرنامج عند تقدٌمك للطلب .عندما تختار برنامج صحً معٌن ،فعلٌك أن تستخدم مقدمً الخدمات والمستشفٌات الموجودة فً البرنامج الذي اخترته .ستحصل
على بطاقة خطة الصحة الخاصة بك لكً تحصل على الخدمات من الخطة .ستتلقى أٌضا ً بطاقة تعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5الستخدامها فً شراء
أدوٌة الصٌدلٌة المؽطاة .إذا كنت قد تلقٌت المخصصات فً السابق وتم إرسال بطاقة إلٌك فلن ٌتم إرسال بطاقة جدٌدة تلقابٌاً .علٌك استخدام نفس البطاقة التً
تلقٌتها فً السابق إذا كان ذلك ممكناًٌ .رجى االحتفاظ ببطاقتك فً مكان آمن وأن تخطر مسإول ملفك فور اكتشافك أنه مفقود أو مسروق أو ال ٌعمل .احتفظ بهذه
البطاقة حتى وإن توقفت عن تلقً المخصصات .سٌتم استخدام نفس البطاقة إذا أصبحت مإهالً مرة أخرى.

س.

كٌف أقدم طلبا للحصول على المعونة المؤقتة؟

ج.

عند اختٌارك لبرنامج صحًٌ ،نبؽً علٌك أن تؤخذ بعٌن االعتبار تخصصات األطباء الذٌن تكون بحاجة لهم ،والخدمات التً تحتاجها لنفسك ولعابلتك ،وبرامج
الصحة المتوفرة لك .أحرص على أن ٌكون الطبٌب الذي ترٌد أن تراه موجود أسمه فً برنامج الصحة الذي اخترته .بعد أن تلتحق ببرنامج صحة معٌن ،فٌجب
علٌك استخدام المستشفٌات ،والعٌادات ،واألطباء المتعاملٌن مع البرنامج الذي اخترته.

س.

كم ٌتكلف برنامج المعونة الطبٌة؟

ج.

ال توجد تكلفة لالنضمام إلى برنامج فاملً هٌلث بلس كما ال توجد رسوم أو استقطاعات سنوٌة .لدى اشتراكك قد ٌُطلب منك أن تسدد قسما ً من تكالٌؾ بعض
العناٌة الطبٌة/الخدمات .وٌسمى هذا بحصة االشتراك بالدفع.
قدر حصة المشاركة فً الدفع هً كاآلتً:



الخدمات
أدوٌة موصوفة ذات اسم تجاري

قدر المبلغ ()$
 $6لكل وصفة وكل إعادة تعببة



أدوٌة موصوفة بدون اسم تجاري

 $3لكل وصفة وكل إعادة تعببة



زٌارات العٌادة
زٌارات ّ
الطبٌب

 $5لكل زٌارة
 $5لكل زٌارة



زٌارات خدمات األسنان

 $5لكل زٌارة إلى مجموع  $25فً العام



اختبارات المعمل

 $0.50لكل اختبار



خدمات األشعة (الصور السٌنٌة وفوق الصوتٌة والطب النووي
وخدمات األورام

 $1لكل خدمة أشعة



خدمات داخلٌة فً المستشفى (إدخال المرٌض إلى المستشفى)

 20.00لكل إدخال



زٌارات ؼٌر طاربة  /ؼٌر مستعجلة إلى ؼرفة الطوارئ

 $3لكل زٌارة



أدوٌة مؽطاة متوفرة للجمٌع (مثل أدوٌة وقؾ التدخٌن واإلنسولٌن)

 $0.50لكل دواء



مستلزمات طبٌة مؽطاة (أدوات للسكر مثل اإلبر وإبر الوخز
وشرابح الفحص وخلطة إنترال)

 $1لكل مجموعة



النساء الحوامل واألفراد دون سن الواحدة والعشرٌن ال ٌنبؽً علٌهم دفع التسدٌد التشاركً .النساء الحوامل واألفراد دون سن الواحدة والعشرٌن ال ٌنبؽً علٌهم
دفع التسدٌد التشاركً.باإلضافة إلى ذلك ،لٌس على المسجلٌن دفع التسدٌد التشاركً لخدمات التخطٌط األسري ،بما فً ذلك تحدٌد النسل ،أو كانوا مقٌمٌن بشكل
دابم فً دار للرعاٌة ،مقٌمٌن فً أحد مرافق الرعاٌة الوسٌطة للمعوقٌن تنموٌاً ،أو فً مكتب للصحة العقلٌة أو مكتب للتخلؾ العقلً والسكن المجتمعً المرخص
لإلعاقات التنموٌة .إن كنت أحد المقٌمٌن فً مرفق لرعاٌة البالؽٌن مرخص من قبل وزارة الصحة فً الوالٌة ،فإنه ال ٌتعٌن علٌك دفع رسوم للعقاقٌر الطبٌة.
إن لم ٌكن بوسعك تحمل الرسوم أثناء فترة تلقً الخدمات ،فقم بإبالغ المورد الذي تتعامل معهٌ .جب أن ٌستمر المورد فً تقدٌم الخدمات ولكن ٌمكنه أن ٌرسل
لك الفاتورة فٌما بعد.
س.

هل ٌمكن لبرنامج فامٌلً هٌلث بلس أن ٌساعد فً تسدٌد فواتٌر طبٌة قدٌمة؟

ج.

ال .بخالؾ المعونة الطبٌة ،فإن برنامج ف امٌلً هٌلث بلس ال ٌمكنه الدفع لقاء تكالٌؾ أي نوع من الرعاٌة تحصل علٌه قبل قٌامك بالتسجٌل فً خطة برنامج فامٌلً
هٌلث بلس.

س.

من أٌن ٌمكننً الحصول على المزٌد من المعلومات حول برنامج فامٌلً هٌلث بلس؟

ج.

للحصول على المزٌد من المعلومات حول برنامج فامٌلً هٌلث بلسٌ ،مكنك االتصال على الخط المجانً الساخن رقم  1-877-934-7587أو قم بالدخول إلى
الموقع اإللكترونً لبرنامج فامٌلً هٌلث بلس.http:/www.health.state.ny.us/nysdoh/whatisfhp.htm :

س.

إن كنت تعانً من إعاقة وكنت تعمل ولدٌك دخل وموارد أكثر من المسموح بها للحصول على المعونة الطبٌة ،فهل هناك من طرٌقة للحصول على أو االستمرار
فً الحصول على المعونة الطبٌة الخاصة بتغطٌة الرعاٌة الصحٌة؟

ج.

نعم ،إن كان عمرك بٌن السادسة عشرة والرابعة والستٌن عاما ،وتعانً من إعاقة كما ٌعرفها صندوق الضمان االجتماعً ،وكنت تعمل ،فٌمكنك الحصول على
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دخل ٌصل إلى  %250من المستوى الفدرالً للفقر وموارد تصل قٌمتها إلى  10,000دوالر امرٌكً من خالل المشاركة فً برنامج شراء المٌدٌكٌد لألشخاص
المعوقٌن الذٌن ٌعملون .قد ٌتم تكلٌف المشتركٌن فً هذا البرنامج والذٌن ٌحصلون على دخل ٌصل إلى ما بٌن  %150و  %250من مستوى الفقر الفدرالً
بدفع قسط شهري.
س.

ماذا لو لم تكن مؤهال للحصول على المعونة الطبٌة أو فامٌلً هٌلث بلس؟ هل هناك من مساعدة أخرى؟

ج.

برنامج خدمات السرطان الذي تدٌره وزارة الصحة فً والٌة نٌوٌورك ٌقدم خدمة الفحوصات المجانٌة للثدي وعنق الرحم والقولون ،وٌستفٌد من هذه الخدمة
األفراد المإهلٌن الذٌن لٌس لدٌهم تامٌن .وفً حال اكتشاؾ وجود سرطانات فً الثدي ،عنق الرحم أو القولون ،فقد ٌكون بإمكانك الحصول على تؽطٌة تقدمها
المعونة الطبٌة .كذلك ،إذا قام أحد األطباء العاملٌن ضمن هذا البرنامج باكتشاؾ وجود سرطان فً البروستاتا ،فقد ٌكون بإمكانك الحصول على المعونة الطبٌة
لتؽطٌة تكالٌؾ العالج .لمزسد من المعلومات اتصل على الرقم المجانً 1-800-422-2262

إعالة ونفقة الطفل

القسم ج
س.

ما هً خدمات إعمال إعالة الطفل؟

ج.

إن خدمات إعمال إعالة الطفل هً الخدمات التً تقدمها وحدة إعمال إعالة الطفل فً داخل كل قطاع للخدمات اإلجتماعٌة .سوؾ تعمل وحدة إعمال إعالة الطفل
على توفٌر الخدمات التالٌة لك ،كما ٌقتضً األمر:
 إٌجاد والد ؼٌر وصً من خالل بحث محوسب،
 إثبات األبوة القانونٌة لطفل ما ،سواء من خالل مساعدة كل من األب واألم فً توقٌع اعتراؾ طوعً باألبوة أو من خالل إحالة المسؤلة إلى المحكمة،
 الحصول على أمر إعالة ٌضم تقدٌم مخصصات تؤمٌن صحً وإعالة طبٌة نقدٌة بنا ًء على إرشادات إعالة الطفل الخاصة بالوالٌة عن طرٌق التقدم بالتماش
لدى محكمة األسرة؛
 تعدٌل أمر تقدٌم إعالة الطفل من خالل تقدٌم التماس لدى المحكمة التً حدث فٌها تؽٌٌر جوهري فً الظروؾ،
 تحصٌل وصرؾ دفعات إعالة الطفل  ،أو إعالة الطفل والزوج أو الزوجة ،من الوالد ؼٌر الوصً.
 إعمال إعالة الطفل ،أو إعالة الطفل والزوج أو الزوجة  ،من خالل سبل اإلنصاؾ الشرعٌة اإلدارٌة ،بما فً ذلك :حجز إٌرادات الدخل ،إحداث تؽٌٌر
مفاجا فً استرداد الضرابب المدفوعة للوالٌة والمدفوعة على مستوى فدرالً ،حجز الحسابات المصرفٌة ،وقؾ الٌانصٌب وتعلٌق رخص القٌادة ،أو من
خالل تطبٌق سبل اإلنصاؾ الشرعٌة من خالل المحكمة ،بما فً ذلك :تعلٌق الرخص الوظٌفٌة أو التجارٌة على مستوى الوالٌة ،تعلٌق الرخص الترفٌهٌة،
وأٌة وسابل إنصاؾ شرعٌة أخرى من خالل المحكمة وٌسمح بها القانون،
 إعادة النظر فً األمر الخاص باإلعالة من أجل عمل تعدٌل للحصول على بدل ؼالء معٌشة أو ،عند اللزوم ،تقدٌم طلب لعمل تعدٌل للحصول على بدل ؼالء
معٌشة.
إن كان الوالد ؼٌر الوصً ٌعٌش فً والٌة أخرى ،فٌمكن أن تقوم وحدة إعمال إعالة الطفل فً منطقتك أو وكالة إعالة الطفل فً الوالٌة األخرى بمساعدتك فً
إثبات األبوة ،وإصدار ،تعدٌل و/أو تطبٌق أمر ٌقضً بتقدٌم اإلعالة ،كما ٌقتضً األمر وبالطرٌقة المناسبة.

س.

من الذي ٌمكنه الحصول على خدمات إعمال إعالة الطفل؟

ج.

ٌمكن للوالد الوصً أو ؼٌر الوصً ،أو ألي مقدم رعاٌة ؼٌر الوالد ٌتولى الوصاٌة على الطفل الذي ٌحتاج إلى اإلعالة ،الحصول على خدمات إعمال إعالة
الطفل.
هذه الخدمات متوفرة للعامة ،وكذلك لمقدمً طلب للحصول على/للمستفٌدٌن من المعونة المإقتة ،معونة شبكة األمان ،المعونة الطبٌة ،رعاٌة الربٌب المطابقة للبند
 E-4أو ؼٌر المطابقة له ،مخصصات قسابم الطعام ومعونة رعاٌة الطفل.

س.

كٌف أقوم بتقدٌم الطلب؟

ج.

ٌمكنك التقدم عن طرٌق االتصال بوحدة إعمال إعالة الطفل الموجودة فً دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة الخاصة بك أو ،إذا كنت تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك،
عن طرٌق االتصال بمكتب إدارة الموارد البشرٌة التابع لوحدة إعمال إعالة الطفل ( )HRAOCSEللحصول على طلب خدمات إعالة الطفل واستكماله .إن كنت
تقوم بتقدٌم طلب للحصول على المعونة المإقتة لطفل ٌحتاج إلى إثبات أبوته أو فً حالة وجود والد ؼٌر وصً ،فإنه سٌتم إحالتك بشكل تلقابً إلى وحدة إعمال
إعالة الطفل.

س.

ماذا ٌحدث عندما اتقدم إلى وحدة إعمال إعالة الطفل أو عندما أحال إلٌها؟

ج.

سوؾ ٌكون لدٌك مقابلة مع وحدة إعمال إعالة الطفل لتحدٌد الخدمات الالزمة لتؤمٌن اإلعالة التً ٌحتاجها طفلك (أطفالك) .أثناء المقابلة ،سٌطلب منك تقدٌم
معلومات ووثابق ،كالتالً:





اسم الوالد ؼٌر الوصً ورقم الضمان االجتماعً وتارٌخ المٌالد وعنوان المراسلة واإلقامة؛
اسم وعنوان صاحب العمل الخاص بالوالد ؼٌر الوصً؛
نسخ من معلومات الدخل عن نفسك وع ن الوالد ؼٌر الوصً (مثل السجالت الضرٌبٌة وإٌصاالت سداد وسجالت مصرفٌة وأعمال)؛
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معلومات حول التؽطٌة المتوفرة للرعاٌة الصحٌة؛
شهادة مٌالد الطفل أو شهادة الزواج؛
نسخ من أوامر المحكمة باإلعالة أو اتفاقٌات االنفصال أو قرارات الطالق أو االعتراؾ باألبوة؛ و
معلوما ت عن النفقات الخاصة بطفلك (مثل العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر" والرعاٌة الصحٌة ونفقات التعلٌم).

وتعتبر هذه المعلومات هامة لقدرة برنامج إعمال إعالة الطفل إلنجاز حصولك على إعالة الطفل .سوؾ ٌُساعدك عامل إعالة الطفل فً الخطوات التالٌة فً العملٌة.
س.
ج.

إذا ما تقدمت للحصول على المعونة المؤقتة هل ٌجب علً التعاون مع برنامج إعمال إعالة الطفل؟
نعم؛ كشرط من شروط أهلٌتك للبرنامج ٌجب علٌكِ :
 أن تتعاونً مع الوكالة فً إقامة تثبٌت األبوة الشرعٌة ألي طفل لك ولد خارج نطاق الزوجٌة الشرعٌة؛ و
 أن تتعاونً مع الوكالة فً شإون تثبٌت ،وتعدٌل ،وتنفٌذ شإون إعالة ونفقة الطفل ألي طفل تودٌن الحصول على معونة له أو لها.

س.

ماذا ٌحدث فً حال عدم تعاونً مع برنامج إعمال إعالة الطفل؟

ج.

عندما ٌفشل شخص ما ،دون وجود سبب وجٌه ،فً التعاون مع برنامج إعمال إعالة الطفل ،فإنه ٌتم تقلٌص مستحقات المعونة المإقتة المتوفرة لألسرة بنسبة
.%25

س.

ماذا لو لم أرغب فً التعاون ألنه ٌوجد لدي مخاوف متعلقة بسالمة طفلً أو بسالمتً؟

ج.

علٌك أن تحدد ماهٌة مخاوفك للموظؾ الذي ٌتابع حالتك .سٌقوم الموظؾ بتوجٌهك من خالل وضع الخطوات المناسبة لتحدٌد ما إذا كانت أسبابك وجٌهة أو إن
كنت بحاجة إلى إعفاء العنؾ المنزلً من متطلبات إعالة األطفال.

س.

عندما أتقدم للحصول على المعونة المؤقتة ،هل ٌجب علً التنازل عن حقوقً لتلقً المبالغ المالٌة الخاصة بإعالة الطفل؟

ج.

نعم ،بداٌة من  1أكتوبر  ،2009تطلب طلبات  /إٌصاالت معونة مإقتة جدٌدة للتنازل عن أي حقوق لإلعالة تقع خالل فترة المعونة والتً قد ٌتلقاها المتقدم/
المستلم لصالحه /صالحها أو لصالح أي أفراد آخرٌن من عابلته /عابلتها الذٌن ٌتقدم المتقدم  /المتلقى عنهم أو ٌتلقً المعونة لهم .واألفراد المتقدمون  /المتلقون
لمعونة مإقنة قبل ا أكتوبر  2009سٌستمرون فً التنازل عن كافة حقوقهم فً المعونة الخاصة بهم أو لصالح أي من أفراد األسرة اآلخرٌن الذٌن تتقدم عنهم أو
تتلقى المعونة لهم ،سواء حدثت هذه الحقوق فً أو قبل تارٌخ  1أكتوبر  2009أم ال.

س.

إذا ما كنت اتلقى المعونة المؤقتة هل سأتلقى أٌضا َ مخصصات إعالة طفل؟

ج.

عندما تتنازل عن حقوقك فً اإلعالة ،فإنه ٌتم توزٌع مخصصات إعالة الطفل المحصلة أثناء تلقٌك المعونة المإقتة أوالً على الوكالة لتعوٌض المخصصات المقدمة
لك وأعضاء العابلة اآلخرٌن فً قضٌة المعونة المإقتة الخاصة بك .ولكن ،لكل شهر ٌتم تحصٌل اإلعالة فٌه ،سوؾ تتلقى على بطاقة التحوٌل اإللكترونً
للمخصصات الخاصة بك "دفعة مُمررة" ُتوخذ من األموال الموزعة للوكالة .بمجرد أن ٌتم تعوٌض كافة المخصصات المدفوعة لك إلى الحد المسموح عن
طرٌق أي تنازل حالً عن حقوق اإلعالة ،فإنه سٌتم سداد أي مبلػ محصل زابد عن اإلعالة لك على بطاقة التحوٌل اإللكترونً للمخصصات الخاصة بك "كدفعة
إعالة زابدة".

س.

ما هً "الدفعة ال ُممررة"؟

ج.

إن الدفعة الممررة هً جزء من محصالت اإلعالة المقررة الحالٌة والتً ،عند سدادها فً موعدها ،تمررها الوالٌة إلى العابالت التً تحصل حالٌا ً على المعونة
المإقتة .والدفعة الممررة هً أقل من أول  $100من اإلعالة الحالٌة المحصلة شهرٌا ً أو مبلػ اإلعالة اإلجبارٌة الحالٌة .واعتباراً من ٌ 1ناٌر  ،2010فإن مبلػ
 $100للدفعة الممررة سٌستمر إذا لم ٌوجد أي فرد أقل من سن  21عاما ً عامل فً قضٌة المعونة المإقتة .إذا ما وُ جد فردٌن أو أكثر تحت سن  21عاما ً عاملٌن
فً قضٌة المعونة المإقتة ذاتها ،فإن الدفعة الممررة ستزداد إلى أقل من أول  $200من اإلعالة المحصلة الحالٌة شهرٌا ً أو مبلػ اإلعالة اإلجبارٌة الحالٌة المحصل
كل شهر .سٌتم استبعاد الدفعة الممررة من المٌزانٌة عند تقرٌر مبلػ المعونة المإقتة التً ستتلقاها العابلة ولكن تإدي إلى تقلٌل مخصصات قوابم الطعام "فود
ستامبس" الخاصة بك.

س.

ماذا ٌحدث لمتأخرات إعالة الطفل الخاصة بً عندما تسدد اإلعالة المحصلة جمٌع مخصصات المعونة المؤقتة الخاصة بً؟

ج.

أثناء تلقٌك المعونة المإقتة ،إذا كان قد تم سداد جمٌع المخصصات المقدمة لك والخاضعة لمخصصات إعالة الطفل ،فٌحق لك تلقً دفعات اإلعالة المحصلة عن
أي متؤخرات /مستحقات قدٌمة لإلعالة مستحقة لك .اعتباراً من  1أكتوبر  2009سٌتم سداد هذه المتؤخرات مباشرة لك عن طرٌق وحدة محصالت اإلعالة
"كمتؤخرات عابلٌة ".إضافة إلى ذلك ،قد ٌتلقى أهل الدار " الدفعة الممررة" إذا ما كانت هناك إعالة محصلة حالٌة.

س.

كٌف تؤثر دفعات متأخرات العابلة على المخصصات الخاصة بً؟

ج.

سٌتم اإلبالغ عن مبلػ متؤخرات العابلة لدابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة الخاصة بك وٌتم مراجعتها لتحدٌد ما إذا كانت تإثر فً تؤهلك لتلقً المعونة المإقتة و/
أو مخصصات قسابم الطعام "فود ستامبس" و /أو مخصصات المعونة الطبٌة أم ال.

س.

عندما ال أعد اتلقى المعونة المؤقتة ،هل ستستمر خدمات إعالة الطفل والمحصالت؟
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ج.

ستستمر خدمات إعمال إعالة الطقل تلقابٌا ً بعد إؼالق قضٌة المعونة المإقتة الخاصة بك ما لم تطلب من وحدة إعمال إعالة الطفل إؼالق قضٌتك .إذا استمرٌت فً
تلقً خدمات إعمال إعالة الطفل ،سوؾ تتلقى جمٌع محصالت إعالة الطفل ما عدا أي محصالت خاصة بمستحقات متؤخرة لإلعالة  /المتؤخرات المستحقة للوكالة
بموجب التنازل عن الحقوق الذي قدمته عند التقدم للحصول على المعونة المإقتة.

س.

إلى متى ٌظل الوالد ٌسدد إعالة الطفل؟

ج.

ٌلزم على الوالد سداد إعالة الطفل للطفل  /الطفلة حتى سن  21عاماً .بعد أن ٌصل الطفل إلى سن  21عاماًٌ ،ظل الوالد ملزما ً فقط بسداد أي مستحقات متؤخرة
لإلعالة  /المتؤخرات.

القسم د

مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")

س.

ما هً مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")

ج.

تستخدم مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") لشراء الطعام وتصرؾ عند استخدامك لبطاقتك التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5عند مواقع نقطة
®
البٌع ( .)LRbتقبل معظم المتاجر بطاقة  .EBTإبحث عن عالمة كوٌست (  )Questالملصقة على باب أو نوافذ المتجر.

س.

من ٌجوز له  /لها الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")؟

ج.

قد تستطٌع الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") إذا كنت:








تتلقى دخل الضمان التكمٌلً ( )bbAأو المعونة المإقتة
متشرد (حتى ولو كنت تسكن مع أحد بصفة مإقتة أو تبقى فً مؤوى بصورة
مإقتة)

تعمل وتكسب أجوراً قلٌلة
لدٌك دخالً قلٌ ً
ال ،أو معدوم من الدخل
مسن أو معاق وعاجز

مالحظة :قد تستطٌع الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") حتى لو كنت تملك بٌتا ً وسٌارة.
س.

هل أقدر التقدٌم للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") إذا وصلت للحد الزمنً لتلقً المعونة المؤقتة؟

ج.

ال ٌسري مفعول مشترطات دفعة التٌسٌر والحدود الزمنٌة لبرا مج المعونة النقدٌة على برنامج مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس").

س.

كٌف أقدم طلبا للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")؟

ج.

للحصول على معونة فود ستامبس ٌنبؽً علٌكم تعببة طلب قسابم الطعام (فود ستامبس) .وٌمكنكم الحصول على الطلب من دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة
التابع لها .إضافة إلى ذلك ٌمكنك تنزٌل وطبع طلب قسابم الطعام (فود ستامبس) من على .http://www.otda.state.ny.us/main/apps/4826.pdf
ٌجب أن ٌُقبل طلب الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") من قبل دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة أو دابرة مدٌنة نٌوٌورك وذلك إذا قمت
على األقل بملء اسمك ،وعنوانك (إذا كان لدٌك عنوان) ،والتوقٌع علٌه .وهذا األمر مهم ،ألن قدر مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ٌحتسب من أول ٌوم
قدمت فٌه طلبك للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") .فقد تحصل على قدر أكبر من مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") وذلك إذا قمت
بتقدٌم طلبك فً نفس الٌوم الذي تحصل علٌهٌ .رجى المالحظة ،أنه بالرؼم من ذلك ،علٌك أن تملا بقٌة المعلومات المطلوبة فً الطلب لنرى إذا كان ٌمكنك تلقً
مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس").
مالحظة :إذا قدم كل فرد من أقراد أهل الدار للحصول على المعونة المإقتة ،فلٌس من الضروري أن تقدم طلبا ً منفصالً للحصول على
مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") .كما ال ٌجب أن تقدم طلبا ً للحصول على المعونة المإقتة لكً تحصل على مخصصات
قسابم الطعام ("فود ستامبس").

س.

أٌن ٌمكننً تقدٌم الطلب؟

ج.

سٌمكنك التقدٌم من خالل البرٌد أو الفاكس أو شخصٌا ً فً دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها .إذا كنت تقٌم خارج مدٌنة نٌوٌورك اتصل مجانا ً بالرقم
 1-800-342-3009للحصول على عنوان ورقم هاتؾ دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة األقرب إلٌك .إذا كنت تقٌم فً مدٌنة نٌوٌورك فٌمكنك الحصول على
عنوان ورقم هاتؾ أقرب مكتب فود ستامبس إلٌك عن طرٌق اتصالك بالرقم المجانً  1-877-472-8411أو بالرقم المجانً  1-800-342-3009أو االتصال
على  .311وإذا كان لدٌكم قدرة الدخوا إلى اإلنترنت فزوروا . http://www.otda.state.ny.us/main/workingfamilies/dss.asp

س.

هل ٌقدر أحد أن ٌقدم نٌابة عنً طلبا للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")؟

ج.

ٌمكنك أن تختار قرٌب أو صدٌق لك للتقدٌم عن أهل داركٌ .سمى مثل هذا الشخص "بالممثل المفوض" .علٌك أن تكتب بحروؾ كبٌرة وواضحة اسم الشخص
وعنوانه ورقم هاتفه فً المكان المخصص لذلك فً كتٌب التعلٌمات .وعادة ما ٌكون ذلك المكان على الصفحة الخلفٌة أو األخٌرة من الطلبٌ .جب علٌك أنت
وممثلك المخول أن توقعا الطلب إال إذا كنت مقٌما ً فً منشؤة .وإذا كنت ترٌد ذلكٌ ،جوز أٌضا ً لهذا الشخص أو ألي أحد آخر أن ٌنفذ إلى مخصصات قسابم الطعام
("فود ستامبس") وٌستخدمها لشراء الطعام لك .لفعل ذلك على الممثل المخول أن ٌحصل على بطاقة مخصصات إلكترونٌة خاصة به.
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س.

هل ٌتوجب أن أقدم شخصٌا طلب الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")؟

ج.

الٌ .مكنك أن ترسل طلبك بالبرٌد أو ٌمكن أن ٌقدم شخص آخر بالنٌابة عنك.
مالحظة :إذا كنت تستطٌع الوصول إلى اإلنترنت فٌمكنك معرفة ما إذا كنت مإهالً لمخصصات قسابم الطعام وؼٌرها من برامج دعم العمل من
خالل زٌارة  . www.myBenefits.ny.govإذا كان كل فرد من أفراد أهل دارك مقدم أو متلقً لدخل الضمان التكمٌلً (،)bbA
فٌمكنك أٌضا ً أن تقدم الطلب فً مكتب دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها.

س.

ما الذي ٌحدث عندما أقوم بتقدٌم الطلب خاصتً؟

ج.

بعد أن تقدم طلبك ،ستحضر مقابلة سرٌة مع عامل أو عاملة .وعادةٌ ،جب علٌك أن تحضر بنفسك إلى هذه المقابلة ما لم:
ٌ كن لدٌك ممثل مفوض قادر على الذهاب نٌابة عنك.
 كان عمرك  60سنة أو أكثر ،أو معاق وعاجز ،ولم ٌكن لدٌك ممثل مفوض قادر على الذهاب نٌابة عنك.
 تواجه المشقة بسبب صعوبة المواصالت أو تواجه ظروؾ شاقة مثل ،على سبٌل المثال ال الحصر ،السكن فً منطقة رٌفٌة أو بعٌدة ،المرض ،رعاٌة أحد
أفراد األسرة ،ظروؾ الطقس القاسٌة التً تستمر لوقت طوٌل ،أو اإللتزام بساعات عمل تجعل من مجٌبك إلى المكتب أمراً صعباً.
 تعش بمفردك وتتلق دخل ضمان إضافً ،أو تعش مع زوجتك (تعٌشٌن مع زوجك) التً/الذي تتلقىٌ/تلقى أٌضا دخل ضمان إضافً.
 تكن ؼٌر قادر على مؽادرة المنزل دون مساعدة من أحد.
 تلبِّ أسرتك ،التً تتلقى المعونة ؼٌر المإقتة الخاصة بمخصصات قسابم الطعام ،المعاٌٌر األولٌة للحصول على مخصصات قسابم الطعام لألسر العاملة،
وهذه المعاٌٌر هً:
 أن ٌكون أي فرد من األفراد البالؽٌن فً األسرة التً تتلقى مخصصات قسابم الطعام ٌعمل بمعدل  30ساعة أسبوعٌا ً أو ٌكسب دخالً أسبوعٌا ً فًالمتوسط ٌعادل أو ٌكون أعلى من الحد األدنى لألجور على المستوى الفدرالً والتً تدفع لقاء  30ساعة عمل فً األسبوع ،أو
 أن ٌكون كل من أي فردٌن فً األسرة التً تتلقى مخصصات قسابم الطعام ٌعمل  20ساعة فً األسبوع أو ٌكسب دخالً أسبوعٌا ً فً المتوسطٌعادل أو ٌكون أعلى من الحد األدنى لألجور على المستوى الفدرالً والتً تدفع لقاء  20ساعة عمل فً األسبوع.
ما لم تقم الدابرة المحلٌة للخدمات االج تماعٌة بتحدٌد أنك معفى من شروط العمل التً ٌقتضٌها الحصول على مخصصات قسابم الطعام ،قد ٌطلب منك أٌضا
المشاركة فً نشاطات العمل الخاصة مخصصات قسابم الطعام.
مالحظة :إذا لم تقدر الحضور إلى المقابلة ،ولم ٌكن لدٌك أحد لٌذهب بالنٌابة عنك ،فٌجوز أن تجرى معك مقابلة عبر الهاتؾ ،أو ٌجوز أن ٌحضر
العامل  /العاملة إلى بٌتك.

س.

كم تستغرق الفترة من تقدٌم الطلب حتى أبدأ الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")؟

ج.

قد تستؽرق إلى حد أقصاه ٌ 30وما ً من تارٌخ أول تقدٌمك.

س.

هل ٌجوز لً الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") فورا؟

ج.

نعمٌ ،جوز لك الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") فً ظرؾ خمسة ( )5أٌام تقوٌمٌة .وتسمى هذه بالمعاملة المستعجلة.
وعادة ،قد تستطٌع الحصول على المعاملة المستعجلة إذا كنت مإهالً للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") و:
 كان لدى أهل دارك أقل من مبلػ  $100من النقود والموارد األخرى المتوفرة لهم ،ولدٌهم أو سٌحصلوا على أقل من  $150من الدخل اإلجمالً خالل
الشهر الذي تقدم فٌه؛ أو
 كان قدر دخلك والموارد المتوفرة لك أقل من قسط إٌجارك أو قسط بٌتك ("مورتؽٌج") ،زابد التدفبة ،والمرافق العامة ،والهاتؾ؛ أو
 كنت عامل مهاجر أو زراعً متنقل تعمل فً المواسم الزراعٌة.
مالحظة :لٌس من الضروري أن تكون بال طعام حتى تطلب العملٌة المستعجلة للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس").

س.

إذا ُوجدت مؤهال ،فكٌف ٌمكننً النفاذ لمخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") الخاصة بً؟

ج.

ٌُرجى اإلحالة إلى قسم "ل" الحصول على المخصصات بواسطة التحوٌل اإللٌكترونً للمخصصات ( ")TBEفً هذا الكتاب.

س.

متى أقدر النفاذ إلى مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") الخاصة بً؟

ج.

إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك:
الرقم األخٌر من رقم قضٌتك ،من  1إلى  ، 9سٌخبرك أبكر تارٌخ فً الشهر الذي ٌمكنك النفاذ فٌه لمخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") الخاصة بك.
مثالً ،إذا كان رقم قضٌتك ٌنتهً برقم  ،2فهذا ٌعنً بؤنك تقدر النفاذ إلى مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") الخاصة بك ابتدا ًء من ثانً ٌوم من الشهر.
إذا كان رقم قضٌتك ٌنتهً برقم  ،0فهذا ٌعنً بؤن تقدر النفاذ إلى مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") الخاصة بك ابتدا ًء من أول ٌوم من الشهر.
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إذا كنت تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك:
ستحصل على نموذج من مكتب مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") الذي سٌخبرك أبكر تارٌخ فً الشهر الذي ٌمكنك النفاذ فٌه لمخصصات قسابم الطعام
("فود ستامبس") الخاصة بك .مثالً :إذا كان النموذج ٌخبرك بؤن أول ٌوم تقدر فٌه النفاذ إلى مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") الخاصة بك هو الثالث
( ،)3فهذا ٌعنً بؤنه ٌمكنك استخدام بطاقتك التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5فً الٌوم الثالث وما بعده.
مالحظة :إذا لم ٌتم استخدام حساب مخصصات قسابم الطعام الخاص بك لمدة ٌ 365وم متتالٌة ،فسٌتم شطب أي مخصصات فً ذلك الحساب عمرها 365
ٌوم أو أكثر ،ولن ٌتم إعادة اصدارها.
س.

هل ٌمكن اس تخدام مخصصات قسابم الطعام فً دور المسنٌن أو للوجبات التً ٌتم توصٌلها للمنزل؟

ج.

ٌمكنك التوقٌع على نموذج إٌصال خاص بهذه الخدمات لتسدٌدها من حساب مخصصات قسابم الطعام الخاص بك.

س.

ما الذي ٌحدث إن لم ٌقم أحد أفراد أسرتً باتباع أحد شروط العمل الخاصة ببرنامج مخصصات قسابم الطعام أو إن ترك هذا الفرد الوظٌفة؟

ج.

الشخص الذي ال ٌمتثل لشروط العمل الخاصة ببرنامج مخصصات قسابم الطعام ،أو ٌقوم بترك الوظٌفة بإرادته أو ٌقوم بتقلٌص ساعات العمل ،دون سبب وجٌه،
فسوؾ تتم معاقبته (لن ٌكون هناك مخصصات كوبونات ؼذابٌة لهذا الشخص) ،عادة لفترة زمنٌة معٌنة.

س.

هل ٌمكننً الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") إذا لم أكن مواطنا من مواطنً الوالٌات المتحدة؟

ج.

ٌتمتع كثٌر من األجانب المقٌمٌن المإهلٌن الذٌن ال ٌكونون من مواطنً الوالٌات المتحدة ،باألهلٌة الالزمة للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود
ستامبس") .حتى ولو لم تكن مإه ً
ال للحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ،فٌجوز لك أن تتلقى مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")
ألطفالك إذا كانوا مإهلٌن لذلك .لن تإثر مخصصات الطعام على وضعك بالنسبة للهجرة فٌما ٌخص أي قرار من قبل مصلحة الهجرة والجنسٌة بخصوص
وضعك القانونً.
قد تكون مإه ً
ال لقسابم الطعام إذا كنت مواطن ًا أمرٌكٌ ًا (من مواطنً الوالٌات المتحدة) أو مواطن ًا أمرٌكٌ ًا ال ٌحمل الجنسٌة (األشخاص المولودٌن فً سوموا
ً
ً
األمرٌكٌة أو جزٌرة سواٌن) ،أو أجنبٌا مإهال .األجنبً المإهل ألؼراض مخصصات قسابم الطعام هو:
.1

أمرٌكً من الهنود الحمر مولود فً كندا حٌث تكون صلة الدم لعرق األمرٌكً من الهنود الحمر ال تقل عن  %50بموجب أحكام الفقرة  289من قانون
الهجرة والجنسٌة ( ،)AANأو

.2

عضو فً قبٌلة هندٌة أصلٌة تعترؾ بها الحكومة الفدرالٌة كقبٌلة هندٌة (القانون )e( b450 ،25؛ أو

.3

أجنبً مقٌم دخل بصفة من أصل همونػ أو لووٌشن هاٌالند ،بما فٌه الزوجة  /الزوج واألطفال المعالٌن ،أو

.4

هو شخص الجا سمح له بدخول الوالٌات المتحدة بموجب البند  207من قانون الهجرة والجنسٌة؛

.5

أجنبً تم منحه حماٌة ولجوء خاص بموجب أحكام البند  208من قانون الهجرة والجنسٌة؛

.6

أجنبً تم توقٌؾ ترحٌله بموجب أحكام البند (243ح) من قانون الهجرة والجنسٌة كما هو سار قبل  1إبرٌل  ،1997أو تم توقٌؾ ترحٌله بموجب البند
(241ب)( )3من قانون الهجرة والجنسٌة؛

.7

أجنبً مقٌم دخل الوالٌات المتحدة بصفة داخل كوبً أو هاٌٌتً؛ أو

.8

أجنبً مقٌم ٌكون ضحٌة لمتاجرة بموجب الفقرة  )8(103من قانون حماٌة ضحاٌا المتاجرة ،منذ أكثر من  7سنوات

.9

أجنبً مقٌم ٌخدم حالٌ ًا فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة أو ،جندي مسرح ("فٌتران") بشرؾ من الخدمة فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة ،أو
زوجته  /زوجها وأطفاله  /أطفالها ،والزوجة  /الزوج الباقٌة بعد وفاة زوجها و لم تتزوج من جدٌد ،واألطفال المعالٌن ؼٌر متزوجٌن لعضو ٌخدم حالٌاً
فً القوى المسلحة للوالٌات المتحدة ،أو لجندي مسرح ("فٌتران") متوفى ،أو

 .10أجنبً مقٌم دخل بصفة مهاجر ٌتمتع بؤصل "أمرٌجن"؛ أو
 .11أجنبً مقٌم تم إدخاله تحت شروط ("باٌرول") بموجب الفقرة (212د)( )5من قانون الهجرة والجنسٌة ( )AANلمدة سنة على األقل وقضى  5سنوات
بوضع قانونً؛ أو
 .12أجنبً مقٌم أو والد  /والدة أو طفل ألجنبً مقٌم تعرض للضرب أو لقسوة ووحشٌة شدٌدة فً الوالٌات المتحدة من قبل فرد من أفراد العابلة ودخل
الوالٌات المتحدة قبل  22أؼسطس  1966أو قضى  5سنوات بوضع قانونً؛ أو.
 .13األجنبً المقٌم الداخل بصورة شرعٌة ألجل اإلقامة الدابمة بموجب قانون الهجرة والجنسٌة ( )AANوتنطبق علٌه الشروط التالٌة:
-

قضى  5سنوات بوضع قانونً ،أو

-

حصل على أو ٌمكن أن ٌمنح  40ربع ًا مإه ً
ال من العمل ،أو

-

فً وضع مإهل وٌتلقى مخصصات إعاقة معٌنة ،أو

-

فً وضع مإهل وهو أقل من  18عام ًا من العمر.
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حقوق التماس عقد جلسة إنصاف
لك الحق فً إجراء جلسة إنصاؾ إذا كنت قد حرمت من الحصول على مخصصات قسابم الطعام ،فً حال توقؾ مخصصاتك ،أو تعلٌقها أو تقلٌصها ،أو فً حال
عدم موافقتك على القرار الذي تتخذه الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة .للمزٌد من المعلومات حول حقوق جلسة اإلنصافٌ ،رجى الرجوع إلى الكتاب رقم 1
)" (LDSS-4148A-ARما الذي ٌتوجب معرفته حول الحقوق والواجبات".
أسبلة؟
للمزٌد من المعلومات حلو مخصصات قسابم الطعامٌ ،مكنك أٌضا زٌارة الموقع التالً. http://www.otda.state.ny.us/main/foodstamps/:
القسم هـ

المعونة االنتقالٌة

س.

هل ٌمكننً االستمرار فً الحصول على معونة رعاٌة الطفل عندما تتوقف المعونة المؤقتة التً احصل علٌها؟

ج.

المستفٌدون الذٌن ٌقومون طوعا ً بإؼالق ملؾ المعونة الخاصة بهم ،أو الذٌن ال ٌكونون مإهلٌن للحصول على المعونة ،قد ٌكونون مإهلٌن للحصول على معونة
رعاٌة الطفل .إن كنت بحاجة لمعونة رعاٌة الطفل بسبب عملك ،وكان دخل أسرتك ٌقع ضمن الحدود المسموح بها ،فإنه ٌنبؽً أن ٌقوم الموظؾ الذي ٌتابع طلبك
بتحدٌد أهلٌتك للحصول على معونة رعاٌة الطفل قبل ان تنتهً المعونة المإقتة التً تحصل علٌها .سٌتعٌن علٌك دفع جزء من تكلفة رعاٌة الطفل .وتسمى هذه
الرعاٌة التً ٌتلقاها الطفل بالرعاٌة االنتقالٌة للطفل وهً تكون متوفرة لفترة تصل إلى  12شهراً بعد أن تصبح ؼٌر مإهل للحصول على المعونة المإقتة.

س.

ماذا ٌحدث إذا أغلق ملف قضٌتً بشأن المعونة الطبٌة الخاصة بً؟

ج.

المعونة الطبٌة االنتقالٌة  -إذا أؼلق ملؾ قضٌتك بشؤن المعونة الطبٌة لدخل عابلة منخفض بسبب حصول زٌادة فً دخلك ،فال ٌزال ٌمكنك الحصول على معونة
طبٌة انتقالٌة .المعونة الطبٌة للعابلة ذات الدخل القلٌل هو برنامج معونة طبٌة للعابالت التً تكون مإهلة للحصول على المعونة المإقتة ،ولكن ال ٌتحتم علٌك
الحصول على المعونة المإقتة لكً تحصل على المعونة الطبٌة للعابلة ذات الدخل القلٌل.
قد ٌمكنك أن تحصل على هذه المعونة الزابدة إلى حد أقصاه  6أشهر ،وذلك إذا:
 إذا كنت تتلقى المعونة الطبٌة للعابلة ذات الدخل القلٌل لفترة  3أشهر من الست (  ) 6أشهر األخٌرة.
 لدٌك طفل ٌعٌش معك أقل من  21سنة من العمر.
بعد انتهاء فترة  6أشهرٌ ،مكن أن تستطٌع الحصول على  6أشهر إضافٌة من المعونة الطبٌة االنتقالٌة وذلك إذا:
 كان دخلك ،ناقض كلفة العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر") الضرورٌة لعملك ،أقل من  %185من مستوى الفقر الفٌدرالً.
 قمت بملء التقارٌر المرسلة إلٌك من قبل دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها لترى إذا كنت ال تزال تستطٌع الحصول على هذه المعونة و
 لدٌك طفل ٌعٌش معك أقل من  21سنة من العمر.
المرأة التً تكون مإهلة للحصول على المعونة الطبٌة أثناء فترة حملها تبقى مإهلة للحصول على المعونة الطبٌة حتى ستٌن ٌوما ً من إنتهاء فترة حملها .للحصول
على فترة تمدٌد بعد الوالة لمدة ٌ 60وماًٌ ،جب أن تكون المرأة قد تقدمت بطلب للحصول على المعونة الطبٌة قبل إنتهاء فترة حملها.
المولود ،الذي تكون أمه مإهلة للحصول على المعونة الطبٌة وتحصل علٌها أثناء فترة حملهاٌ ،كون مإهالً للحصول على المعونة الطبٌة حتى نهاٌة الشهر الذي
ٌبلػ فٌه المولود عام من عمره .تشمل المعونة الطبٌة مدٌكٌد وبرنامج فامٌلً هٌلث بلس ،خدمات برنامج تنظٌم األسرة والنساء الالبً من المفترض أن ٌكن
مإهالت فً ؼضون ثالثة أشهر من الوالدة .إذا قامت أحد النساء بتقدٌم طلب للحصول على المعونة الطبٌة فً ؼضون ثالثة شهور من الوالدة وكانت مإهلة
للحصول بؤثر رجعً على المعونة الطبٌة للفترة التً ولدت فٌها ،فإن الطفل ٌكون مإهالً للحصول على تؽطٌة لمدة عام.
األوالد الذٌن تبلػ أعمارهم حتى التاسعة عشرة والذٌن ٌكونون مإهلٌن بشكل كامل للحصول على المعونة الطبٌة تقدم لهم المساعدة الطبٌة لمدة  12شهراً من
تارٌخ تحدٌد أهلٌتهم أو عدم أهلٌتهم أو حتى التارٌخ الذي ٌبلؽون فٌه التاسعة عشرة من عمرهم ،وبؽض النظر عن أي التارٌخٌن أقرب ،بؽض النظر عن حدوث
أي تؽٌٌرات فً الدخل أو الظروؾ.
األشخاص المسجلٌن فً منظمة رعاٌة مدارة ٌمنحون ت ؽطٌة من المعونة الطبٌة مدتها ستة شهور للمخصصات الفردٌة المقدمة من خالل منظمة الرعاٌة المدارة،
حتى وإن فقد هإالء األشخاص أهلٌتهم للحصول على المعونة الطبٌة.

س.

هل ٌزال ٌحق لً الحصول على مساعدة فً تحصٌل إعالة ونفقة الطفل بعد توقف المعونة المؤقتة الخاصة بً؟

ج.

نعم ،كمتلق سابق للمعونة المإقتة تستمر خدمات إعالة الطفل لك تلقابٌا ً إال إذا طلبت كتابٌا ً أن تتوقؾ تلك الخدمات .كان ٌجب أن تتلقى إخطاراً باستمرار الخدمات
فً الوقت الذي تم فٌه إؼالق الملؾ.

س.

هل ٌزال ٌحق لً الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") بعد توقف المعونة المؤقتة الخاصة بً؟

ج.

إذا كنت تعمل وكانت أجورك قلٌلة ،أو كان دخلك قلٌل ،أو ؼٌر قادر على العمل ،فال ٌزال ٌجوز لك أن تستطٌع الحصول على مخصصات قسابم الطعام ("فود
ستامبس") [أقرأ "مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")" ،القسم د فً هذا الكتاب].
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خدمات العناٌة باألطفال ("تشاٌلد كٌر")

القسم و
س.

ما هً معونة رعاٌة الطفل؟

ج.

معونة رعاٌة الطفل تساعد الوالد  /الوصً الذي ٌحتاج إلى خدمات الرعاٌة والمراقبة لطفله (أطفاله) عندما ٌكون الوالد الوصً ؼٌر متفرغ لرعاٌة طفله (أطفاله).
معونة رعاٌة الطفل تساعد الوالد  /الوصً فً الدفع لقاء بعض خدمات الرعاٌة المقدمة للطفل أو جمٌعها.

س.

من الذي ٌمكنه الحصول على معونة رعاٌة الطفل؟

ج.

هناك بعض العابالت التً تحصل على ضمان برعاٌة الطفل ،تكون بعض العابالت مإهلة إذا كان هناك أموال متوفرة لدى اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة،
وبعض العابالت تكون مإهلة إذا كان هناك أموال متوفرة لدى الدابرة وقررت الدابرة أن تقوم بالدفع لهذه الفبات من العابالت.
العابالت التالٌة تحصل على ضمان برعاٌة الطفل ،عندما ٌكون هناك حاجة لمثل هذه الخدمات للطفل الذي ٌكون أقل من  13عام:





العابالت ال تً تتقدم بطلب للحصول على المعونة المإقتة أو التً تحصل علٌها والتً تشارك فً نشاطات العمل على النحو المطلوب أو التً تشارك
فً نشاطات تتطلبها اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة مثل التوجٌه والتقٌٌم.
العابالت التً تحصل على المعونة المإقتة والتً تشارك فً نشاطات العمل على النحو المطلوب.
العابالت التً قدمت طلبا ً للحصول على المعونة المإقتة والتً ستصبح مإهلة لها أو التً كانت تتلقى المإقتة وقامت بإؼالق ملفها طوعا ً بٌنما ال تزال
مإهلةٌ .جب أن ٌكون الوالد أو الوصً من األقارب بحاجة إلى الرعاٌة المقدمة للطفل من أجل أن ٌتمكن من العمل ،حسب االقتضاء.
العابالت التً تستبدل المعونة المإقتة ،عندما ٌكون هناك حاجة لمعونة رعاٌة الطفل من أجل أن ٌتمكن الوالد من العمل.

العابالت التالٌة تكون مإهلة للحصول على معونة رعاٌة الطفل عندما تتوفر األموال لدى الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة وتكون العابلة قد قدمت طلبا ً
للحصول على المعونة المإقتة أو كانت تحصل علٌها لطفل مإهل عمره ثالثة عشرة عاما ً أو أكثر ،وٌكون إما من ذوي االحتٌاجات الخاصة أو تحت إشراؾ
المحكمة ،وٌكون هناك حاجة لمعونة رعاٌة الطفل .وبذلك ٌتمكن الوالد /الوصً من األقارب من المشاركة فً النشاطات التً تتطلبها الدابرة المحلٌة للخدمات
االجتماعٌة ،بما فً ذلك التوجٌه ،التقٌٌم أو نشاطات العمل.
العابالت التالٌة تكون مإهلة للحصول على معونة رعاٌة الطفل عندما تتوفر األموال لدى الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة و ،إذا كانت العابلة تتلقى المعونة
المإقتة وٌكون هناك حاجة لمعونة رعاٌة الطفل للطفل الذي عمره ثالثة عشرة عاما ً أو أكثر والذي ٌكون من ذوي االحتٌاجات الخاصة أو الذي ٌكون تحت إشراؾ
المحكمة ،لكً ٌتمكن الوالد /الوصً من األقارب من العمل .لكً ٌتمكن الوالد /الوصً من األقارب من المشاركة فً العمل ،أو المشاركة فً نشاطات العمل
المطلوبة من الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة وتضم التوجه أو التقٌٌم أو أنشطة العمل.
العابالت التالٌة تكون مإهلة للحصول على معونة رعاٌة الطفل عندما تتوفر األموال لدى الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة:




تكون العابلة قد قدمت طلبا ً للحصول على المعونة المإقتة أو تحصل علٌها لطفل عمره ثالثة عشرة عاما ً أو أكثر والذي ٌكون من ذوي االحتٌاجات
الخاصة أو الذي ٌكون تحت إشراؾ المحكمة ،لكً ٌتمكن الوالد /الوصً من األقارب من العمل
هناك حاجة معونة رعاٌة الطفل لٌتمكن الوالد /الوصً من األقارب من العمل أو المشاركة فً أنشطة العمل المطلوبة و
ٌكون الطفل من ذوي االحتٌاجات الخاصة أو ٌكون الطفل تحت إشراؾ المحكمة.

تتوفر معونة رعاٌة الطفل للعابالت التً تقع ضمن الظروؾ التالٌة إذا قررت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة تقدٌم الخدمة لهذه العابالت ،تحصل العابلة على
المعونة المإقتة ،وتكون هناك أموال متوفرة لدى الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة .اسؤل الموظؾ الذي ٌتابعك إذا ما كانت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة
التً تتبع لها تقوم بالدفع لمعونة رعاٌة الطفل لواحدة أو أكثر من الفبات التالٌة:



الوالد /ال وصً من األقارب الذي ٌشارك فً نشاط مصادق علٌه باإلضافة إلى النشاطات المطلوبة منه.
الوالد /الوصً من األقارب فرضت علٌه عقوبة ولكن الوالد /الوصً من األقارب ال ٌزال ٌشارك فً عمل ؼٌر مدعوم وٌتلقى أجور تعادل أو تكون
أعلى من الحد األدنى لألجور بموجب قانون العمل الفدرالً والخاص بالوالٌة.

تتوفر رعاٌة الطفل للعابالت التً تقع ضمن الظروؾ التالٌة إذا قررت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة تقدٌم الخدمة لهذه العابالت ،لألسرة دخل ضمن
الحدود المسموح بها ،ودابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة لدٌها أموال متوافرة لذلك وتم إقرار أن النشاط جزء ضروري من خطة الدعم الذاتً لألسرة .اسؤل
الموظؾ الذي ٌتابعك إذا ما كانت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها تقوم بالدفع لمعونة رعاٌة الطفل لهذه الفبة:



الوالد /الوصً من األقارب ٌقوم بالبحث عن وظٌفة لمدة تصل إلى ستة شهور وٌكون الوالد /الوصً من األقارب مسجل لدى دابرة مكتب خدمات
التوظٌؾ فً وزارة العمل فً والٌة نٌوٌورك.
الوالد /الوصً من األقارب ٌشارك فً نشاطات تعلٌمٌة أو مهنٌة معٌنة.

تتوفر معونة رعاٌة الطفل للعابالت التً تقع ضمن الظروؾ التالٌة إذا قررت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة تقدٌم الخدمة لهذه العابالت ،تحصل العابلة إما
على المعونة المإقتة أو على دخل ضمن الحدود المسموح بها ،وتكون هناك أموال متوفرة لدى الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة .اسؤل الموظؾ الذي ٌتابعك
إذا ما كانت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها تقوم بالدفع لمعونة رعاٌة الطفل لواحدة أو اكثر من الفبات التالٌة:
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الوالد /الوصً ٌشارك فً برنامج مصادق علٌه للعالج من تعاطً مواد اإلدمان ،أو فً فحص أو تقٌٌم للحاجة إلى العالج من تعاطً مواد اإلدمان،
ٌكون الوالد /الوصً بال مؤوى أو ٌتلقى الخدمات المقدمة لضح اٌا العنؾ المنزلً وٌشارك فً نشاط مصادق علٌه أو فً فحص أو تقٌٌم للحاجة
للحصول على الخدمات المقدمة لضحاٌا العنؾ المنزلً.
ٌكون الوالد /الوصً فً حالة طوارئ لفترة زمنٌة قصٌرة مثل الحاالت التً ٌكون فٌها الوالد /الوصً متؽٌب عن المنزل خالل جزء كبٌر من الٌوم
بسبب أشٌاء مثل الحرٌق ،البحث عن سكن أو ٌقوم بعمل روتٌنً /أعمال منزلٌة ألحد األقارب المسنٌن أو الذي ٌعانً من إعاقة،
ٌكون الوالد /الوصً عاجز جسدٌا ً أو عقلٌا ً أو لدٌه إلتزامات عابلٌة خارج المنزل،
ً
ٌكون الوالد /الوصً مشتركا ً فً برنامج تعلٌمً أو مهنً معٌن .فً بعض هذه البرامجٌ ،جب أن ٌعمل الوالد /الوصً لمدة  17.5أسبوعا على األقل،
وٌجب أن ٌتلقى أجور تعادل أو تكون أعلى من الحد األدنى لألجور بموجب قانون العمل الفدرالً والخاص بالوالٌةٌ .جب أن تقرر الدابرة المحلٌة
للخدمات االجتماعٌة ما إذا كان من المتوقع أن ٌعمل البرنامج على تحسٌن قدرتك على كسب المزٌد من المال .كذلك جب أن تقرر الدابرة المحلٌة
للخدمات االجتماعٌة ما إذا كان من المرجح أن تقوم باجتٌاز البرنامج بنجاح.

تتوفر معونة رعاٌة الطفل للعابالت التً تقع ضمن الظروؾ التالٌة إذا قررت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة تقدٌم الخدمة لهذه العابالت ،تحصل العابلة على
دخل ضمن الحدود المسموح بها ،وتم تحدٌد النشاط كجزء مهم من خطة الدعم الذاتً للعابلة .اسؤل الموظؾ الذي ٌتابعك إذا ما كانت الدابرة المحلٌة للخدمات
االجتماعٌة التً تتبع لها تقوم بالدفع لمعونة رعاٌة الطفل للظروؾ التالٌة:
 بؽض النظر عن الدخل ،عندما ٌكون هناك قضٌة مفتوحة خاصة بالخدمات الحمابٌة للطفل أو الخدمات الوقابٌة للطفل وتم إتخاذ قرار ٌقضً بوجود
حاجة لمعونة رعاٌة الطفل من أجل حماٌة الطفل (األطفال) أو لمنع التسكٌن الخاص برعاٌة الربٌب.
س.

ماذا ٌعنً ضمان رعاٌة الطفل؟

ج.

ضمان رعاٌة الطفل ٌعنً أنه إذا كنت تستوفً شروط األهلٌة ،فسوؾ تقوم الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بتقدٌم الدعم المالً لرعاٌة الطفل لمزود رعاٌة
أطفال مإهل من أجل رعاٌة طفلك .إذا كنت ال تتلقى المعونة المإقتة ،فسوؾ ٌتعٌن علٌك الدفع لقاء جزء من تكالٌؾ رعاٌة الطفل .كذلك ،إذا كان مزود رعاٌة
األطفال ٌطلب أجراً أكثر من األجر المسموح بدفعه من قبل الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فسوؾ تقوم بدفع الفرق بٌن المبلػ الذي ٌسمح للدابرة المحلٌة
للخدمات االجتماعٌة بدفعه والمبلػ الذي ٌطلبه مزود رعاٌة األطفال.

س.

هل هناك حد زمنً لضمان رعاٌة الطفل؟

ج.

العابالت التً تتلقى المعونة المإقتة والتً تكون مإهلة للحصول على ضمان رعاٌة الطفل سوؾ تحصل على معونة رعاٌة الطفل طالما كانت هذه العابلة تتلقى
المعونة المإقتة وكانت تشارك فً نشاط تتطلبه الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة .العابالت التً تقع ضمن ضمان الرعاٌة االنتقالٌة للطفلٌ ،قتصر حصولها
على ضمان الرعاٌة االنتقالٌة للطفل على  12شهراً .ال ٌوجد حد زمنً إلعالة الطفل بدالً من المعونة المإقتة طالما أن دخلك ٌساوي أو أقل من المبلػ الذي ٌسمح
بتؤهلك للمعونة المإقتة.

س.

ما هً الفبة العمرٌة المسموح بها للطفل لتلقً معونة رعاٌة الطفل؟

ج.

بشكل عامٌ ،كون الطفل مإهالً للحصول على معونة رعاٌة الطفل إذا كان دون سن الثالثة عشرة .إال أنه توجد استثناءات لألطفال دون سن الثامنة عشرة الذٌن
ٌكونون تحت إشراؾ المحكمة أو الذٌن ٌكونون من ذوي االحتٌاجات الخاصة .األطفال من ذوي االحتٌاجات الخاصة الذٌن ٌكونون تحت إشراؾ المحكمة والذٌن
ٌكونون دون سن التاسعة عشرة ٌكونون مإهلٌن طالما كانوا طالب بدوام كامل فً برنامج تعلٌمً أو مهنً مصادق علٌه.

س.

كٌف أقوم بتقدٌم طلب للحصول على معونة رعاٌة الطفل ؟

ج.

إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك ،فقم باالتصال بالدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها أو قم بزٌارتها واطلب ملؾ نموذج الطلب .إذا كنت تعٌش
فً مدٌنة نٌوٌورك وكنت تحصل على المعونة المإقتة أو كنت تتقدم بطلب للحصول على المعونة المإقتة ،فقم باالتصال على مركز الوظابؾ المحلً الذي تتبع له
أو قم بزٌارة المركز .إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على معونة رعاٌة الطفل فقط ،فقم باالتصال على خط نٌوٌورك للمساعدة فً الحصول على المعلومات لعى
الرقم  311وسوؾ ٌقومون بإرشادك إلى الجهة التً تتصل بهاٌ .جب علٌك أن تقوم بإكمال ملؾ نموذج الطلب وإعادته إما بنفسك أو من خالل البرٌد .تذكر أن
بإمكانك تسلٌمه فً نفس الٌوم الذي تحصل فٌه على الطلب.

س.

ما الذي ٌحدث عندما أقوم بتقدٌم طلب للحصول على معونة رعاٌة الطفل؟

ج.

سوؾ ٌطلب منك إثبات بعض األشٌاء فً ؼضون ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ استالم الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة للطلب الذي قدمته .راجع الكتاب رقم 1
)" (LDSS-4148A-ARما الذي ٌتوجب معرفته حول الحقوق والواجبات" .سوؾ تقوم الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فً ؼضون ثالثٌن ٌوم ًا من تارٌخ
استالم طلبك ،بتحدٌد ما إذا كنت مإه ً
ال للحصول على معونة رعاٌة الطفل ،وسوؾ تقوم بإبالؼك خطٌ ًا بقرارها الخاص بؤهلٌتك فً ؼضون خمسة عشرة ٌوم ًا من

س.

هل ٌمكننً الحصول على معونة رعاٌة الطفل إذا لم أكن مواطنا أمرٌكٌا؟

تارٌخ اتخاذ هذا القرار.

ج.

نعم ،ولكن الطفل الذي ٌكون بحاجة إلى معونة رعاٌة الطفل ٌجب أن ٌكون فً الوالٌات المتحدة بشكل قانونً.

س.

إذا ما تقدمت للحصول على معونة رعاٌة طفل هل أكون ُمطالبا بالسعى وراء إعالة طفل من والد غابب؟

ج.

ال ،لٌس مطلوبا ً منك السعى وراء إعالة طفل لتتلقى معونة إعالة طفل .ولكن ،تثبٌت األبوة ووضع المسبولٌات إلعالة األطفال على هإالء اآلباء الذٌن ٌمتلكون
الموارد المالٌة ٌقدم خطوة نحو الكفاٌة الذاتٌة للعابلة واألمن االقتصاديُ .تعتبر إعالة الطفل مورداً هاما ً للعابالت فً مدٌنة نٌوٌورك التً ٌوجد لها معٌل واحد.
وبعد عوابد وصاٌة الطفل تؤتً إعالة الطفل كثاتً أكبر مورد للدخل للعابالت ذات الدخل المنخفض .وٌعتبر الحصول على دخل إعالة الطفل وأي مخصصات
تؤمٌن رعاٌة صحٌة لطفلك من والد ؼابب أمراً هاما ً لرفاهٌة أسرتك.
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ٌوجد فً كل قطاع للخدمات االجتماعٌة المحلٌة وحدة إعمال إعالة الطفل والتً ستساعدك على تثبٌت األبوة لطفلك .كما ستساعدك وحدة إعمال إعالة الطفل على
تقدٌم التماس لدى محكمة األسرة للحصول على أمر قابم على ارشادات إعالة الطفل .قد تؽطً إعالة الطفل بعض من تكالٌؾ رعاٌة طفلك .أٌضا ً ،سوؾ تعمل
وحدة إعمال إعالة الطفل على التؤكد على حصولك على إعالة الطفل التً تستحقٌنها وسوؾ تساعدك على التقدم بالتماس لمحكمة األسرة لتحصٌل اإلعالة ؼٌر
المسددة .بنا ًء على طلبك سوؾ تراجع وحدة إعمال إعالة الطفل أمر اإلعالة الخاص بك وإذا كنت مإهلة لتطبٌق تكالٌؾ معٌشة معدلة على مبلػ إعالة الطفل.
ٌحق لطفلك قانونا ً التؤمٌن الصحً ،إذا ما كان متوافراً منك أو من الوالد ؼٌر الوصً .سوؾ تساعدك وحدة إعمال إعالة الطفل على تقدٌم التماس لدى محكمة
األسرة للحصول على هذه التؽطٌات إذا ما كانت متوافرة من صاحب عمل الوالد ؼٌر الوصً.
تتوفر هذه الخدمات سواء كان األب الذي ال ٌملك حق حضانة الطفل ٌقٌم داخل حدود والٌة نٌوٌورك أو خارجها ،سٌتم محاسبتك على رسوم بقٌمة  $25سنوٌا ً
عندما تتلقى خدمات إعالة الطفل فً أي سنة إذا لم تكن قد تلقٌت المعونة المإقتة من قبل للعابالت المحتاجة ومحصالت إعالة الطفل على األقل  $500لك خالل
فترة  12شهرً من بداٌة  1أكتوبر من كل عام.
س.

ما حجم المساعدة التً ٌمكن أن أقدمها لرعاٌة الطفل؟

ج.

إذا كنت تتلقى المعونة المإقتة ،فلست مطالبا ً بدفع نصٌب العابلة من تكالٌؾ معونة رعاٌة الطفل .إذا كنت ال تتلقى المعونة المإقتة ،فٌتوجب علٌك دفع جزء من
تكالٌؾ معونة رعاٌة الطفل .المبلػ ٌعتمد على حجم عابلتك وعلى الدخل الذي تحصل علٌه .إذا كان مزود رعاٌة الطفل ٌطلب أجراً أكثر من األجر المسموح
بدفعه من قبل الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فسوؾ تقوم أٌضا بدفع الفرق بٌن المبلػ الذي ٌطلبه مزود رعاٌة الطفل والمبلػ الذي ٌسمح للدابرة المحلٌة
للخدمات االجتماعٌة بدفعه.

س.

كٌف ٌمكننً الحصول على المساعدة فً إٌجاد أحد مزودي رعاٌة الطفل؟

ج.

ٌمكن لوكالة إحالة مصادر رعاٌة الطفل فً منطقتك أن تساعدك فً إٌجاد أحد مزودي رعاٌة الطفل .إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك ،فٌمكنك االتصال
بالمجلس التنسٌقً لخدمات رعاٌة الطفل فً والٌة نٌوٌورك على الرقم  (518) 690-4217إلٌجاد وكالة إحالة مصادر رعاٌة الطفل التً تقدم الخدمات فً
منطقتك .إذا كنت تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك ،فٌمكنك االتصال على الخط المجانً  888-469-5999للحصول على المساعدة فً إٌجاد أحد مزودي رعاٌة
الطفل .أو ٌمكنك زٌارة موقع مكتب والٌة نٌوٌورك لخدمات الطفل واألسرة على  .http://ocfs.state.ny/usثم أذهب إلى "برامج وخدمات" ،ثم اذهب إلى
"مراكز الرعاٌة النهارٌة" ثم أذهب إلى "رعاٌة الطفل" للمساعدة فً اختٌار وضع رعاٌة الطفل المناسب لعابلتكٌ .مكنك البحث فً كافة البرامج فً منطقتك
والحصول على المعلومات حول سجالت االمتثال لمعاٌٌر والٌة نٌوٌورك لمزودي الرعاٌة النهارٌة للطفل.

س.

من الذي ٌمكنه رعاٌة طفلً؟

ج.

لدٌك الحق فً اختٌار أي من مرافق رعاٌة الطفل المسموح بها قانونٌاً ،وهً تشمل :وتشمل هذه المسإولٌة ما ٌلً:
 مراكز الرعاٌة النهارٌة المرخصة أو المسجلة
 مجموعات أسرٌة مرخصة لتقدٌم الرعاٌة النهارٌة
 منازل أسرٌة مرخصة لتقدٌم الرعاٌة النهارٌة
 برامج مسجلة لتقدٌم الرعاٌة لألطفال فً سن الدراسة
 األصدقاء والجٌران واألقارب المسجلٌن فً وكالة مناسبة معفاة قانونا ً لتقدٌم الرعاٌة للطفل
 مزودي الرعاٌة من مجموعة معفاة قانونٌا ً لتقدٌم الرعاٌة للطفل مثل المخٌمات الصٌفٌة النهارٌة التً تكون مسجلة لدى وكالة مناسبة لتسجٌل مزودي
الرعاٌة ،وتكون هذه الوكالة معفاة قانونٌا ً

س.
ج.

ما هً الرعاٌة االنتقالٌة للطفل؟
الرعاٌة االنتقالٌة للطفل هً الرعاٌة المقدمة للعابالت التً كانت تتلقى المعونة المإقتة ،والتً لم تعد مإهلة عندما ارتفع دخلها بسبب توظٌؾ أو بسبب الحصول
على إعالة للطفل .قد تكون مإهالً للحصول على الرعاٌة االنتقالٌة للطفل لمدة تصل إلى  12شهراً بعد أن تصبح ؼٌر مإهل للحصول على المعونة المإقتة.
ٌتعٌن على الموظفٌن الذٌن ٌتابعون ك تحدٌد أهلٌتك للحصول على الرعاٌة االنتقالٌة للطفل قبل إؼالق ملؾ المعونة المإقتة التً تتلقاها أو ملؾ ضمان رعاٌة الطفل
الخاص بك .طالما أنك تبلػ الموظؾ الذي ٌتابعك قبل إؼالق ملؾ المعونة المإقتة التً تتلقاها أو بعد إؼالقه مباشرة ،فإن الموظؾ ال ٌستطٌع أن ٌطلب منك تعببة
طلب جدٌد .ومع ذلك ،قد ٌحتاج إلى الحصول على بعض المعلومات اإلضافٌة منك لمعرفة ما إذا كنت مإهالً .اسؤل الموظؾ الذي ٌتابعك ما إذا كنت مإهالً
للحصول على الرعاٌة االنتقالٌة للطفل.
شروط الحصول على الرعاٌة االنتقالٌة للطفل:
 ال ٌمكن للدخل الذي تتلقاه عابلتك أن ٌتجاوز حدود معٌنة،
ٌ جب أن تكون قد تلقٌت المعونة المإقتة خالل ثالثة شهور من الشهور الستة الماضٌة ،أو أن تكون قد حصلت على معونة رعاٌة الطفل كبدٌل عن المعونة
المإقتة خالل ثالثة شهور من الشهور الستة الماضٌة،
ٌ جب أن ٌكون طفلك دون سن الثالثة عشرة وٌكون بحاجة لمعونة رعاٌة الطفل كً تتمكن من العمل ،و
ستكون مسبوالً عن دفع نسبة من تكالٌؾ الرعاٌة التً ٌتلقاها الطفل بشكل شهري .المبلػ الذي تدفعه ٌعتمد على حجم عابلتك وعلى الدخل الذي تحصل علٌه .إذا
كان مزود رعاٌة الطفل ٌطلب أجراً أكثر من األجر المسموح بدفعه من قبل الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فسوؾ تقوم أٌضا بدفع الفرق بٌن المبلػ الذي
ٌطلبه مزود رعاٌة الطفل والمبلػ الذي ٌسمح للدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بدفعه.
سٌتوقؾ حصولك على الرعاٌة االنتقالٌة للطفل إذا:
 لم تقم بالوفاء بااللتزامات المذكورة أعاله ،أو
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كنت على نهاٌة فترة األهلٌة البالؽة  12شهراً ،أو
قمت بترك عملك دون سبب وجٌه ،أو
لم تعد بحاجة إلى معونة رعاٌة الطفل لكً تتمكن من العمل ،أو
تجاوز دخلك الحد األعلى المسموح به للعابلة ،أو
ولكن ،لو كان طفلك من ذوي االحتٌاجات الخاصة أو كان تحت إشراؾ المحكمة ،فٌمكن للموظؾ الذي ٌتابعك أن ٌخبرك إذا ما كان هناك برامج أخرى
لرعاٌة الطفل من الممكن أن تساعدك.

س.

ما هً معونة رعاٌة الطفل كبدٌل للمعونة المؤقتة؟

ج.

معونة رعاٌة الطفل كبدٌل للمعونة المإقتة خدمة موجهة للعابالت التً تتقدم بطلب للحصول على المعونة المإقتة أو التً تتلقى المعونة المإقتة وتحتاج إلى معونة
رعاٌة الطفل من أجل أن تتمكن من العمل ،والتً تقوم باختٌار معونة رعاٌة الطفل بدالً من المعونة المإقتة.
شروط الحصول على معونة رعاٌة الطفل كبدٌل للمعونة المإقتة:
 أن تكون عابلتك مإهلة للحصول على المعونة المإقتة،
 أن تإدي ساعات العمل المطلوبة منك أو أن تكسب أجراً (أو إن كنت تعمل فً وظٌفة حٌث ٌكون الحد األدنى لألجر عبارة عن مجموع إجمالً اإلٌرادات
والبقشٌش التً تحصل علٌها ،فإجمالً األجر الذي تحصل علٌه ،أو إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ،فإجمالً اإلٌراد دون الخصومات المسموح بها) ٌعادل
أو ٌكون أكبر من الحد األدنى المطلوب بموجب قانون العمال الفدرالً والخاص بالوالٌة لكل عدد من الساعات المطلوبة.
 كنت بحاجة للعناٌة بالطفل لطفل ٌقل سنه عن  13سنة حتى تتمكن من العمل.
 كنت تستخدم مقدم رعاٌة طفل مإهل.
إذا كنت مإهالً للحصول على المعونة المإقتة وقررت أن كل ما تحتاجه حقا ً هو الحصول على معونة رعاٌة الطفل ،فٌمكن للموظؾ الذي ٌتابعك إبالؼك حول
كٌفٌة تقدٌم الطلب .إذا كنت تتلقى المعونة المإقتة ،وكنت مإهالً للحصول على معونة رعاٌة الطفل كبدٌل للمعونة المإقتة ،فإنه ٌتعٌن علٌك إؼالق ملؾ المعونة
المإقتة التً تتلقاها من أجل الحصول على معونة رعاٌة الطفل كبدٌل للمعونة المإقتة .إذا ؼٌرت رأٌك وقررت أنك بحاجة إلى المعونة المإقتة ،وكذلك معونة
رعاٌة الطفل ،فإنه ال ٌزال بإمكانك التقدم بطلب للحصول على المعونة المإقتة فً أي وقت .إذا وجد أنك مإهل للحصول على المعونة المإقتة ،فقد تبقى مإهالً
للحصول على معونة رعاٌة الطفل.
إذا اخترت الحصول على معونة رعاٌة الطفل كبدٌل للمعونة المإقتة معونة رعاٌة الطفل ،فسٌتعٌن علٌك دفع جزء من تكالٌؾ الرعاٌة التً ٌتلقاها طفلك .إن هذا
هو ما ٌسمى نصٌب العابلة .إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك ،فسٌكون الحد األدنى للمبلػ الذي ستدفعه هو  1دوالر أسبوعٌاً .إذا كنت تعٌش فً مدٌنة
نٌوٌورك ،فإن الحد األدنى لنصٌب األسرة من رعاٌة الطفل بدوام كامل هو  3دوالر أسبوعٌاً ،والحد األدنى لنصٌب األسرة من رعاٌة الطفل بدوام جزبً هً 2
دوالر أسبوعٌاً .وباإلضافة إلى ذلك ،إذا كان مزود رعاٌة الطفل ٌطلب مبلؽا ً أكثر من المبلػ الذي ٌمكن للدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة دفعه ،فسٌتعٌن علٌك
دفع المبلػ الذي ٌطلبه مزود رعاٌة الطفل فوق المبلػ الذي ٌمكن للدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة دفعه.

حقوق التماس عقد جلسة إنصاف
لك الحق فً إجراء جلسة إنصاؾ إذا كنت قد حرمت من الحصول على مخصصات قسابم الطعام ،فً حال توقؾ مخصصاتك ،أو تعلٌقها أو تقلٌصها ،أو فً حال
عدم موافقتك على القرار الذي تتخذه الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة .للمزٌد من المعلومات حول حقوق جلسة اإلنصافٌ ،رجى الرجوع إلى الكتاب رقم 1
)" (LDSS-4148A-ARما الذي ٌتوجب معرفته حول الحقوق والواجبات".
القسم ز

س.

كٌف ٌمكن أن تساعدنً برامج الخدمات؟

ج.

قد تستطٌع برامج الخدمات على مساعدتك ومساعدة عابلتك فً:





الخدمات

 الحصول على العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر")
 وضع طفل فً دار رعاٌة الربٌب ("فوستر كٌر") أو وضع طفل
للتبنً
 مشاكل مٌزانٌة البٌت

مشاكل إساءة معاملة فً العابلة (إساءة معاملة الطفل والعنؾ األسري)
سلوك األطفال
السالمة واألمان فً إبقاء أفراد عابلتك مع بعضها
الحٌلولة دون إخراج طفل من منزلً

وعدا عن تلك المذكورة ،قد تستطٌع برامج الخدمات على مساعدتك ومساعدة عابلتك .وهناك وصؾ لهذه الطرق األخرى فً بقٌة هذا القسم.
س.

كٌف أقدم طلبا للحصول على هذه الخدمات؟

ج.

إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك ،فقم باالتصال بالدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها أو قم بزٌارتها واطلب ملؾ نموذج الطلب.
إذا كنت تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك ،فاتصل أو قم بزٌارة مركز شإون دعم الدخل  /الوظٌفة المحلً التابع له أو أبحث عن أرقام الهاتؾ الخاصة بمنطقتك ("بورو")
لكل من إدارة الموارد البشرٌة ( )eONأو إدارة خدمات األطفال( )N5bفً صفحات أرقام المكاتب الحكومٌة فً دلٌل الهاتؾ .اتصل بالرقم المدرج لنوع
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المساعدة التً تحتاجها.
س.

ما هً الخدمات التً أقدر الحصول علٌها؟

ج.

ٌمكنك أٌضا ً التقدٌم إلى برامج الخدمات التالٌة:
.1

العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر")  -تقدم الخدمات لمساعدة العابالت التً تحتاج إلى عناٌة وإشراؾ ومراقبة ألطفالهم .قد ٌحصل األطفال على خدمات العناٌة
بالطفل ("تشاٌلد كٌر") إذا كان رب أهل الدار والدة  /والد لوحدها ،أو كان الوالدان ٌعٌشان سوٌا ً فً نفس أهل الدار:




تلقً خدمات العنؾ األسري
كنت فً العمل
ٌشترط أن ٌكون بعٌداً عن البٌت لجزء كبٌر من ساعات الٌوم بسبب
ظروؾ ؼٌر عادٌة
مشردٌن
فً وضع طارئ




 مرٌضا ً أو عاجزاً
ٌ بحث عن عمل
 المشاركة فً برنامج تعلٌم أو تدرٌب مهنً أو توظٌؾ معتمد
من قبل دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها.
 المشاركة فً برنامج خاص لعالج إساءة استخدام العقاقٌر

ٌمكن لألطفال أن ٌحصلوا على خدمة رعاٌة الطفل بالتعاون مع قسم خدمات الحماٌة لألطفال للحفاظ على سالمتهم ،أو كجزء من الخدمات الوقابٌة
للطفل للحٌلولة دون دخولهم نظام رعاٌة الربٌب.
لشرح مفصل حول خدمات العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر") وشروطها راجع القسم "و" العناٌة بالطفل من هذا الكتاب.
.2

خدمات وقابٌة إلى األطفال والعابالت  -تقدم الخدمات إلى األطفال والعابالت ألجل إبقاء العابلة فً مكان سلٌم وآمن ،ولمنع وضع األطفال فً دار رعاٌة
الربٌب ("فوستر كٌر") أو إلرجاع األطفال بسالم من دار رعاٌة الربٌب ("فوستر كٌر") بؤقرب وقت ممكن .قد تتضمن هذه الخدمات كل من:




خدمات إكلٌنٌكٌة بما فً ذلك عالج إساءة استخدام العقاقٌر والكحول
خدمات عناٌة مرحلٌة للحاالت المتؤزمة (متضمنة أمراض اآلٌدز -
)NADb/eAi
النقل والمواصالت







خدمات العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر")
تدرٌب الوالد  /الوالدة وتقدٌم التوجٌه واإلرشاد النفسً
خدمات اإلسكان (للتمكن من الخروج من نظام رعاٌة
الربٌب)
خدمات تدبٌر منزلً ،تنظٌؾ منزلً ،شخص مساعدة للوالدة
 /الوالد
تقدٌم فً الحاالت الطاربة كل من المؤوى  ،أو الطعام ،أو
المالبس ،أو أي أشٌاء أخرى ضرورٌة

قد تتوفر خدمات أخرى.
ال ٌشترط وجود حد للدخل للحصول على هذه الخدمات .من الممكن أن تتحمل بعض النفقات لبعض هذه الخدمات إال أن ذلك ال ٌحصل فً العادة.
التبنً المؤقت )(Foster Care

.3

التسكٌن الطوعً – ٌكون التسكٌن الطوعً لطفل ضمن رعاٌة الربٌب متاح لتوفٌر عناٌة وخدمات خارج المنزل عندما ٌكون هناك ظروؾ أو أوضاع
تإثر على صحة وسالمة الطفل ،لتلبٌة بعض الخدمات التً ٌحتاجها الوالد والطفل ،أو إذا تنازل الوالد (الوالدان) عن الطفل للتبنً.
قد تتضمن الخدمات المقدمة إلى العابالت المولدة  /العابالت المتبنٌة عندما ٌوضع طفل فً دار رعاٌة الربٌب ("فوستر كٌر") كل من:



خدمات وقابٌة أخرى لمساعدة إرجاع الطفل بؤمان إلى بٌته فً أقرب
وقت ممكن.
رعاٌة لألطفال الخارجٌن من نظام رعاٌة الربٌب




التوجٌه واإلرشاد النفسً
ترتٌب زٌارات بٌن الطفل وأحد الوالدٌن/الوصً القانونً

الوالدان بالتبنً المإقت – العابالت التً ترؼب بتقدٌم خدمات رعاٌة الربٌب لطفل ٌجب أن تتقدم بطلب لذلك وأن تكون مرخصة (العابالت التً ال
تمت بصلة قرابة للطفل) أو أن تحصل على الموافقة (عابالت من أقرباء الطفل)ٌ .جب أن ٌخضع الوالدان بالتبنً المإقت لفحص التحقق من السوابق
الجنابٌة على مستوى والٌة نٌوٌورك وعلى المستوى الوطنً وٌجب أن ٌستوفٌا عدداً من شروط الترخٌص األخرى ،وٌحتاجان لحضور التدرٌب قبل
الحصول على الشهادة أو الموافقة .بمجرد الحصول على الشهادة أو الموافقة ،بعد تسكٌن الطفل ضمن رعاٌة الربٌب التً ٌقدمانها ،سٌحصل الوالدان
بالتبنً المإقت على:



مبلػ شهري لتؽطٌة تكالٌؾ الرعاٌة باالبن بالتبنً المإقت ،بما فً ذلك بدل المالبس
المعونة الطبٌة لالبن بالتبنً المإقت ،بما فً ذلك خدمات اإلعفاء المناسبة ،لالبن بالتبنً المإقت الذي ٌكون مإهل

الوالدان بالتبنً المإقت قد ٌحصالن على ،حسب االقتضاء:
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معونة رعاٌة الطفل لالبن بالتبنً المإقت ،إذا كان الوالد بالتبنً المإقت لدٌه وظٌفة أو كان ٌشارك فً نشاطات أخرى مصادق علٌها من
الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة
الخدمات الترفٌهٌة ،حسبما ٌقتضٌه األمر


.4

التبنً -
أ.الخدمات المقدمة للوالدٌن البٌولوجٌٌن أو الوصً القانونً للطفل الذي تم تبنٌه قد تشمل:


خدمات طبٌة ،اجتماعٌة ،استشارٌة وخدمات دراسة الحالة
المساعدة بخصوص حقوق ومصالح الوالدٌن البٌولوجٌٌن لألطفال
المولودٌن خارج إطار عالقة الزواج





المساعدة فً التخطٌط للطفل
الترتٌب للتنازل عن حضانة الطفل والوصاٌة علٌه للوكالة



ب.الخدمات المقدمة للعابالت التً تقوم بتبنً طفل ما قد تشمل:






دراسة بٌبة المنزل
خدمات ما بعد التبنً

المساعدة فً العثور على طفل للتبنً
تقدٌم التدرٌب حول تربٌة الطفل المتبنى.

العابالت التً ترؼب بتبنً طفل ما ٌجب أن تتقدم بطلب ،وسوؾ ٌتم قبولها ،لعمل دراسة تبنً .األولوٌة التً ٌتم منحها لطلب عابلة ما لعمل دراسة
تبنً سوؾ تستند إلى صفات األطفال الذٌن ٌنتظرون التبنً والمصلحة التً ٌعبر عنها الوالد (الوالدان) بالتبنً من وراء تبنً أطفال بهذه الصفات.
باإلضافة إلى ذلك ،بمجرد أن ٌتم تسكٌن الطفل معك للتبنً ،فإنه قد ٌتم تقدٌم معونة التبنً على هٌبة أموال إضافٌة (توابع التبنً) والمعونة الطبٌة
إلعالة الطفل المعاق أو الذي ٌعتبر "صعب التسكٌن" .ق د ٌكون هناك أٌضا مبلػ ٌدفع لمرة واحدة للتكالٌؾ ؼٌر المتكررة المترتبة على التبنً.
.5

برامج للحوامل فً سن المراهقة وخدمات لألم  /األب غٌر المتزوجة  /متزوج  -قد تتضمن الخدمات لمساعدة الحوامل فً سن المراهقة و اآلباء
واألمهات ؼٌر المتزوجٌن كل من:






.6

النقل والمواصالت
اإلسكان
العناٌة الصحٌة والؽذاء
اإلدخال فً نظام رعاٌة الربٌب (قد ٌتم إدخال أم تحت سن 18
وطفلها فً رعاٌة الربٌب معاً ،وتحتفظ األم القاصر بحضانة طفلها)
خدمات العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر")







تعلٌم وتدرٌب الوالدة  /الوالد
معونة طبٌة وقانونٌة
التوجٌه واإلرشاد النفسً
مساعدة فً إٌجاد عمل فً وظٌفة
تنظٌم األسرة

العنف المنزلً (اإلساءة الجسدٌة أو النفسٌة أو ال تهدٌد بسوء المعاملة) – خدمات تقدم للعابلة وأفراد آخرٌن من العابلة ،سواء لدٌهم أطفال أم ال،
لمساعدتهم بخصوص مشاكل تتعلق باإلساءة الجسدٌة أو النفسٌة ،أو التهدٌد بالتعرض لإلساءة الجسدٌة أو النفسٌة .قد تستطٌع الحصول على مساعدة
بشؤن :











إٌجاد وظٌفة عمل
خدمات العناٌة بالطفل ("تشاٌلد كٌر")
النقل والمواصالت
خدمات الدفاع

إٌجاد مكان آمن للبقاء فٌه
إسكان انتقالً
العناٌة الطبٌة
المساعدة فً األمور القانونٌة
التوجٌه واإلرشاد النفسً

ال ٌشترط وجود حد للدخل للحصول على هذه الخدمات.
.7

خدمات وقابٌة لألشخاص البالغٌن  -تقدم الخدمات إلى األشخاص البالؽٌن العزاب فً عمر  18سنة وما فوق أو للعابالت التً ال ٌكون لدٌها أطفال
تحت  18سنة من العمر .قد تتضمن هذه الخدمات كل من:
التوجٌه واإلرشاد النفسً

خدمات الدعم واإلحالة ألجل منع أو تؤخٌر الحصول على عناٌة طوٌلة األمد خارج البٌت.


.8

حماٌة البالغٌن – الخدمات المقدمة لألشخاص البالؽٌن من العمر  18عاما ً أو أكثر والذٌن ٌعانون من إعاقة جسدٌة أو عقلٌة ،والذٌن تعرضوا لإلٌذاء
أو ٌواجهون خطر التعرض لإلٌذاء ،والذٌن ٌكونون ؼٌر قادرٌن على حماٌة أنفسهم ،والذٌن ال ٌوجد أحد قادر على أو راؼب بمساعدتهم .قد تتضمن
هذه الخدمات كل من:
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المساعدة فً الحصول على المعونة الطبٌة
خدمات تدبٌر منزلً أو تنظٌؾ منزلً  /قضاء الحاجات لمدة محدودة
من الوقت
المساعدة فً تدبٌر شإون المال
المساعدة فً الحصول على مخصصات أخرى أو خدمات أخرى
الوصاٌة
التوجٌه واإلرشاد النفسً






توفٌر إجابات عاجلة والتحقٌق فً إحاالت إساءة المعاملة أو
اإلهمال أو االستؽالل.
تقٌٌم الوضع للفرد والخدمات المطلوبة
الترتٌب لترتٌبات معٌشٌة بدٌلة فً المجتمع المالبم
المساعدة فً الحصول على المساعدة القانونٌة

ال ٌشترط وجود حد للدخل للحصول على هذه الخدمات.
خدمات سكنٌة لألشخاص البالغٌن  -تقدم الخدمات إلى األشخاص البالؽٌن الذٌن تبلػ أعمارهم  18سنة وما فوق وٌعانون من إعاقة جسدٌة أو عقلٌة
وٌحتاجون إلى عٌش مشرؾ علٌه خارج بٌوتهم.

.9

تتضمن هذه الخدمات كل من:
 إٌجاد بٌوت على طراز عابلً فً المجتمع قادرة على تقدٌم العناٌة لمثل هإالء األشخاص البالؽٌن.
 مساعدة األشخاص البالؽٌن فً إٌجاد بٌوت تفً بمستوى احتٌاجاتهم.
 تقدٌم خدمات الدعم لألشخاص البالؽٌن الذٌن تم وضعهم فً بٌوت.
خدمات تحسٌن السكن  -خدمات للمساعدة فً:
 تصلٌحات وصٌانة البٌت
 تسوٌة المشاكل مع المإجر أو الجٌران
 الحصول على المساعدة من وكاالت شإون اإلسكان المحلٌة أو شإون المساعدة القانونٌة
 إٌجاد مكان للبقاء فٌه عند الضرورة

.10

.11

خدمات تدبٌر شؤون البٌت -خدمات للمساعدة فً تعلٌم مواضٌع بشؤن مٌزانٌة البٌت ،وتحضٌر وجبات ؼذابٌة صحٌة ،واالعتناء باألطفال ،والعناٌة
الصحٌة ،والعناٌة المنزلٌة.

.12

خدمات تنظٌف البٌت  /قضاء الحاجات  -تقدٌم الخدمات للمساعدة فً قضاء الحاجات مثل التبضع فً المتاجر ،أو أعمال تنظٌؾ منزلٌة خفٌفة ،أو
تصلٌحات بسٌطة ،أو قضاء الحاجات عندما تكونً  /تكون ،أو ٌكون طفلك  /طفلتك ،أو ولً األمر البالػ مرٌضاً ،أو معاقا ً وعاجزاً ،أو ؼابباً.

.13

خدمات تدبٌر شؤون البٌت  -تقدٌم الخدمات للمساعدة فً العناٌة الشخصٌة ،وتدبٌر شإون المنزل ،و مهمات أهل الدار من مدبرة متدربة على ذلك،
عندما تكونً  /تكون ،أو ٌكون طفلك  /طفلتك ،أو ولً األمر البالػ مرٌضاً ،أو معاقا ً وعاجزاً ،أو ؼاببا ً.

.14

برامج موفري الرعاٌة من األقارب وكٌنشٌب نافٌجٌتور  -هناك شبكة على مستوى الوالٌة من برامج الدعم المجتمعٌة ،وخط هاتؾ ساخنٌ ،قدم
الخدمات لموفري الرعاٌة من األقارب وأقاربهم ،سواء كان الطفل فً وضع تبنً مإقت أو لم ٌكن .ارجع للسإال "إذا كنت من مقدمً الرعاٌة لطفل
هو لٌس طفلً البٌولوجً أو بالتبنً ،وكنت بحاجة للمزٌد من المساعدة أو الموارد من أجل العناٌة بهذا الطفل ،فهل ٌمكنكم إخباري أي ٌمكننً
الحصول علٌها؟" وجوابه فً منتصؾ الجزء أ ،من المعونة المإقتة ،فً هذا الكتاب.

.15

خدمات أخرى قد تستطٌع الحصول علٌها:



 خدمات متعلقة بالصحة
 خدمات لمجموعة اجتماعٌة للمسنٌن
 خدمات النقل والمواصالت




خدمات تعلٌمٌة
خدمات التوظٌؾ فً عمل
خدمات تنظٌم األسرة
معلومات وخدمات إحالة.

س.

ماذا لو كان هناك حاجة لخدمات الطوارئ لحماٌة البالغٌن ،األطفال أو غٌرهم من أفراد العابلة؟

ج.

فٌما ٌلً مجموعة من الخدمات التً ٌمكن أن تساعدك فً حال حدوث طارئ.
إذا كنت تعٌش خارج مدٌنة نٌو ٌورك ،فقد تتمكن الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها من مساعدتك ،وفضالً عن المساعدة التً ٌمكن أن
تحصل علٌها عند االتصال على األرقام المدرجة فٌما ٌلً.
إذا كنت تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك ،فاتصل أو قم بزٌارة مركز دعم الدخل  /العمل المحلً التابع له أو أبحث عن أرقام الهاتؾ الخاصة بمنطقتك
("بورو") لكل من إدارة الموارد البشرٌة ( )eONأو إدارة خدمات األطفال( )N5bفً صفحات أرقام المكاتب الحكومٌة فً دلٌل الهاتؾ .اتصل
بالرقم المدرج لنوع المساعدة التً تحتاجها .بإمكانك أٌضا ً الحصول على المساعدة من خالل االتصال باألرقام المذكورة أعاله .ال ٌشترط وجود حد
للدخل للحصول على هذه الخدمات.


حماٌة الطفل  -تقدم الخدمات لكل من األطفال تحت  18سنة من العمر و المتعرضٌن إلساءة أو سوء معاملة ولعابالتهم.
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إذا كان لدٌك أسباب وجٌهة لالشتباه فً تعرض الطفل لالعتداء او سوء المعاملة ،قم باالتصال على التسجٌل المركزي على مستوى الوالٌة لحاالت
االعتداء على األطفال وسوء معاملتهم على الرقم المجانً .1-800-342-3720
إذا تم تسجٌل تقرٌر ما ،فسٌتم عمل تحقٌقات و ،كما ٌقتضً األمر ،سٌتم تقدٌم الخدمات للعابلة لحماٌة الطفل (األطفال).
من المناسب أٌضا االتصال على السجل المركزي للوالٌة لحاالت االعتداء على األطفال وسوء معاملتهم إذا كانت لدٌك مخاوؾ حول اعتداء محتمل أو
اهمال قد حدث فً حضانة سكنٌة للعناٌة بالطفل .اإلتصال بالرقم المجانً التالً( :باإلنجلٌزٌة فقط)  1-800-342-3720لمناقشة ما ٌقلقك .إذا تم
تسجٌل تقرٌر ما ،فسٌتم عمل تحقٌق فً البرنامج السكنً للعناٌة بالطفل.
إذا كنت فً بلدة مونرو (روتشستر والمناطق المجاورة) أو بلدة أونوندؼادا (سٌراقوسة والمناطق المجاورة) ،فهناك رقم محلً ٌمكنك االتصال علٌه إذا
كان لدٌك مخاوؾ حول اعتداء على طفل ما أو سوء معاملته سواء داخل عابلة أو حضانة سكنٌة للعناٌة بالطفل .وهو  461-5690فً مقاطعة مونرو
و  422-9701فً مقاطعة أونونداجا.
حماٌة البالغٌن – الخدمات المقدمة لألشخاص البالؽٌن من العمر  18عاما ً أو أكثر والذٌن ٌعانون من إعاقة جسدٌة أو عقلٌة ،والذٌن تعرضوا لإلٌذاء
أو ٌواجهون خطر التعرض لإلٌذاء ،والذٌن ٌكونون ؼٌر قادرٌن على حماٌة أنفسهم ،والذٌن ال ٌوجد أحد قادر على أو راؼب بمساعدتهم.
لتقدٌم إحالة أو تقرٌر حول وجود اشتباه بسوء معاملة أشخاص بالؽٌن ،إهمال أو استؽالل ،الرجاء االتصال مباشرة بوحدة الخدمات الوقابٌة للبالؽٌن فً
الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها .اإلتصال بالرقم المجانً التالً( :باإلنجلٌزٌة فقط) ( 1-800-342-3009اضغط على الخٌار رقم
 )6للحصول على رقم الهاتف للوصول إلى وحدة الخدمات الوقابٌة للبالؽٌن التً تتبع لها.
العنف المنزلً (اإلساءة الجسدٌة أو النفسٌة أو التهدٌد بسوء المعاملة) – خدمات تقدم للعابلة وأفراد آخرٌن من العابلة ،سواء لدٌهم أطفال أم ال،
لمساعدتهم بخصوص مشاكل تتعلق باإلساءة الجسدٌة أو النفسٌة ،أو التهدٌد بالتعرض لإلساءة الجسدٌة أو النفسٌة.
للحصول على معلومات وإحالة مجانٌة من دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها إلى موفر خدمات للعنؾ األسري ٌمكنك االتصال باألرقام
التالٌة مجانا ً وعلى مدار الساعة:
فً مدٌنة نٌوٌورك ،اتصلً بالرقم .1-800-621-4673
وفً المنطق األخرى من الوالٌة اتصل بخط نٌوٌورك الساخن لإلبالغ عن العنؾ األسري على .1-800-942-6906
كما ٌقدر عامل  /عاملة قضٌة لشإون الخدمات القٌام بالترتٌبات الالزمة لك للحصول على هذه المعلومات.

مخصصات أخرى

القسم ح
.1

دخل الضمان التكمٌلً ( - )bbAإذا كنت أعمى مصدق علٌه ،أو مصاب بإعاقة وعجز مصدق علٌه ،أو تبلػ منن العمنر  65سننة ومنا فنوق ،وكنان دخلنك ومنواردك أقنل
من حدود معٌنة ،فٌمكن أن ٌجوز لك أن تحصل على قدر مالً من برنامج دخل الضنمان التكمٌلنًٌ .مكننك التقندٌم إلنى برننامج دخنل الضنمان التكمٌلنً ( )bbAفنً أقنرب
مكتب قرٌب لك من مكاتب الضمان االجتماعًٌ .قدر معظم الناس الذٌن ٌتلقون مخصصات دخل الضمان التكمٌلً ( )bbAأن ٌتلقوا المعونة الطبٌة أٌضاً.

.2

معونة مرحلٌة مؤقتة  -قد تستطٌع الحصول على قدر مالً ٌسمى بالمعونة المرحلٌة المإقتة من خالل برنامجً معونة العابلة  /معونة شبكة األمان وذلك إذا:


قمت بتقدٌم طلب للحصول على دخل الضمان التكمٌلً ()bbAـ ولكن لم ٌتم الموافقة علٌه أو تم رفضه.



تستؤنؾ قرار تعلٌق مخصصاتك من دخل الضمان التكمٌلً (.)bbA



تم توقٌؾ مخصصاتك من دخل الضمان التكمٌلً (.)bbA

ستتوقؾ المعونة المرحلٌة المإقتة عندما تبدأ تلقً مخصصاتك من دخل الضمان التكمٌلً ( )bbAأو عنند اسنتبنافها منن جدٌند .سٌرسنل شنٌكك (أو شنٌكاتك)
لدخل الضمان التكمٌلً ( )bbAفً بادئ األمر إلى دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها لتسدٌد مبلنػ المعوننة المرحلٌنة المإقتنة التنً تلقٌتهنا .إذا كننت
تعٌش خارج مدٌنة نٌوٌورك ،فٌمكنك أن تقدم للحصول على المعونة المرحلٌة المإقتة فنً دابنرة الخندمات االجتماعٌنة المحلٌنة التنابع لهنا .إذا كننت تعنٌش فنً
مدٌنة نٌوٌورك ،اتصل أو قم بزٌارة مركز شإون دعم الدخل  /الوظٌفة المحلً التابع له.
س.

ما هً المعونة االنتقالٌة؟

ج.

المعونة االنتقالٌة عبارة عن مبالػ تتلقاها من أموال معونة شبكة األمان لتؽطٌة المصروفات األساسٌة مثل اإلٌواء ،الخدمات العامة والوقود عندما:


تكون قد تقدمت بطلب للحصول على دخل الضمان اإلضافً ولكن صندوق الضمان االجتماعً لم ٌتخذ بعد قرار بخصوص طلبك المعلق.

 تكون قد تلقٌت دفعات دخل الضمان اإلضافً ولكنها توقفت على نحو ؼٌر صحٌح ثم تم تسدٌدها لك بؤثر رجعً .هنذا منا ٌسنمى بالمعوننة االنتقالٌنة
لفترة ما بعد األهلٌة.
س.

هل علً تسدٌد المعونة االنتقالٌة؟

ج.

نعمٌ ،جب علٌك تسدٌد المعونة االنتقالٌةٌ .شترط القنانون التسندٌد لمننع النناس منن الحصنول علنى مخصصنات المعوننة المإقتنة ومخصصنات دخنل الضنمان
اإلضافً لنفس الفترة.

س.

عن أي أشهر ٌجب علً تسدٌد المعونة االنتقالٌة التً تلقٌتها؟

ج.

إذا كنت تتلقى مخصصات معونة شبكة األمان بٌنما كنان الطلنب النذي تقندمت بنه للحصنول علنى دخنل الضنمان اإلضنافً معلقناً ،فٌتوجنب علٌنك التسندٌد عنن
األشهر التً تبدأ من الشهر األول الذي كنت فٌه مإهالً للحصول على دفعة من دخنل الضنمان اإلضنافً والتنً تنتهنً فنً الشنهر النذي بندأت فٌنه فعلٌنا ً بتلقنً
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الدفعات من دخل الضمان اإلضافً ،أو الشهر الذي ٌلٌه إذا لم تتمكن دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة من وقؾ آخر دفعة لك من المعونة المإقتة.
إذا كنت تتلقى المعونة االنتقالٌة لفترة ما بعد األهلٌة ،فٌجب علٌك التسدٌد ابتدا ًء من الٌوم األول من الشهر الذي تلقٌت عنه دفعة دخل الضنمان اإلضنافً بنؤثر
رجعً وٌنتهً ذلك فً الشهر الذي بدأت فٌه فعلٌا ً باستالم دفعات دخل الضمان اإلضافً ،أو الشنهر التنالً إذا لنم تنتمكن دابنرة الخندمات االجتماعٌنة المحلٌنة
من وقؾ آخر دفعة لك من المعونة المإقتة.
س.

كٌف ٌتم تسدٌد المعونة االنتقالٌة للدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة؟

ج.

سٌقوم صندوق الضمان االجتماعً بتسدٌد المعونة االنتقالٌة مباشرة للدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة من أي مخصصنات ذات أثنر رجعنً لندخل الضنمان
اإلضافً تكون أنت مإهل الستالمها .هناك طرٌقتان مختلفتان ٌتم من خاللهما استخدام دخل الضمان اإلضافً للتسدٌد للندابرة المحلٌنة للخندمات االجتماعٌنة
عن المعونة االنتقالٌة التً تلقٌتها عندما كان الطلب الذي قدمته للحصول على دخل الضمان اإلضافً معلقا ً أو عندما كانت دفعة ما بعد األهلٌة معلقة.
.1

إذا لم ٌشترط القانون بؤن ٌقوم صندوق الضمان االجتماعً بإرسال أول دفعة من دخل الضمان االجتماعً الخاص بك فنً أقسناط ،فسنٌقوم صنندوق
الضنمان االجتمناعً بارسنال كامنل دفعنة دخنل الضنمان االجتمنناعً الخناص بنك إلنى دابنرة الخندمات االجتماعٌنة المحلٌنة .سنتقوم دابنرة الخنندمات
االجتماعٌة المحلٌة بخصم مبلػ المعونة االنتقالٌة التً تلقٌتها عندما كان الطلب الذي قدمته للحصول على دخنل الضنمان اإلضنافً فنً انتظنار اتخناذ
القرار بشؤنه ،أو أثناء الوقت الذي توقفت فٌه دفعات دخل الضمان اإلضافً الخناص بنك وبندأت ثانٌنة (مرحلنة منا بعند األهلٌنة) منن الدفعنة المسنتلمة
من صندوق الضمان االجتماعً .إذا تبقى رصٌد ،فٌجب ان تقنوم دابنرة الخندمات االجتماعٌنة المحلٌنة بإرسناله إلٌنك فنً ؼضنون  10أٌنام عمنل منن
استالم دفعة دخل الضمان اإلضافً الخاص بك.

.2

إذا اشترط القانون أن ٌقوم صندوق الضمان االجتماعً بإرسال أول دفعة من دخنل الضنمان االجتمناعً الخناص بنك فنً أقسناط ،فسٌرسنل صنندوق
الضمان االجتماعً أوالً للندابرة المحلٌنة للخندمات االجتماعٌنة مبلنػ ٌصنل إلنى إجمنالً مبلنػ المعوننة االنتقالٌنة التنً تلقٌتهنا عنندما كنان الطلنب النذي
قدمته للحصول على دخل الضمان اإلضافً معلق ،أو أثناء الوقت الذي توقفت فٌه دفعات دخل الضمان اإلضافً الخناص بنك وبندأت ثانٌنة (مرحلنة
ما بعد األهلٌة) .سٌقوم صندوق الضمان االجتماعً بتسدٌد أي مبلػ متبق إلٌك فً أقساط.

س.

كٌف ٌحصل صندوق الضمان االجتماعً على إذن منً للقٌام بالتسدٌد للدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة عن المعونة االنتقالٌة؟

ج.

تقوم بإعطاء اإلذن لصندوق الضمان االجتماعً عنندما تقنوم بنالتوقٌع علنى طلنب الحصنول علنى المعوننة المإقتنة أو علنى نمنوذج طلنب التجدٌند ،أو اسنتبٌان
التجدٌد /األهلٌة البرٌدي.

س.

كٌف ٌحدد صندوق الضمان االجتماعً مبلغ دخل الضمان التكمٌلً الذي ٌتعٌن دفعه لدابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة بالمنطقة؟

ج.

ٌنظننر صننندوق الضننمان االجتمنناعً فننً مبلننػ المننال الننذي تطالننب بننه الوالٌننة ،وكننذلك مبلننػ مخصصنناتك مننن دخننل الضننمان التكمٌلننً بننؤثر رجعننً ،واللننذٌن ٌمكننن
استخدامهما فً السداد للوالٌةٌ .قوم الصندوق بمضاهاة الشهور التً تلقٌت عنها معونة مرحلٌة مإقتة والشهور التً تلقٌت عنها مبالػ دخل الضنمان التكمٌلنً ،وبعند
ذلك ٌدفع صندوق الضمان االجتماعً المبلػ عن كل شهر تطالب به دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة بالمنطقة.

س.

كٌف سأحصل على أي من مخصصاتً من دخل الضمان التكمٌلً ذات األثر الرجعً؟
ً
بعد أن ٌعوّ ض صندوق الضمان االجتماعً دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة عن المساعدة المإقتة المستحقةٌ ،رسل لك الصنندوق إشنعارا ٌوضنح كٌنؾ سنٌقومون
بدفع أي أموال متبقٌة فً مبلػ دخل الضمان التكمٌلً .فً حال كان لدٌك أٌنة استفسنارات عنن مندفوعات دخنل الضنمان التكمٌلنً الخاصنة بنك ،أو أٌنة أسنبلة أخنرى،
ٌمكنك االتصال بمكتب صندوق الضمان االجتماعً المحل أو االتصال بالرقم .1-800-772-1213

س.

ماذا ٌحدث إذا كان أول مبلغ لدخل الضمان التكمٌلً الذي حصلت علٌه بأثر رجعً ال ٌكفً لسداد كافة المساعدات المؤقتة التً حصلت علٌها؟

ج.

لن تقوم دابرة ال خدمات االجتماعٌة المحلٌة بجمع المزٌد من األموال من مدفوعات دخل الضمان التكمٌلً .وٌمكن السداد لهذه اإلدارة عن طرٌق المسناعدات المإقتنة
من صندوق الضمان االجتماعً من مبالػ دخل الضمان التكمٌلً ذات األثر الرجعً .وال ٌمكنهم جمع األموال من مبالػ دخل الضمان التكمٌلً األخرى.

ج.

س.

كم من الوقت ٌدوم تفوٌض تسدٌد المعونة االنتقالٌة؟

ج.

ٌعتبر التفوٌض سارٌا ً ألي طلب أو مطالبة لك قابمة فً وقت التقدم بطلب لمعونة مرحلٌة مإقتة .وٌظل هذا التفوٌض سارٌا ً لفترة  12شنهراً تبندأ اعتبناراً منن تنارٌخ
توجٌه دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة إشعاراً صحٌحا ً لصندوق الضمان االجتمناعً منن خنالل نظنام الكتروننًٌ ،فٌند اسنتالمهم التفنوٌض .وبنالرؼم منن ذلنك ،إذا
تقدمت بطلب بشؤن دخل ضمان تكمٌلً فً ؼضون الفترة المسموح بها وفق لوابح صندوق الضمان االجتماعًٌ ،ظل التفوٌض سارٌا ً حتنى بعند انتهناء فتنرة النـ 12
شننهراً .وٌنتهننً التفننوٌض بالبننت النهننابً فننً مطالبتننك بنندخل الضننمان التكمٌلننً؛ فٌنندفع لننك صننندوق الضننمان االجتمنناعً أوالً؛ أو أن تتفننق أنننت والوالٌننة علننى إنهناء
التفنوٌض .وٌتعننٌن علٌننك التوقٌنع علننى تفننوٌض جدٌنند ٌتسنق مننع قواعنند والٌننة نٌوٌنورك إذا مننا تقنندمت مجنندداً بطلنب للحصننول علننى دخننل ضنمان تكمٌلننً بعنند انتهنناء
التفوٌض ،أو إذا تقدمت بمطالبة دخل ضمان تكمٌلً جدٌد بٌنما هناك طلب منك فً هذا الشؤن محل النظر فٌه.

س.

كم من الوقت ٌظل تفوٌض استرداد المعونة االنتقالٌة ساري المفعول للدفعة ذات األثر الرجعً لمرحلة ما بعد األهلٌة؟

ج.

ٌظل التفوٌض سارٌا ً لفترة  12شهراً تبدأ اعتباراً من تارٌخ إشعار ترسله دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة إلى صنندوق الضنمان االجتمناعً عبنر نظنام الكتروننً
ٌفٌد بؤن دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة قد استلمت هذا التفوٌض .ومع ذلنك ،إذا تقندمت بطلنب منن أجنل المراجعنة اإلدارٌنة أو القضنابٌة لندخل الضنمان التكمٌلنً
فً ؼضون الفترة المسموح بها بموجب لوابح صنندوق الضنمان االجتمناعًٌ ،ظنل التفنوٌض سنارٌا ً حتنى بمنا ٌتجناوز فتنرة النـ  12شنهراً .وٌسندد صنندوق الضنمان
االجتمنناعً دفعننة دخننل الضننمان التكمٌلننً األولننى فٌمننا بعنند األهلٌننة عقننب تعلٌننق أو إنهنناء مزاٌننا دخننل الضننمان التكمٌلننً الخاصننة بننك؛ أو ٌُصنندر صننندوق الضننمان
االجتماعً قراراً نهابٌا ً بشؤن الطلب المقدم من جانبك؛ أو تصل أنت إلى اتفاق مع دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة ٌقتضً إنهناء التفنوٌض .وٌنبؽنً علٌنك التوقٌنع
على تفوٌض جدٌد ٌتسق مع قواعد والٌنة نٌوٌنورك إذا تقندمت مجندداً بطلنب دخنل الضنمان التكمٌلنً بعند انتهناء هنذا التفنوٌض ،أو إذا تقندمت بمطالبنة بندخل ضنمان
تكمٌلً جدٌد بٌنما هناك طلب منك فً هذا الشؤن محل النظر فٌه.
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س.

من أٌن أحصل على تفوٌض بتعوٌض معونة مرحلٌة مؤقتة؟

ج.

من اإلدارة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة فً منطقتك.

س.

ما الذي ٌمكننً فعله إذا كا ن لددي اعتقداد بدأن اإلدارة المحلٌدة للخددمات االجتماعٌدة أخطدأت فدً مبلدغ المعوندة االنتقالٌدة الدذي تلقٌتده ،أو أخطدأت بخصدوص مبلدغ
المعونة االنتقالٌة الذي حصلت علٌه بأثر رجعً؟

ج.

ٌمكنك المطالبة بعقد جلسة إنصناؾٌ .جنب أن تقنوم بإتبناع تعلٌمنات المحاكمنة العادلنة الموجنودة فنً الكتناب رقنم " (LDSS-4148A) 1منا النذي ٌتوجنب معرفتنه
حول الحقوق والواجبات".

س.

ما هو تارٌخ التوثٌق الوقابً لمخصصات دخل الضمان اإلضافً؟

ج.

المتقدمٌن بطلب للحصول على المعونة المإقتة والمستفٌدٌن من المعونة المإقتة الذٌن ٌتقدمون بطلب للحصنول علنى دخنل الضنمان اإلضنافً فنً ؼضنون ٌ 60ومنا ً
مننن تننارٌخ التوقٌننع علننى طلننب الحصننول علننى المعونننة المإقتننة أو نمننوذج التجدٌنند قنند ٌكونننون مننإهلٌن للحصننول علننى "تننارٌخ توثٌننق وقننابً" مننن صننندوق الضننمان
االجتماعً .قد ٌقوم صندوق الضمان االجتماعً بالتعامل مع تارٌخ طلب الحصول على المعونة المإقتة أو تارٌخ طلب التجدٌند كتنارٌخ طلنب الحصنول علنى دخنل
الضمان اإلضافً بموجب قانون "تارٌخ التوثٌق الوقابً" .إذا أصدر صندوق الضمان االجتماعً تارٌخ توثٌق وقنابً ،فقند ٌمننح هنذا المتقندم بطلنب للحصنول علنى
دخل الضمان اإلضافً فترة تصل إلى شهرٌن من دخل الضمان اإلضافً.

 .3إعاالت العمل – البرامج و المخصصات المذكورة فً القسم أ (المعونة المإقتة) ،ب (المعونة الطبٌة) ،ج(إعالة الطفل) ،د(مخصصات قسابم
الطعام) ،هـ (المساعدة االنتقالٌة) ،و (رعاٌة الطفل) ،وهذا القسم ح (مخصصات أخرى) ٌمكن أن تساعدك كثٌنراً إذا كننت تناضنل منن أجنل
تلبٌة احتٌاجاتك ،وخاصة إن كنت تعمل .أٌضا ً إذا كاننت مكاسنبك أقنل منن  $41.646سننوٌاً( ،فنإن الحند الجدٌند  EITCلطفلنٌن والمتنزوج
ٌقدمان معاً) قد تتمكن من جلب المزٌد من المال للمنزل إلعالة نفسك  /عابلتك عن طرٌق التقدم بعوابدك الضنرٌبٌة والحصنول علنى الخصنم
الضرٌبً المإهل له.
 الخصم الضرٌبً للددخل المكتسدب – إن كنان لندٌك عمنل أو كننت تعمنل خنالل العنام الماضنً ،فقند ٌكنون بإمكاننك الحصنول علنى أمنوال
إضافٌة من خصومات ضرٌبٌة على الدخل المكتسب على مستوى الوالٌة وعلى المستوى الفندرالً .لكنً تحصنل علنى هنذه الخصنومات،
ٌجنب علٌنك أن تقندم كشنؾ إقنرارات الضنرٌبة حتنى ولنو لنم ٌكنن مسنتحقا ً علٌنك أٌنة ضنرابب .للحصنول علنى الخصنم الضنرٌبً للندخل
المكتسنب علنى المسننتوى الفندرالًٌ ،جنب علٌننك تقندٌم إقنرار ضننرٌبة دخنل فدرالٌنة باسننتخدام النمنوذج رقنم  1040أو  1040Aونمننوذج
الجدول الخاص بالخصم الضرٌبً للدخل المكتسب على المستوى الفدرالً( .فقط العمال الذٌن ال ٌربنون أطفنال ٌمكننهم اسنتخدام النمنوذج
رقننم  1040EZللمطالبننة بالخصننم الضننرٌبً للنندخل المكتسننب علننى المسننتوى الفنندرالً ).للحصننول علننى الخصننومات الضننرٌبٌة للنندخل
المكتسب على مستوى الوالٌةٌ ،جب علٌك تقدٌم إقرار ضرٌبة دخل خاص بالوالٌة والنموذج  IT-215الخاص بالوالٌة.
إذا حصلت على الدخل و تقوم بتقدٌم إقرارات ضرٌبة الدخل على مستوى الوالٌة والمستوى الفدرالً ،فقد تكنون ال تنزال منإهالً للحصنول علنى الخصنم
الضرٌبً للدخل المكتسب من كل من حكومنة الوالٌنة والحكومنة الفدرالٌنة .إذا كننت مندٌن لضنرٌبة الندخل ،فسنٌعمل الخصنم الضنرٌبً للندخل المكتسنب
على تقلٌص مبلػ الضرٌبة المستحق علٌك .إذا كان الخصم الضرٌبً للدخل المكتسب الخاص بك ٌتجاوز مبلػ الضرٌبة المسنتحق علٌنك ،فإننك ستسنترد
الفرق .حتى وإن لم تكن مدان للضرابب ،فإنه بإمكانك استالم الخصم الضرٌبً للدخل المكتسب.
إذا كنت مإهالً للحصول على الخصم الضرٌبً للدخل المكتسب وترؼب فً توزٌع النقود على كامنل العنام (دفعنات مقدمنة) وترؼنب فنً الحصنول علنى
الخصم الضرٌبً للدخل المكتسب مقلص عند نهاٌة العام ،فاطلنب "دبلٌنو ( "5شنهادة الندفع المقندم الخناص بالخصنم الضنرٌبً للندخل المكتسنب) منن رب
العمل الذي تعمل لدٌه ،قم بتعببتها ومن ثم أعدها إلى رب العمل.
الخصم الضرٌبً للطفل – الخصم الضرٌبً الفدرالً للطفل ٌمكن أن ٌصل إلى مبلػ  1000دوالر لكل طفل مإهل ٌكون دون سن السابعة عشرة.
لوالٌة نٌوٌورك نسختها الخاصة من الخصم الضرٌبً للطفل والتً تسمى الخصم الضرٌبً للطفنل للوالٌنة اإلمبراطنورةٌ .مكنن للعمنال المطالبنة بخصنم
ٌبلػ  100دوالر كحد أقصى لكل طفل مإهل للحصول على الخصم الضرٌبً الفدرالً للطفل أو  %33من الخصم الضرٌبً الفدرالً للطفل.
العابلة العاملة ٌمكنها المطالبة بكال هذٌن الخصمٌن فضالً عن الخصومات الضرٌبٌة للدخل المكتسب.
 الخصم الضرٌبً للدخل المكتسب للوالد غٌر الوصدً فدً والٌدة نٌوٌدورك – ٌكنون هنذا الخصنم الضنرٌبً للطفنل فنً والٌنة نٌوٌنورك متاحنا ً ل بناء ؼٌنر
األوصٌاء إذا توفرت المإهالت التالٌة:
أن ٌكون من مسددي الضرابب من سكان نٌوٌورك،
 أن ٌكون بٌن  18و  65عام، أن ٌكون والد ؼٌر وصً ولدٌه طفل (أطفال) ال ٌعٌش معه، لدٌه أمر بدفع إعالة الطفل من خالل أحد وحدات تحصٌل اإلعالة فً نٌوٌورك لمدة نصؾ عام على األقل ،و أن ٌكون قد سدد ما نسبته  %100من إعالة الطفنل الحالٌنة المسنتحقة عنن أي سننة ضنرٌبٌة تنم فٌهنا المطالبنة بالخصنم الضنرٌبً للندخل المكتسنب للوالندؼٌر الوصً.
 الخصم الضرٌبً لدخل رعاٌة الطفل والمعالٌن  -الخصم الضرٌبً الفدرالً لدخل رعاٌة الطفنل والمعنالٌن هنو أحند المخصصنات الضنرٌبٌة التنً تسناعد
العابالت فً تسدٌد تكالٌؾ رعاٌة الطفنل لطفنل واحند علنى األقنل ٌكنون دون سنن الثالثنة عشنرة .كنذلك ٌمكنن لهنذه المخصصنات مسناعدة العنابالت التنً
ٌتوجب علٌها الدفع لقاء رعاٌة الزوج/الزوجة أو أحد المعالٌن البالؽٌن النذي/التً ال ٌكنون /تكنون قنادر/ة علنى االعتنناء بنفسنه/اٌ .مكنن للخصنم أن ٌصنل
إلى  1050دوالر للعابالت التً لدٌها طفنل واحند أو معنال واحند بحاجنة إلنى الرعاٌنة وإلنى  2100دوالر للعنابالت التنً لندٌها أكثنر منن طفنل واحند أو
معال واحد بحاجة إلى الرعاٌة.
ٌبلػ الخصم الضرٌبً لدخل رعاٌة الطفل والمعالٌن فً والٌة نٌوٌورك ما نسبته  %20كحدد أدندى و  %110كحدد أقصدى مدن الخصدم الفددرالً ،وذلدك
حسب مبلغ إجمالً الدخل المعدل لوالٌة نٌوٌورك .برنامج معونة الطاقة المنزلٌة وبرنامج المرأة والموالٌد واألطفال ،وبرنامج إفطار وؼداء المدارس.
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 هناك نوعان من الخصم التعلٌمً التً ٌمكن للطالب المإهل االستفادة منها.
الخصم الضرٌبً ٌ -Hope Creditنطبق هذا الخصم على أول سنتٌن ضرٌبٌتٌن من التعلٌم بعد الثانويٌ .صل الحند األقصنى لمنا ٌمكنن المطالبنة بنه
لكل طالب مإهل إلى .$1500
 الخصم الضرٌبً التعلٌمً مدى الحٌاةٌ :توفر هذا الخصم للطالب فً أي نقطنة منن التعلنٌم بعند الثنانوي .الحند األقصنى للخصنم هنو  2000دوالر لكنلأهل بٌت بؽض النظر عن عدد الطالب من أهل البٌت.
 الوصول إلى مخصصاتً
ٌمكننن ألي شننخص فننً نٌوٌننورك زٌننارة الموقننع االلكترونننً الجدٌنند ،www.myBenefits.ny.gov ،لمعرفددة مددا إذا كددان مددؤهال للحصددول علددى
مخصصددات قسددابم الطعددام ،الخصددم الضددرٌبً للدددخل المكتسددب ،الخصددم الضددرٌبً لدددخل رعاٌددة الطفددل والمعددالٌن ،وبددرامج أخددرى موجهددة لمسدداعدة
العابالت العاملة ذات الدخول المتدنٌة فً تغطٌة نفقاتهم .سوؾ ٌقدم الموقع أٌضا معلومات حول مكان تقدٌم الطلبات وكٌفٌة ذلك .سنٌتم توسنٌع الموقنع
بشكل منتظم حتى ٌسمح بالبحث عن برامج أخرى.
.4

برنامج المعونة فً تسدٌد مصدارٌف الطاقدة المنزلٌدة (ٌ - )HAALقندر برننامج المعوننة فنً تسندٌد مصنارٌؾ الطاقنة المنزلٌنة علنى مسناعدتك فنً تسندٌد
تكالٌؾ التدفبة والمرافق العامة وتصلٌح أجهزة تدفبة أساسٌة معٌنة .قد تستطٌع الحصول على معونة الطاقة المنزلٌة إذا:


مساو للضوابط والتعلٌمات الجارٌة أو أقل منها
كان دخلك
ٍ

 كنت تتلقى المعونة المإقتة



كنت تتلقى دخل الضمان التكمٌلً ()bbA

 كنت تتلقى مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")

ال ٌتطلددب األمددر أن ٌكددون لدددٌك حالددة طاربددة بشددأن التدفبددة أو المرافددق العامددة لتحصددل علددى برنددامج المعونددة فددً تسدددٌد مصددارٌف الطاقددة المنزلٌددة
(.)HAAL
 .5منح المعونة بشأن الكالب المرشدة  -إذا كنت تستطٌع الحصول على دخل الضمان التكمٌلً وتستخدم كلبا ً مرشداً ،فنٌمكن أن تسنتطٌع الحصنول علنى قندر
منالً لشنراء طعنام لكلبنك .إذا كننت تعنٌش خدارج مدٌننة نٌوٌنورك ،فٌمكننك أن تقندم طلبنا ً للحصنول علنى هنذا المبلنػ المنالً فنً دابنرة الخندمات االجتماعٌنة
المحلٌة التابع لها .إذا كنت تعٌش فً مدٌنة نٌوٌورك ،اتصل أو قم بزٌارة مركز دعم الوظٌفة المحلً التابع له.
 .6خط الحٌاة ("الٌف الٌن") -إذا كان دخلك قلٌالً ،فقد تستطٌع الحصول على خدمة خصم هاتفً تسمى بخط الحٌاة ("الٌؾ الٌن") لقاء مبلػ أكثنر بقلٌنل منن
 $1.00فً الشهر .قد تستطٌع الحصول على خط الحٌاة ("الٌؾ الٌن) إذا كنت تتلقى:
معونة الطاقة المنزلٌة

 المعونة المإقتة



 دخل الضمان التكمٌلً ()bbA

 المعونة الطبٌة
 مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")

للمزٌد من المعلومات حول خدمة الٌفالٌن اتصل بمزود خدمة الهاتؾ الخاص بك.
.7

( CICبرنامج تكمٌلً خاص للنساء والرضع واألطفال) ٌ -مكن أن ٌقدم برندامج  CICالمسناعدة لنك ،إذا كنان لندٌكِ دخنالً قلنٌالً ،أو بندون دخنل ،أو
كنت امرأة حامل ،أو مرضعة ،أو كان لدٌك أطفال إلى حد سن  5منن العمنر ،وكننت عرضنة لسنوء التؽذٌنةٌ .قندم برننامج  CA5معلومنات مفٌندة عنن
التؽذٌة وعن أهمٌة أكل الطعام الصحًٌ .قدم برنامج  CA5الشٌكات التً ٌمكن استبدالها فنً متناجر مشنتركة فنً البرننامج لقناء "فورمٌنوال" للرضنع،
والحلٌب ،والعصٌر ،والبٌض ،والجبن ،وحبوب اإلفطار ("سٌرٌل") ،وزبدة الفستق ("بٌنت بتر") ،والحبوب والبازٌال المجففة.

لمزٌد من المعلومات عن برنامج  CICوعن المكان الذي ٌمكنك التقدٌم فٌه ،اتصلً بالرقم .1-800-522-5006
ً
 .8الدفن  -تتحمل دابرة الخندمات االجتماعٌنة المحلٌنة تكنالٌؾ الندفن عنندما ٌتنوفى أحند متلقنً المعوننة المإقتنة أو أي شنخص فقٌنر آخنر ولنم ٌتنرك أمنواال أو
تؤمٌنا ً ٌكفً لتسدٌد مصارٌؾ الدفن ،ولم ٌوجد أي قرٌب ،أو صندٌق ،أو شنخص مسنإول أو مسنتعد لتحمنل مسنإولٌة تسندٌد مصنارٌؾ الندفن .وٌسنري هنذا
فقط إذا لم تتعد تكالٌؾ الدفن الحد الذي تفرضه المقاطعة ("كاونتً").
وأحٌاناً ،قد ٌقوم األقارب واألصدقاء بعمل ترتٌبات الدفن لشخص فقٌر .فقد ٌكونوا مإهلٌن السترداد بعض منن تكالٌفهنا ،شنرط أن ال تزٌند كلفنة الندفن عنن
ما تسمح به المقاطعة ("كاونتً") بذلك.
ٌجوز تقدٌم الطلب بشؤن تكالٌؾ الدفن أو استرداد قندر محندود منن تكنالٌؾ الندفن فنً وحندة شنإون الندفن أو وحندة المنوارد فنً دابنرة الخندمات االجتماعٌنة
المحلٌة التابع لها .اتصل بالوكالة لتجد المكان الذي ٌنبؽً علٌك تقدٌم الطلب ولتتعرؾ على طول المهلة التً ٌنبؽً علٌك التقدٌم فٌها.
ال تباشر بعمل الترتٌبات مع مددٌر أي محدل لشدؤون الجندازات مدا لدم تجدد أوال قددر الحدد المدالً الدذي تفرضده المقاطعدة ("كداونتً") بشدأن دفدن المتعلدق
بالمعونات العامة ("وٌلفٌر").
.9

تسجٌل المنتخب ٌ -حق لك أن تحصل على طلب تسجٌل المنتخب ،وتحصل على مساعدة فً ملء الطلب ،وتقدٌمنه لٌوجّنه إلنى مجلنس شنإون االنتخابنات
المحلً المناسب فً أي مكتب حكومً ٌتقبل طلبات المخصصات الموصوفة فً هذا الكتاب .للمزٌد من المعلومات اتصل بمصنلحة االنتخابنات علنى النرقم
المجانً التالً 1-800-533-8683 :أو بالرقم  )TDD( 1-800-367-8683للمعاقٌن سمعٌاً.

 .10مخصصدات الجندود القدددامى (الفٌتدران) – إذا سننبق لنك وأن خنندمت فنً الجننٌش األمرٌكنً (بمننا فنً ذلننك الحنرس الننوطنً أو فنً قننوات االحتٌناط إذا أمننرت
بالخدمنة مننن قبننل النربٌس) ،وتننم إعفنناإك منن الخدمننة العسننكرٌة فننً ظنل ظننروؾ ؼٌننر نزٌهنة ،فهننناك مجموعننة منن المخصصننات االجتماعٌننة واالقتصننادٌة
والمهنٌة والخدمات التً ٌكون من حقك الحصول علٌها من خالل وزارة شإون المحاربٌن القدماء األمرٌكٌنة .هنذه المخصصنات تشنمل ،ولكنهنا ال تقتصنر
على ،اآلتً:
 خدمات الرعاٌة الصحٌة

 تعوٌضات اإلعاقة المرتبطة بالخدمة العسكرٌة

 مخصصات اإلعاقة ؼٌر المرتبطة بالخدمة العسكرٌة

 مخصصات العابلة ولناجٌن

 العالج من تعاطً مواد اإلدمان

 مخصصات تعلٌمٌة

 تؤهٌل مهنً

 خدمات توظٌؾ
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إذا كنننت أحنند الجنننود القنندامى مننن ذوي "النندخل المتنندنً" وتحصننل علننى دخننل الضننمان اإلضننافً ،أو تبننٌن أنننك تعننانً مننن إعاقننة دابمننة وتامننة ،و أدٌننت بالخدمننة
العسكرٌة لمدة ال تقل عن ٌ 90وما ً منها ٌوم واحد على األقل أثناء فترة حرب ،فقد تكون مإهالً للحصول على مخصصات شنهرٌة منن وزارة شنإون المحناربٌن
القدماء األمرٌكٌة ،وتكون هنذه المخصصنات أكبنر منن مخصصنات دخنل الضنمان االجتمناعً بشنكل ملمنوس – حتنى وإن كاننت اإلعاقنة التنً تعنانً منهنا لٌسنت
بسبب الخدمة العسكرٌة .إذا كان عمرك  65عام أو أكثر وتستوفً شروط الخدمة العسكرٌة المذكورة أعاله ،فٌمكن أن تكون مإهالً حتى وإن لم تكن معاقاً.
الجنود القدامى الذٌن ٌعانون من علة ،مرض ،أو إصابة ٌعتقدون بؤنها سببت أو تفاقمت بسبب الخدمة العسنكرٌة علنٌهم السنعً للحصنول علنى تعوٌضنات اإلعاقنة
المرتبطنة بالخدمنة العسنكرٌة – حتنى وإن تنم تشنخٌص الحالنة بعند سننوات – مثنل أولبنك النذٌن أدوا الخدمنة العسنكرٌة فنً فٌتننام والنذٌن أصنٌبوا بالسنكري النننوع
الثانً ،سرطان البروستاتا ،سرطان الجهاز التنفسً ،أو داء هودجكن ،هذا على سبٌل المثال ال الحصر.
للمزٌد من المعلومات حول المخصص ات والخدمات المذكورة أعاله أو ؼٌرها من مخصصات وخدمات ،اتصل الٌوم بمستشار فً شإون الجنود القدامى على
المستوى الفدرالً أو على مستوى الوالٌة أو البلدة .المستشارون متاحون لمساعدتك مجاناً .إلٌجاد مستشار قرٌب منك ،اتصل على .1-888-838-7697
األشخاص الذٌن ٌعانون من إعاقة

القسم ط
س.

هل ٌمكننً الحصول على المساعدة من دابرة الخدمات االجتماعٌة المحلٌة التابع لها؟ إذا كنت معاقا وال أستطٌع الذهاب إلى مكتب الخدمات االجتماعٌة ،أو ال
أستطٌع القٌام بما تطلبه منً الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فما الذي علً القٌام به؟

ج.

إذا كنت تعانً من مشكلة جسدٌة أو عقلٌة تحد بشكل أساسً من قدرتك على القٌام باألشٌاء ،فقد ٌكون من حقك التمتع بالحقوق بموجب قانون المعاقٌن األمرٌكٌٌن
أو الفصل  504من قانون التؤهٌل .بعض األمثلة على المشاكل الجسدٌة أو العقلٌة تشمل ،ولكنها ال تقتصر على:
 فقدان السمع أو البصر،
 عدم القدرة على التنقل بسهولة،
 إعاقة تعلٌمٌة،
 تخلؾ عقلً،
 سوابق فً اإلدمان على المخدرات أو الكحول،
 االكتباب

س.

إذا كنت معاقا وال أستطٌع الذهاب إلى مكتب الخدمات االجتماعٌة ،أو ال أستطٌع القٌام بما تطلبه منً الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة ،فما الذي
علً القٌام به؟

ج.

إذا كنت ال تستطٌع القٌام بشًء نطلبه منك ،فقد نساعدك على القٌام به أو فً إٌجاد طرٌقة مختلفة بالنسبة لك من أجل تلبٌة األحكام أو قد نقوم بتؽٌٌر
ما ٌتعٌن علٌك فعله .إذا كنت تعانً من إعاقة وكنت بحاجة للترتٌبات المعقولة ،فٌمكنك إعالمنا بذلك .إلٌك بعض الطرق التً ٌمكننا من خاللها
مساعدة الشخص المعوق:







إذا لم تكن قادراً على المجًء إلى مكتبنا ،فٌمكننا أن نعطٌك عنوان مكتب آخر ٌكون من السهل علٌك الوصول إلٌه ،أو نبلؽك بطرٌقة
أخرى ٌمكنها أن تساعدك فً الحصول على برامجنا الخاصة بالخدمات االجتماعٌة .كذلك قد نقوم نحن باالتصال أو الزٌارة إن لم تكن
قادراً على المجًء إلى مكتبنا .
ٌمكننا أن نبلؽك بمعنى رسالة ما تكون قد استلمتها منا
ٌمكننا مساعدتك فً وضع خطة توظٌؾ تسمح لك بالعمل حتى وإن كنت تعانً من إعاقة ،أو ٌمكننا تقدٌم المساعدة إن كنت ؼٌر قادر على
القٌام بشًء ما مخطط له فً خطتك.
ٌمكننا مساعدتك فً تقدٌم طعن فً الحرمان من المخصصات ،مثل دخل الضمان اإلضافً.
إذا كنت بحاجة لنوع آخر من المساعدة ،فؤبلػ الموظؾ الذي ٌتابعك.

س.

هل ٌمكننً فقط أن أبلغ الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعً بأننً بحاجة للمساعدة فً إٌجاد طرٌقة مختلفة لتلبٌة األحكام من أجل الحصول على
المخصصات التً أحتاجها؟

ج.

نعمٌ .مكنك إبالغ الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بؤنك بحاجة للمساعدة .ولكن ،المساعدة فً إٌجاد طرٌقة أخرى لتلبٌة األحكام (الترتٌب
المعقول) موجه لألشخاص الذٌن ٌستوفون شروط األهلٌة الضرورٌة للحصول على خدمات أو المشاركة فً البرنامج أو النشاط والذٌن ٌكونون
مإهلٌن للحصول على الحماٌة بموجب قانون المعاقٌن األمرٌكٌٌن .هإالء هم األشخاص الذٌن ٌعانون من مشاكل جسدٌة أو عقلٌة تمنعهم من القٌام
بنشاطات معٌنة .قد تطلب الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة من شخص ما ٌتقدم بطلب للحصول على الترتٌب المعقول بموجب قانون المعاقٌن
األمرٌكٌٌن تقدٌم الوثابق أو المشاركة فً الفحص األولً وأي عملٌات تقٌٌم إضافٌة لتحدٌد اإلعاقات المحتملة والمشاكل لضمان توفٌر الترتٌبات
المعقولة وبعض الخدمات األخرى.

س.

ماذا لو وجدت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة طرٌقة مختلفة لً من أجل الوفاء بأحكام البرنامج ولكن لم أحب أنا تلك الطرٌقة؟

ج.

إذا وجدت الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة طرٌة لك للوفاء باألحكام والحصول على المخصصات التً تحتاج إلٌها (الترتٌب المعقول) ،ولكنك
ترفض تلك الطرٌقة ،فقد ٌتم تحدٌد أنك ؼٌر مإهل لالستفادة من البرنامج والمخصصات التً تحتاج إلٌها ،أو قد تحصل على قدر قلٌل من
المخصصات التً تحتاج إلٌها .على سبٌل المثال ،بالرؼم من اإلدمان على المخدرات ٌعتبر إعاقة بموجب قانون المعاقٌن األمرٌكٌٌن ،قد تقوم الدابرة
المحلٌة للخدمات االجتماعٌة بحجب الخدمات أو المخصصات عندما ٌكون أحد المدمنٌن ٌستخدم فً الوقت الحالً وبصورة ؼٌر قانونٌة العقاقٌر أو
ٌسًء استخدام الكحول وٌرفض المشاركة فً فحص مطلوب عن إساءة استخدام الكحول و/أو المواد المخدرة .إذا وجدت الدابرة المحلٌة للخدمات
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االجتماعٌة أنك ؼٌر مإهل لالستفادة من البرنامج والحصول على المخصصات التً تحتاج إلٌها ،أو تتخذ قرار قاضً بحصولك على قدر أقل منها،
فسوؾ تتلقى إخطاراً ٌعلمك بوضع الطلب الذي تقدمت به وحول مخصصاتك وإذا ما تم رفض مخصصاتك أو تقلٌصها ،أو إذا تم إؼالق ملفك.
س.

هل سأكون مؤهال بشكل تلقابً لالستفادة من برامج الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة؟

ج.

ال ٌمكن حرمانك من المخصصات فقط ألنك معاق .ولكنك قد ال تكون مإهالً للحصول على أحد المخصصات التً ترٌدها لنفس السبب الذي ال
ٌإهل الشخص ؼٌر المعوق للحصول علٌها .على سبٌل المثال ،إذا كان دخلك أعلى من الحد المسموح به فً البرامج والمخصصات التً ترٌدها ،فلن
تكون مإهالً.

س.

ماذا لو لم أوافق على قرار الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة؟

ج.

ٌمكنك المطالبة بعقد جلسة إنصاؾ إن كنت ال توافق على قرارا الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌةٌ .مكنك المطالبة بعقد جلسة إنصاؾ إن كنت ال
توافق على قرارا الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة .للمطالبة بإجراء جلسة إنصاؾ ،اتبع التعلٌمات الموجودة فً قسم "حقوقك" فً الكتاب رقم 1
)" (LDSS-4148Aما الذي ٌتوجب معرفته حول الحقوق والواجبات" ،الذي تستلمه فً نفس الٌوم الذي استلمت فٌه هذا الكتاب.

س.

ما الذي ٌمكننً فعله إن اعتقدت بأننً تعرضت للتمٌٌز؟

ج.

ممارسة التمٌٌز من قبل مكتب والٌة نٌوٌورك للمعونة المإقتة ومعونة العجز ،وزارة الصحة فً والٌة نٌوٌورك ،مكتب نٌوٌورك لخدمات الطفل
والعابلة ،وزارة الع مل فً والٌة نٌوٌورك ،أو من قبل الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها على أساس العرق ،الدٌن ،الخلفٌة العرقٌة،
الوضع العابلً ،اإلعاقة ،الجنس ،األصل القومً ،المعتقدات السٌاسٌة أو السن ،تعتبر ممارسة ؼٌر قانونٌة.
إذا كنت تعتقد بؤنه تمت ممارسة التمٌٌ ز بحقك ،فإنه ٌتعٌن علٌك اتباع التعلٌمات الموجودة فً قسم "حقوقك" فً الكتاب رقم )LDSS-4148A( 1
"ما الذي ٌتوجب معرفته حول الحقوق والواجبات" ،الذي تستلمه فً نفس الٌوم الذي استلمت فٌه هذا الكتاب.

التحصٌن والتطعٌم

القسم ك:

أدى التحصٌن والتطعٌم إلى تخفٌض اإلصابة بكثٌر من األمراض ،ونجح فً بعض الحاالت إلى إبادة بعض منها .وهذه األمراض تصٌب بصورة متكررة كثٌراً
من الرضع واألطفال واألشخاص البالؽٌن وتسبب فً موتهم أو إٌذابهم .إال أن الفٌروسات والبكتٌرٌا التً تسبب المرض أو الموت ،الذي ٌمكن تفادٌه ،ال تزال
موجودة و ٌمكن انتقالها إلى الناس ؼٌر المحمٌٌن بالتطعٌم .وٌعتبر التطعٌم أهم طرٌقة ٌقدر فٌها اآلباء على حماٌة أطفالهم ضد أمراض الطفولة التالٌة:










النكاؾ
الشهقة (السعال الدٌكً)
الحمٌراء (حصبة ألمانٌة)
الكزاز (كزاز الفك)
الحماق (جدري الماء)
اإلنفلونزا
سحاٌا المكورات السحابٌة
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دفتٌرٌا
جرثومة المستدمٌة النزلٌة (الهٌموفلس انفلونزا نوع ب)
(هٌب)
التهاب الكبد الفٌروسً نوع أ
التهاب الكبد الفٌروسً نوع ب
الحصبة
مرض ربوي
فٌروس روتا
فٌروس بابٌلوماؾ اإلنسانً
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التحوٌل اإللٌكترونً للمخصصات ()APF

القسم ل:
س.

ما هو APF؟

ج.

 TBEهو الحروؾ االستهاللٌة للتحوٌل اإللٌكترونً للمخصصات فً اللؽة اإلنكلٌزٌةٌ .شٌر هذا إلى الطرٌقة التً ستصدر بها كل من المعونة المإقتة و  /أو
مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") إلٌك .بموجب برنامج التحوٌل اإللٌكترونً للمخصصات ()TBEسٌحصل المتلقون على أرصدة لمخصصات قسابم
الطعام "فود ستامبس" و /أو مخصصات المعونة المإقتة .ستحول هذه المخصصات إلٌكترونٌا ً إلى الحسابات فً توارٌخ توفر المخصصات لك.

س.

كٌف ٌمكننً الحصول على مخصصاتً؟

ج.

ستستلم بطاقة تعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( ) 5BA5لكً تستخدمها للنفاذ إلى كل من المعونة المإقتة ،ومخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ،و
مخصصات المعونة الطبٌة الخاصة بكٌ .مكن استخدام البطاقة التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة (: )5BA5
 لتحصل على نقود من ماكٌنات الصرؾ اآللً ( )NEMToالموجود علٌها شعار ( TeTbEكوٌست)
 لشراء الطعام من أي متجر ترى فٌه شعار QUEST
 الشراء النقدي من األماكن المشاركة فً بطاقة نقل المخصصات إلكترونٌا
 لتنفذ إلى المخصصات الطبٌة
سوؾ تحصل على إٌصاالت عن جمٌع الحركات النقدٌة وإجراءات صرؾ مخصصات قسابم الطعام التً قمت بها .هذه اإلٌصاالت ستبٌن مبلػ الحركة والرصٌد
المتبقً فً حسابك النقدي أو حساب مخصصات قسابم الطعام الخاص بك .احتفظ بهذه اإلٌصاالت للتأكد من أنها تطابق الحركات التً أذنت بإجرابها،
ولمساعدتك فً تتبع أرصدة حسابك.

س.

ما هو LIA؟

ج.

 LIAهً الحروف االستهاللٌة للرقم التعرٌفً الشخصً فً اللغة اإلنكلٌزٌةٌ .تألف الرقم التعرٌفً الشخصً ( )LIAالخاص بك من رقم مكون من  4خانات
رقمٌة وٌكون هذا الرقم معٌن لك أو قمت باختٌاره بنفسك .إن رقمك التعرٌفً الشخصً ( )LIAهو بمثابة توقٌعك اإللٌكترونً ولهذا ٌنبغً علٌك أن تحفظه
بصورة سرٌة .تذكر دابما  -إذا حصل أحد ما على بطاقتك التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )CPICوكان ٌعرف رقمك التعرٌفً الشخصً ( )LIAفٌمكنه
تعوض عن هذه المخصصات .إنه من مسؤولٌتك االحتفاظ ببطاقتك فً مكان آمن ،و بسرٌة الرقم التعرٌفً الشخصً()LIA
أن ٌنفذ إلى جمٌع مخصصاتك .لن ّ
الخاص بكٌ .مكنك أن تغ ٌّر رقمك التعرٌفً الشخصً ( )LIAفً أي وقت.
مالحظةٌ :مكنك عند استبدال بطاقتك التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5أن تستمر فً استخدام نفس الرقم التعرٌفً الشخصً ()LAA
الخاص بك.

س.
ج.

كٌف ٌمكننً تغٌٌر رقم التعرٌف الشخصً الخاص بً؟
ٌوجد أمامك ثالث خٌارات:
اتصل بخدمة العمالء على الرقم المجانً .1-888-328-6399

توجه إلى الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها وقم باختٌار رقم تعرٌؾ شخصً جدٌد.

زر موقع  EBTعلى عنوان اإلنترنت .www.ebtaccount.jpmorgan.com


س.

كٌف تعمل بطاقة المخصصات العامة خاصتً وما هً المعلومات التً تحتوٌها؟

ج.

ٌوجد شرٌط مغناطٌسً أسود على ظهر بطاقة المخصصات العامة الخاصة بك .عند إدخال البطاقة أو تمرٌرها من خالل فتحة البطاقة فً أجهزة الصراف اآللً
أو أجهزة نقاط بٌع التجزبة ،تقوم اآللة بـ "قراءة" البٌانات المشفرة فً الشرٌط الموجود على البطاقة ،والتً بدورها تبدأ بعمل صفقة مع مخصصات قسابم
الطعام الخاصة بك أو مع حسابك النقدي .الكتمال المعاملة ٌجب إدخال الرقم التعرٌفً الشخصً( )LIAالخاص بكٌ .وجد فً خلف البطاقة رقم قسم شؤون
خدمة الزبون . 6399-328-888-1
واجهة البطاقة تحتوي على االسم ،رقم البطاقة المكون من  19رقما ،تارٌخ المٌالد ،رقم التعرٌف الشخصً وقد ٌوجد علٌها صورة شخصٌة.

س.

متى ٌتعٌن علً االتصال بالموظف الذي ٌتابعنً لالستفسار عن مخصصاتً؟

ج.

ٌجب علٌك االتصال بموظؾ الدابرة المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها بخصوص األسبلة أو المشاكل التالٌة:
أسبلة حول مخصصات قسابم الطعام التً أكون مإهل للحصول علٌها ،بما فً ذلك مبلػ المخصصات ومدتها.

لإلبالغ عن تؽٌٌر فً ظروفك والتً من شؤنها التؤثٌر على مخصصاتك.

لتبدٌل بطاقتك التعرٌفٌة للمخصصات المشتركة ( )5BA5المفقودة ،أو المتلفة ،أو المسروقة( ،وهذا بعد أن تتصل بقسم شإون خدمة الزبون ).

 األسبلة بخصوص الشخص المفوض (شخص ؼٌرك ٌكون قادر على الوصول إلى مخصصات قسابم الطعام الخاصة بك وذلك بإذن منك)
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س.

هل ٌتعٌن علً استخدام جمٌع مخصصاتً مرة واحدة؟

ج.

ال ،المخصصات الموجودة فً حسابك النقدي وفً حساب مخصصات قسابم الطعام الخاصة بك ٌمكنها ان تنتقل من شهر لشهر .ولكن ،إن لم تستخدم حسابك
النقدي لمدة ٌ 90وما ً متتالٌة ،فسٌتم شطب أي مخصصات نقدٌة موجودة فً حسابك منذ ٌ 90وما ً أو أكثر وسٌتم إعادتها إلى الوكالةٌ .مكنك أن تطلب من
الموظؾ الذي ٌتابعك إعادة إصدار المخصصات النقدٌة المشطوبة التً تكون مإهالً للحصول علٌها .إذا لم ٌتم استخدام حساب مخصصات قسابم الطعام
الخاص بك لمدة ٌ 365وم متتالٌة ،فسٌتم شطب أي مخصصات فً ذلك الحساب عمرها ٌ 365وم أو أكثر ،ولن ٌتم إعادة اصدارها.

س.

هل ٌوجد رسوم على استخدام بطاقة المخصصات العامة خاصتً؟

ج.

ٌمكنك استخدام بطاقتك فً جهاز نقطة بٌع بالتجزبة فً متجر مشارك وٌوجد به شعار  QUESTمن أجل شراء بعض األشٌاء من حسابك النقدي أو من حساب
مخصصات قسابم الطعام الخاص بك دون مقابل .فً بعض المتاجر المشاركة فً بطاقة نقل المخصصات إلكترونٌا وبعض باعة التجزبة المشاركٌن ٌسمحون
للزبابن بالحصول على المال من حساباتهم النقدٌة .اسأل عن السٌاسٌة النقدٌة للمحل .إذا كنت تحصل على النقود من أجهزة الصراف اآللً ،فبإمكانك سحب
المال مرتٌن فً غضون شهر دون أن تضطر لدفع رسوم الحركات .بعد االستخدامٌن المجانٌٌن ،سٌكون هناك  50سنت كرسوم للحركات التً تقوم بها تخصم
من حسابك النقدي فً كل مرة تقوم فٌها باستخدام الصراف اآللً لسحب المال خالل بقٌة ذلك الشهر .باإلضافة لذلك ،بعض أجهزة الصراف اآللً تفرض رسوم
إضافٌة على كل حركة سحب نقديٌ .جب تحدٌد تكلفة استخدام الصراف اآللً بوضوح .للبحث عن أجهزة صراف آلً ال تقوم بفرض رسوم إضافٌة فً
منطقتك ،اتصل بخدمة بطاقة نقل المخصصات إلكترونٌا على الرقم المجانً .1-800-289-6739
ال ٌوجد أي رسوم على الوصول لمخصصات قسابم الطعام خاصتك أو المخصصات الطبٌة باستخدام بطاقة المخصصات العامة الخاصة بك.

س.

هل أستطٌع الحصول على أي نقود من حسابً الخاص بمخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")؟

ج.

الٌ .مكن استخدام حسابك الخاص بمخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") فقط لشراء مؤكوالت األؼذٌة المسموح بها من المتاجر المشاركة فً البرنامج .لن
تعطً أو ٌُرد لك النقود نتٌجة معاملة تجارٌة فً حساب لمخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس").

س.

ما هو قسم خدمة العمالء فً ( EBTالتحوٌـــل اإللٌكترونً للمخصصات)؟ وما هً المعلومات المفٌدة التً ٌمكنه توفٌرها لً؟

ج.

بإمكانك االتصال بخدمة العمالء على الرقم المجانً  1-888-328-6399على مدار الساعة وفً كل األٌام أو اتصل بخدمة العمالء على اإلنترنت على
 www.ebtaccount.jpmorgan.comإذا كان هناك ما ٌقلقك حول مخصصاتك مع  .EBTاعتباراً من  15أؼسطس  ،2007ال ٌمكن االتصال بخدمة
عمالء  EBTعلى الرقم  1-888-328-6399من الهواتؾ العامةٌ .مكن لألشخاص الذٌن ٌعانون من إعاقة االتصال بؤرقام مراكز الترحٌل التالٌة :مستخدمً
1-800-662-1220 TTY؛ مستخدمً ؼٌر 1-800-421-1220 TTY؛ ومستخدمً  .1-877-826-6977 VCOأؼلب األسبلة واإلجابات التالٌة تعتبر
أمثلة على كٌؾ ٌمكن لقسم خدمة المستهلك مساعدتك.

س.

ما الذي ٌتعٌن علً فعله فً حالة أن كانت بطاقة المخصصات العامة خاصتً مفقودة ،مسروقة أو ال تعمل؟

ج.

قم باالتصال فوراً على خدمة العمالء الخاصة ببطاقة نقل المخصصات إلكترونٌا ً على الرقم المجانً  1-888-328-6399وسوؾ ٌقومون بإلؽاء البطاقة
المفقودة أو المسروقة .سٌجنب هذا اإلجراء إمكانٌة أن ٌقوم شخص ما باستخدام هذه البطاقة .للحصول على بطاقة بدٌلة ،علٌك االتصال بالدابرة المحلٌة للخدمات
االجتماعٌة التً تتبع لها .خدمة العمالء الخاصة ببطاقة نقل المخصصات إلكترونٌا ً ال ٌمكنها أن تبدل البطاقة لك.

س.

كٌف ٌمكننً معرفة رصٌد حسابً من النقد أو مخصصات قسابم الطعام؟ كٌف ٌمكننً معرفة أٌن ومتى قمت بصرف مخصصاتً؟

ج.

قم باالتصال على خدمة العمالء الخاصة ببطاقة نقل المخصصات إلكترونٌا ً على الرقم المجانً  1-888-328-6399وستقوم وحدة الرد اآللً باإلجاٌة على
أسبلتك حول حركات الحساب وأرصدته.
عند استخدام وحدة اإلجابة اآللٌة ( ،)NOeكن على استعداد إلعطاء رقم بطاقتك المإلفة من  19خانة رقمٌة والموجودة فً الوجه األمامً لبطاقتك التعرٌفٌة
للمخصصات المشتركة ( .)5BA5كذلك ٌمكنك الوصول إلى هذه المعلومات عبر اإلنترنت على الموقع .www.ebtaccount.jpmorgan.com

س.

علً عمله إذا كنت أظن بوجود خطأ برصٌد حسابً فً اإلٌصال األخٌر؟
ماذا ٌنبغً ّ

ج.

اتصل بقسم شإون خدمة الزبون وقارن إٌصاالتك األخٌرة بالمعلومات المقدمة بشؤن سجل حسابك السابق.
ٌجب التبلٌػ عن أي فرق بٌن سجل الحساب وإٌصاالتك إلى الممثل فً قسم شإون خدمة الزبون على الرقم  1-888-328-6399ألجل التحقق من صحة
المطالبة .فٌما ٌختص بالمطالبات المتعلقة بحساب مخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ،فسٌجرى تحقٌق بمطالبتك وحلها فً ظرؾ  10أٌام عمل من تارٌخ
تقدٌمك للمطالبة إلى قسم شإون خدمة الزبون.
ستعطى رقما ً بالمطالبة التً قدمتها .تذكر دابما ً أن تكتب رقم المطالبة هذا ،ألنك ستحتاج إلٌه عند االتصال بقسم شإون خدمة الزبون لمراجعة سٌر مطالبتك.
مالحظة :قد ٌستؽرق التحقٌق فً المطالبة إلى حد أقصاه ٌ 30وما ً من تارٌخ تبلٌؽك عن مطالبتك إلى قسم شإون خدمة الزبون فٌما ٌتعلق بالتحوٌل
اإللٌكترونً للمخصصات( .)TBEأما بالنسبة لحسابك الخاص بمخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس") ،فٌمكن أخذ المطالبة إذا قمت بالتبلٌػ
عنها فً ظرؾ ٌ 90وما ً من تارٌخ المعاملة التجارٌة التً ترٌد التحقٌق فٌها.
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س.

هل ٌمكننً الحصول على سجل مكتوب لحسابً؟

ج.

نعم ،ستقوم خدمة ال عمالء بتزوٌدك بآخر عشر حركات إما من حسابك النقدي وحسابك الخاص بمخصصات قسابم الطعام أو بإمكانك أٌضا أن تطلب بؤن ٌقوم
ممثل من خدمة العمالء بإرسال تقرٌراً إلى بٌتك للحركات التً أجرٌت فً آخر شهرٌن .كذلك ٌمكنك الوصول إلى هذه المعلومات عبر اإلنترنت على الموقع
. www.ebtaccount.jpmorgan.com

س.

كٌف ٌمكننً معرفة مكان أجهزة الصراف اآللً ونقاط بٌع التجزبة التً ال تفرض رسوما على السحب النقدي؟

ج.

ٌمكنك االتصال على خدمة تحدٌد بطاقة نقل المخصصات إلكترونٌا ً على الرقم المجانً  .1-800-289-6739هذه المعلومات متاحة أٌضا من مكتب الدابرة
المحلٌة للخدمات االجتماعٌة التً تتبع لها ،أو عبر اإلنترنت على الموقع .http://www.otda.state.ny.us/ebt/zips

س.

ما هً "تسوٌة البٌع بالتجزبة"؟

ج.

عندما تقوم بشراء الطعام من حسابك الخاص بمخصصات قسابم الطعام ،وٌحدث خطؤ فً جهاز الكمبٌوتر وال ٌتم الخصم من حسابك ،فٌمكن للمتجر أن ٌطلب من
خدمة العمالء التحقٌق فً شكوتهم .إذا أظهر التحقٌق أنه لم ٌتم التسدٌد للمتجر من حسابك ،فسوؾ ٌتم الخصم من حسابك لتسدٌد المتجر عن الطعام الذي اشترٌته.
فً حال المطالبة بإجراء تسوٌة البٌع بالتجزبة ،فسوؾ تتلقى إخطاراً بهذه المطالبة.

س.

هل تقدر الوالٌة إجراء تعدٌالت على كل من حسابً النقدي و /أو وحسابً الخاص بمخصصات قسابم الطعام ("فود ستامبس")؟

ج.

ٌحق للوالٌة إجراء التعدٌالت فً حسابك لتصحٌح حالة معٌنة وذلك إذا كان ذلك نتٌجة خطؤ فً عملٌة إصدار المخصصات إلى حسابك أدى إلى إضافة مخصص
ال تستحق الحصول علٌه.

س.

حسابً) بعد إغالق ملفك؟
هل أقدر االستمرار فً النفاذ إلى حسابً (أو
ّ

ج.

نعم ،ستظل بطاقتك صالحة وستتمكن من النفاذ إلى حسابك (أو حسابٌك) طالما ٌوجد مخصصات فٌه (أو فٌهما).

س.

إذا تبقى لدي كوبونات قسابم طعام ورقٌة أرٌد استخدامها ،فهل ستقبلها المتاجر؟

ج.

بعد السابع عشر من ٌونٌو للعام  ،2009لن تقبل المتاجر كوبونات قسابم طعام الورقٌة .إن كان لدٌك أي كوبونات ورقٌة ،فعلٌك استبدالها من بابع مشارك فً
قسابم طعام قبل ذلك التارٌخ.
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