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 بیان مالي  

 ھل تحصل على: 
SSI      SSDI      Medicaid   

 أو مساعدة غذائیة  DSHSنقود   

إذا كنت تحصل على اي مما سبق، فیلزم استكمال األقسام (ھـ)  
 و(ز) فقط من ھذا النموذج. 

 وسیتم تحدید االحتیاجات بناًء على: 
 العمیل   وحدة األسرة                

 اسم العمیل 
      

الخاصة  )  IPE ،خطة التوظیف المخصصة ( individualized plan for employmentالغرض من ھذا النموذج ھو توثیق حالتك المالیة. وسیتم تحدید مساھمتك في  
قسم إعادة  ( Division of Vocational Rehabilitationشخصیة. وستُستخدم ھذه المعلومات بواسطة بك بناًء على دخلك واألموال المحصلة من األصول العقاریة وال

بناًء على المعلومات التي   DVRالخاصة بك. یجب استكمال ھذا النموذح بواسطتك أنت وممثل  IPEلحساب قدرتك على المساھمة المالیة في تكالیف ) DVR ،التأھیل المھني
  مرك أو الوصي الخاص بك أو ممثل آخر إن أمكن. وسیتم حساب دخلك وأصولك والتزاماتك بناًء إما على وحدة أسرتك أو علیك بصفتك عمیل فرديتقدمھا أنت أو ولي أ

 اعتماًدا على حالة إیداع ضریبة الدخل الفیدرالیة الخاصة بك خالل السنة الضریبیة الماضیة. 
 الدخل المعدل) (بیان مالي مبسط)  إجمالي( Modified Adjusted Gross Incomeأ.  

 أحدث إقرار ضریبي خاص بك:  أكمل إذ لم یكن لدیك أحدث إقرار ضریبي خاص بك:  أكمل إذا كان لدیك

       $ ) 8b: سطر 1040إجمالي الدخل المعدل (نموذج  .1
األجور، البقشیش، والراتب آلخر شھر (قبل اقتطاع   .1

       $ الضرائب) 

:   1040الفائدة المعفاة من الضرائب (نموذج   .2
وتقاعد الضمان االجتماعي غیر ) 2aسطر 

الخاضع للضریبة أو إعانات الباقین على قید الحیاة  
 ) 1040في نموذج  5a(سطر 

+ $       

دخل العمل الحر (بعد سداد أي نفقات ذات صلة   . 2
       $ + بالعمل)

أي دخل آخر متحصل علیھ (مثل، إعانات البطالة،   .3
النفقة، إعانات التقاعد، دخل الفائدة، المكاسب  

       $ + الرأسمالیة، األرباح) 

Modified Adjusted Gross Income  
       $ = (صافي الدخل المعدل) (سنویًا) 

أي خصومات (مثل، النفقة الُمسددة،  المساھمات   . 4
       $ - ) HSAفي حساب 

  ، صافي الدخل المعدل( Modified Adjusted Gross Incomeإذا كان 
MAGI (  الخاص بك ال یزید عن الحدود الواردة في الجدول أدناه، فسیقوم مستشار

VR   الخاص بك بالتحقق من المعلومات المقدمة والتنازل عن متطلبات المشاركة
 الخاص بك.  IPEالمالیة في تكلفة 

Modified Adjusted Gross Income  
       $ = (صافي الدخل المعدل) (شھریًا) 

 أسرة  األفراد  الدخل 
 2مكونة من  

 أسرة 
 3مكونة من  

 أسرة 
 4مكونة من  

 أسرة 
 5مكونة من  

 أسرة 
 6مكونة من  

 أسرة 
 7مكونة من  

 أسرة 
 8مكونة من  

 13,146$ 11,809$ 10,473$ 9,136$ 7,800$ 6,464$ 5,127$ 3,791$ شھریًا

 157,747$ 141,710$ 125,674$ 109,637$ 93,600$ 77,563$ 61,526$ 45,490$ سنویًا 

 عما سبق.  الخاص بك ال یزد MAGIمن ھذا النموذج إذا كان  قسم (ز)تابع مباشرة إلى مالحظة:  
 المبلغ الوارد في الجدول المتوفر بالقسم (أ)) یزید عن  MAGIب.  الدخل الشھري من كل األصول (أكمل فقط إذا كان  

       $ األجور، البقشیش، و/أو الرواتب بعد الضرائب (أو دخل العمل الحر بعد النفقات) .1

       $ + التعویض، التأمین، المعاش، المرتبات الشھریة من الصنادیق أو األرباح، الفوائد، و/أو اإلیجارات  .2

       $ + الطفل الصیانة و/أو دعم  .3

       $ + دخل آخر  .4

       $ = ب.  إجمالي الدخل الشھري 
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 یزید عن المبلغ الوارد في الجدول المتفور في قسم (أ)) MAGIج.  األصول العقاریة والشخصیة (أكمل فقط إذا كان 
       $ الحالیة) أرفق البیان الشھري الحالي (البیانات الشھریة  -الشیكات / المدخرات (اإلجمالي)  .1 
باستثناء سیارة واحدة لكل فرد باألسرة إذا كانت السیارة الزمة للعمل،    –السیارات  .2

 حدد السیارات والقیمة ؛ VR / ILالمدرسة أو خدمات  
       $ +      أ.  

       $ +      ب.  
       $ +  حدد المركبات والقیمة المركبات الترفیھیة (القوارب، المقطورات، الدراجات الناریة، إلخ)؛  .3

 + $       
       $ + باستثناء محل إقامتك األساسي  –العقارات والمنشآت  .4
       $ + األسھم، السندات، الصنادیق، شھادات اإلیداع، إلخ، التي ال تدر دخالً محسوبًا أعاله  .5

 5,000 $ - إعفاء األصل األساسي 

        $ = ج.  إجمالي األصول العقاریة والشخصیة
 یزید عن المبلغ الوارد في الجدول المتوفر بالقسم (أ)) MAGIد.  االلتزامات الشھریة الفعلیة (أكمل فقط إذا كان  

       $ مدفوعات اإلیجار / الرھن  .1

       $ + ضرائب األمالك  .2

       $ + المرافق، الھاتف، إلخ.  .3

 حدد النوع والمبلغ مدفوعات التأمین؛  .4

       $ + تأمین السیارة 

      + $       

      + $       

 حدد حسابات االئتمان أو النفقات؛   .5

 الحد األدنى الشھري إجمالي المستحق  الدائن / القرض 
      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

 حدد مدفوعات القرض؛   .6

 الحد األدنى الشھري إجمالي المستحق  القرض الدائن / 
      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

 حدد النفقات الطبیة؛   .7

 الحد األدنى الشھري إجمالي المستحق  موفر الخدمة 
      $       + $       

      $       + $       

      $       + $       

النفقات المستمرة ذات الصلة باإلعاقة (المرافق، العالج، الوصفات   . 8
       $ + الطبیة، األجھزة، إلخ.)

       $ + نفقات النقل  . 9

       $ + رخصة (رخص) السیارة (في الشھر)  . 10

       $ + الطعام  . 11

       $ + الكسوة  . 12

 حدد أخرى؛   . 13
      + $       

      + $       

        $ = د.  االلتزامات الشھریة الفعلیة 
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 )DVRالتنازل عن بیان البنك (موظفو /  SSI / SSDI  Medicaidأو المساعدة الغذائیة /   DSHSھـ.  التأكد من نقود  
ومرفق بالبیان المالي التوثیق  ، Medicaidأو   SSDIأو   SSIأو مساعدة غذاائیة أو   DSHSتأكدت من أن العمیل یحصل على نقود   .1 

 المناسب. 
 VRCاألحرف األولى لـ

 تنازلت عن متطلب بیانات البنك وغیرھا من المعلومات المالیة.  .2
 VRCاألحرف األولى لـ

 )DVRخطة التوظیف المخصصة) (موظفو ( Individualized Plan for Employmentو.  حساب مساھمة العمیل في 
       IPEإدخال عدد األشھر المقدر في برجاء 

       $ ب إجمالي الدخل الشھري (من قسم (ب))  .1

إجمالي األصول العقاریة والشخصیة (من قسم (ج)) مقسوًما على عدد األشھر في الخطة   .2
 (لألصول الشھریة) 

عدد األشھر في    مقسوًما علىج 
IPE + $       

       $ = 2سطر   باإلضافة إلى 1سطر  إجمالي الموارد الشھریة  .3

       $ = د  إجمالي االلتزامات الشھریة الفعلیة (من قسم (د)) .4

       $ = 4سطر  طرح  3سطر  IPEإجمالي األموال المتوفرة شھریًا لـ .5

عدد األشھر في  مضروبًا في   5سطر  IPEإجمالي األموال المتوفرة لخدمات   .6
IPE = $       

الخاصة بالعمیل (في األقسام التي تحدد "التكالیف ذات   IPE) أكبر من صفر، فسیتم توثیق ھذا المبلغ وھذه الخدمات في 6و  5أعاله (البنود   IPEإذا كانت األموال المتوفرة لـ
 الصلة بالخطة"). 

 ز.  إقرار العمیل 

أو مساعدة   Medicaidأو   SSDIأو   SSIأفھم أنھ في حال تأكیدي الحصول على  )، WAC ، قانون واشنطن اإلداري ( Washington Administrative Codeوفقًا لـ 
التي أحصل علیھا. ویمكنني اختیار السداد مقابل بعض الخدمات إذا رغبت في ذلك، إال أنني غیر   VRفإنني غیر مطالب بالسداد مقابل أي جزء من خدمات ، DSHSدخل 

 مطالب بالقیام بذلك. 

 . 891A, WAC-388الخاصة بي، وفقًا للفصل  IPEعلومات سریة ولن تُستخدم إال لتحقیق الھدف المحدد في أفھم أن ھذه الم

ماتي. أفھم مسؤولیتي عن إبالغ  أقسم تحت عقوبة الحنث بالیمین بأن كل المعلومات المقدمة والمدخلة في ھذا النموذج صحیحة وتشكل إفصاًحا تاًما عن دخلي وأصولي والتزا
DVR لفور بأي تغییر في حالتي المالیة. كما أفھم أنھ یمكن لـعلى اDVR   .رفض أو تعلیق الخدمات إذا ثبتت عدم دقة أو نقص المعلومات التي قدمتھا 

من مدخراتي الجاریة وبیان   نسخة توجد نسخة من أحدث الغقرارات الضریبیة التي قدمتھا أو التي ُزعمت أنني معال فیھا مضمنة إذا كان ذلك متاًحا ومناسبًا، وقد تم تقدیم
 (بیانات) النفقات أو التنازل عنھا إذا كان ذلك مناسبًا. سأقدم مستندات أخرى بحالیت المالي عند الطلب. 

 الخاصة بي اعتمد على حالتي المالیة.  IPEالمتعلق بتوثیق مساھمتي في تكلقة خدمات  DVRأفھم أن متطلب  

 التاریخ القانوني (إن أمكن)توقیع العمیل / الوصي 
       

 ح.  إقرار المستشار 

ممثل آخر على الغرض من ھذا  و أكملت ھذا النموذج بدقة بناًء على المعلومات المقدمة من العمیل، ولي األمر، الوصي أو ممثل آخر. أطلعت العمیل، ولي األمر، الوصي، أ
بتوفیر مستندات إضافیة بخصوص حالتھ   DVRالنموذج، ومسؤولیتھ أو مسؤولیتھا عن اإلبالغ الفوري عن أي تغییر في حالتھ أو حالتھا المالیة، وعن االمتثال ألي من طلبات 

الخاصة بالعمیل بناًء على   IPEالمتعلقة بتوثیق مساھمتھ أو مساھمتھا في تكلفة   DVRأو حالتھا المالیة. كما أطلعت العمیل، ولي األمر، الوصي، أو ممثل آخر بمتطلبات 
 حالتھ أو حالتھا المالیة. 

 التاریخ توقیع المستشار 
       

 االسم مطبوًعا 
      

 


