صحيفة وقائع:

متطلبات العمل لربنامج سناب
هل يتم إلزام متلقي برنامج معونة التغذية التكميلية (سناب) بالعمل؟

يتعني عىل كافة متلقي مخصصات سناب الذين ترتاوح أعامرهم بني  16و 59عا ًما العمل بوظيفة ما ،ما مل يستوفوا رشطًا واحدًا عىل األقل من الرشوط التالية:
• املسؤولية عن رعاية طفل دون سن السادسة؛
• عدم القدرة عىل العمل بسبب حالة صحية بدنية أو نفسية؛
• الحاجة إىل توفري الرعاية عىل أساس التفرغ لفرد عاجز؛ أو
• التقدم بطلب للحصول عىل مخصصات تأمني البطالة ،أو الحصول عليها بالفعل.
• طالب منتسب بدوام نصف اعتيادي عىل األقل يف مدرسة ،أو برنامج تدريبي ،أو مؤسسة تعليم عايل معرتف بهم
• مشرتك منتظم يف برنامج إعادة تأهيل ومعالجة من املخدرات أو الكحول.

ما هي املتطلبات؟

عىل أولئك الخاضعني ملتطلبات العمل لربنامج سناب ما ييل:
• قبول العمل املناسب عند اإلحالة إليه أو عرضه؛
• االستجابة للطلبات املقدمة من دائرة الخدمات االجتامعية فيام يتعلق بحالة العمل والتوافر للعمل؛
• املشاركة يف أنشطة العمل ملدة تصل إىل  30ساعة يف األسبوع ،إذا تم تخصيص عمل ما للفرد.
• عدم ترك وظيفة عمل أو تخفيض عدد ساعات العمل طوعياً.
قد يتلقى املشاركون يف مخصصات سناب بعض املهام ،مبا يف ذلك:
• خربة العمل :مهام العمل يف كيانات عامة أو غري هادفة للربح تهدف إىل تحسني فرص الحصول عىل وظيفة من خالل إظهار وتطوير مهارات مكان العمل؛
• البحث عن وظيفة واملساعدة يف االستعداد للعمل :املساعدة يف العثور عىل فرص العمل املتاحة واالستعداد للعمل من خالل تعلّم إعداد السرية الذاتية ،وإكامل مناذج العمل،
وإجراء املقابالت للحصول عىل الوظائف ،واستكشاف املهن وغريها من األنشطة؛
• التعليم :أنشطة مثل تدريب محو األمية ،وإعداد دبلوم معادل للمدرسة الثانوية ،ودراسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ،وغري ذلك من األنشطة التعليمية؛ و/أو
• التدريب عىل املهارات الوظيفية :املساعدة يف اكتساب املهارات املرتبطة بالوظيفة ،وغال ًبا ما يتم الحصول عىل اعتامد يثبت االنتهاء من التدريب ،لتقدميه ألرباب األعامل.

ماذا لو رفض أحدهم االمتثال؟

أي شخص يرفض أو يخفق – بدون سبب وجيه – يف االمتثال ملتطلبات العمل الخاصة بربنامج سناب إمنا يخضع لعقوبة ،فضالً عن استبعاده من مخصصات سناب طوال فرتة رسيان
تلك العقوبة .ويعتمد طول فرتة العقوبة عىل عدد املرات التي عوقب فيها الفرد يف السابق لعدم امتثاله ملتطلبات العمل يف برنامج سناب.

ما هو تعريف "القادر بدون معالني"؟

يعني مصطلح "القادر بدون معالني" الشخص القادر جسدياً وليس لديه معالون يعتمدون عليه .یقتيض القانون الفدرايل من الفرد القادر بدون معالني أن يستويف متطلبات العمل
اإلضافية لتلقي مخصصات سناب ألكرث من ثالثة أشھر يف فرتة  36شھ ًرا .يتعني عليهم املشاركة يف أنشطة عمل مؤ ِّهلة ملدة  80ساعة عىل األقل شهريًا ،ومنحهم استثناء يتفق مع
سياسة استبعاد الفرد القادر بدون معالني املتبعة يف دائرة الخدمات االجتامعية الخاصة بهم ،أو أن يقيموا يف منطقة ذات إعفاء معتمد من وزارة الزراعة األمريكية .تتبع الحكومة
الفدرالية قواعدًا صارمة بشأن أي من مناطق الوالية يجوز لها التنازل عن متطلبات العمل ،وتتطلب بشكل عام أن تكون معدالت البطالة يف املنطقة مرتفعة.

هل هناك أي استثناءات؟

ال يخضع متلقو مخصصات برنامج سناب الذين يستوفون أي من املعايري التالية ملتطلبات عمل الفرد القادر بدون معالني ،ولكن قد يُطلب منهم املشاركة يف أنشطة العمل التي يتم
تحديدها لهم مبوجب املعونة املؤقتة و/أو برامج التوظيف والتدريب ضمن برنامج مخصصات سناب:
• الوالد/الوالدة أو شخص بالغ آخر يف أرسة سناب يقيم مع فرد دون سن  18سنة؛
• شخص تحت سن  18أو  50سنة من العمر أو أكرب؛
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• امرأة حامل؛
• شخص غري قادر عىل العمل ملدة  80ساعة عىل األقل يف الشهر بسبب قيود جسدية أو عقلية؛
• شخص يتلقّى تعويضات قدامى املحاربني بسبب اإلعاقة؛ أو
• شخص يتلقى مخصصات العجز من مصدر عام أو خاص؛ مثل مخصصات العجز يف والية نيويورك.
ما هي املتطلبات من القادرين بدون معالني؟
للحفاظ عىل أهلية الحصول عىل مخصصات سناب ألكرث من ثالثة أشهر يف فرتة 36شهرا ،يجب عىل الفرد القادر بدون معالني استكامل وتوثيق املشاركة يف بند واحد عىل األقل مام
ييل يف كل شهر:
• تعمل ( مبا يف ذلك العمل العيني والتطوعي) ملدة ال تقل عن  80ساعة يف الشهر؛
• املشاركة يف برنامج تأهيل/تدريب مؤ ِّهل من قبل دائرة الخدمات االجتامعية لفرتة  80ساعة عىل األقل؛
• االمتثال ملهام برنامج خربة العمل بعدد من الساعات مساويًا ملخصصات سناب الشهرية ،مقسو ًما بأعىل ح ّد لألجور الفدرالية أو الح ّد األدىن لألجور يف الوالية.
• املشاركة يف برنامج يف إطار قانون االبتكار وفرص العمل أو قانون التجارة ،والذي قد يشمل البحث عن عمل ،أو االستعداد للعمل ،أو التدريب عىل املهارات املهنية ،أو أنشطة
التعليم ملدة
 80ساعة عىل األقل؛ أو
• املشاركة يف مجموعة من برامج العمل أو الربامج املؤ ّهلة ملدة  80ساعة عىل األقل.
یتعین علی أي فرد قادر بدون معالني ويحتاج إىل مساعدة للعثور علی عمل أو املشارکة يف نشاط عمل حتی یستمر يف تلقي مخصصات سناب لفرتة تتجاوز ثالثة أشھر ،أن یطلب
املساعدة من دائرة الخدمات االجتامعية .يتعني أن تتأكد دائرة الخدمات االجتامعية املحلية من حصول الفرد عىل فرصة للمشاركة يف نشاط ما بغية االحتفاظ مبخصصات سناب.
ما هو برنامج التوظيف والتدريب التابع لسناب؟
يف والية نيويورك ،هناك  39منظمة تقدّم خدمات التعليم والتدريب املتمحورة حول التوظيف من خالل برنامج التوظيف والتدريب التابع لربنامج معونة التغذية التكميلية (سناب).
يوفر برنامج سناب للتوظيف والتدريب ( )E&Tالفرص ملتلقي مخصصات سناي الكتساب املهارات ،أو التدريب ،أو خربة العمل ،ملساعدتهم للحصول عىل وظيفة.
يهدف هذا الربنامج إىل دعم األفراد الذين يواجهون العقبات أمام الحصول عىل وظائف؛ مثل التاريخ اإلجرامي أو استخدام املخدرات ،أو انخفاض مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة ،أو
محدودية تاريخ العمل ،أو البطالة أو البطالة الجزئية ،أو محدودية إجادة اللغة اإلنجليزية ،أو عدم حصولهم عىل شهادة الدراسة الثانوية .كام يفيد الربنامج الشباب املؤهلني الذين
ترتاوح أعامرهم بني  16و 24عا ًما .ويعمل مز ّودو الخدمات عن كثب مع مجالس استثامر القوى العاملة املحلية ملساعدة املشاركني يف الحصول عىل االعتامدات التي يطلبها أرباب
العمل املحليون.

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