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 تغیُّر الظروف 
Change of Circumstances 

 اسمك
      

ف العمیل أو رقم الضمان االجتماعي   ُمعّرِ
      

د جمیع المربعات التي تنطبق على أسرتك.یُرجى قراءة جمیع األقسام بعنایة.   واحرص على التوقیع على ھذا النموذج، وتأریخھ، وإعادتھ إلى مكتبك المحلي.  وإذا كانت    حّدِ
 مدفوع إلعادة ھذا النموذج عن طریق البرید، فعلیك االتصال بالمكتب المحلي لدیك. لدیك أي أسئلة أو احتجت إلى ظرف بریدي 

 في حالة حصول أسرتك على مساعدات نقدیة، أو غذائیة أساسیة، أو طبیة، فیجب علیك اإلبالغ عن التغییرات على النحو الموضح في مسؤولیاتك:  
WAC 388-418-0005بناًء على المخصصات التي تتلقاھا.  وبالنسبة إلى برامج المساعدات النقدیة والغذائیة، یجب إخبارنا   0110-504-182، و0105-504-182، و

التغییر.   یوًما من تاریخ حدوث  30ن بھذه التغییرات بحلول الیوم العاشر من الشھر التالي لتاریخ حدوث التغییر.  وبالنسبة إلى المساعدة الطبیة، فإنھ یجب إخبارنا في غضو
المخصصات التي تتلقاھا أو وقفھا.  وإذا أخبرتنا بتغییر ال ینبغي لك إخبارنا بھ، فیجب أن ننظر في كیفیة تأثیر ذلك على المخصصات التي تتلقاھا.  فقد یؤدي ذلك إلى خفض 

، حتى لو لم  2ید، فیجب علیك أیًضا اإلبالغ عن تكالیف المسكن الجدیدة في القسم وبالنسبة إلى المساعدات الغذائیة األساسیة، في حال إبالغك طواعیةً عن االنتقال إلى مسكن جد
 .  وھذا من شأنھ أن یتسبب في حصولك على مخصصات أقل. $0تحصل على فاتورة بعد.  وفي حالة عدم تقدیم تكالیف مسكنك الجدید، فسنستخدم 

 تم تغییر عنواني.   .1

 أنا بال مسكن.  تم تغییر عنواني البریدي.              انتقلُت إلى عنوان آخر.  تاریخ االنتقال:    
 عنواني البریدي الجدید (إذا كان مختلفًا) ھو:  عنوان إقامتي الجدید ھو: 

 رقم الشقة (إن وجد)  

            
 الرمز البریدي  الوالیة المدینة

                 
  

 رقم الشقة (إن وجد)  

            
 الرمز البریدي  الوالیة المدینة

                 
 تغیرت تكالیف المسكن الخاصة بي.   .2  

حدوث زیادة أو االنتقال إلى مسكن جدید.  وعلیك اإلبالغ بشأن أي تغییرات أخرى في تكالیف المسكن في  فقط في حالة بالنسبة إلى المساعدات الغذائیة األساسیة، علیك اإلبالغ  
د جمیع ما ینطبق.   عتك التالیة للتصدیق في منتصف المدة أو مراجعة األھلیة.مراج  حدِّ

 أسكن في مسكن مدعوم.    أشتري مسكنًا.   أستأجر مسكنًا.   
 مبلغ اإلیجار الشھري 

$        
 حصتك، إذا كانت مختلفة 

$        
 مبلغ الرھن العقاري الشھري 

$      
 مبلغ الدفعة الشھریة (اذكر حصتك فقط) 

$      
د جمیع ما ینطبق):   أَدفع بشكٍل منفصل مقابل (حدِّ

 تكالیف التدفئة/التبرید   
         $أنا أدفع:  

 شھریًا.

 الھاتف   
         $أنا أدفع:  

 شھریًا.

 التأمین على المنزل   
         $أنا أدفع:  

 شھریًا.

 الضرائب العقاریة   
         $أنا أدفع:  

 شھریًا.

د تاریخ االنتقال.   .3 د جمیع ما ینطبق وحّدِ  انتقل البعض إلى منزلي أو غادره.  حّدِ

       منزلي.  التاریخ:   إلىانتقل شخص ما  
 اذكر جمیع الذین انتقلوا إلى منزلك (بما في ذلك األطفال حدیثو الوالدة):  

د خانة االختیار  أشتري وجبات الطعام وأعدھا مع زمالئي في الغرفة (حدِّ
 ال  نعم     التي تنطبق):  

 أرید أن یشاركني شخص ما في: 
  المساعدات الغذائیة األساسیة    المساعدات النقدیة          
 المساعدة الطبیة    مساعدات رعایة الطفل   

      إذا كان األمر كذلك، َمن؟  اذكر األسماء.  

 رقم الضمان االجتماعي عالقتھ بي الجنس االسم (األسماء)

                        

                        

                        

       شخص ما منزلي.  التاریخ:   غادر 
 اذكر جمیع الذین غادروا منزلك:  

د خانة االختیار التي   أتوقع أن یعود الشخص (األشخاص) إلى المنزل (حدِّ
 ال  نعم      تنطبق):   
 عالقتھ بي االسم (األسماء)      مر كذلك، َمن؟  اذكر األسماء:  إذا كان األ

            

 متى تتوقع أن یعود الشخص (األشخاص) مرة أخرى؟            
                  

د جمیع ما ینطبق):  .  4  لقد تغیرت موارد أسرتي.  فقد حصلُت أنا أو أحد أفراد أسرتي على اآلتي (حّدِ

د جمیع ما ینطبق):    العملة استثمار في سوق  شھادة إیداع    مدخرات    شیك     حساب بنكي (حدِّ
       تاریخ فتح الحساب:        $المبلغ في الحساب:   

       تاریخ االستالم:          طراز:  ال        ماركة التصنیع:          سیارة:  السنة:    
         ) الذي تم الحصول علیھ: EITCالتخفیض الضریبي على أساس الدخل المكتسب (        تاریخ االستالم:      $ضریبة مستردة:  
       تاریخ االستالم:         مبلغ مقطوع (یشمل المخصصات، أو التسویات، أو المیراث بأثر رجعي): 
      موارد أخرى (اذكرھا):   
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مان التكمیلي  لقد تغیر دخل أسرتي.  تشمل أمثلة الدخل األرباح أو األجور من وظیفة أو عمل حر أو مخصصات البطالة، أو الضمان االجتماعي، أو دخل الض .  5
(SSI) ، أو العمل والصناعة(L&I) ، المحاربین القدامى  أو نفقة األطفال، أو مخصصات(VA) ، .د جمیع ما ینطبق  أو الھدایا، أو القروض.  حّدِ

       َمن بدأ دخلھ:        تاریخ بدء الدخل:  الدخل أو الوظیفة. بدایة 
 دوام جزئي     دوام كامل    الشھر    الساعة    في        $المبلغ اإلجمالي (قبل الضرائب):  
       اسم صاحب العمل (إن وجد):        نوع الدخل:  
       تاریخ (تواریخ) حصول الشخص على دخل (أي الیوم األول والخامس عشر من كل شھر أو كل یوم جمعة):   

       َمن توقف دخلھ:         تاریخ توقف الدخل:  الدخل أو الوظیفة. انتھاء 
       سبب توقف الدخل:  

       َمن بدأ دخلھ:                    تاریخ زیادة الدخل:  الدخل أو الوظیفة. زیادة 
 الشھر  الساعة   في   $ المبلغ اإلجمالي (المبلغ بالدوالر قبل خصم الضرائب)  
       اسم صاحب العمل (إن وجد):         نوع الدخل:  
 ال   نعم    ؟  بدوام كاملإلى عمل بدوام جزئي إذا كنت تعمل، فھل ھذا تغییر من عمل  

       َمن بدأ دخلھ:         تاریخ بدء االنخفاض:  خل أو الوظیفة.الد  انخفاض  
 الشھر  الساعة   في        $المبلغ اإلجمالي (المبلغ بالدوالر قبل خصم الضرائب):  
       اسم صاحب العمل (إن وجد):         نوع الدخل:  

د جمیع ما ینطبق.   .  6  حدثت تغییرات أخرى ألسرتي.  حّدِ

 الشھر./        $الشھر إلى /        $تغیرت تكالیف رعایة طفلي (مجالسة األطفال) من:  
 .       تاریخ الوالدة المتوقع: ؛        بدأ الحمل لدي: 
 .       تاریخ انتھاء الحمل: ؛        انتھى الحمل لدي: 

 الشھر./        $الشھر إلى /        $تغیرت مدفوعات إعالة الطفل من: 
       َمن یدفع:   

 الشھر./        $الشھر إلى /        $زادت النفقات الطبیة من: 
       َمن یدفع:   

 أرمل  منفصل   مطلق    متزوج           تغیرت الحالة االجتماعیة لـ:  
       ؛ تاریخ انتھاء التغطیة:        انتھت التغطیة الطبیة الخاصة لـ: 
       ؛ تاریخ بدء التغطیة:        بدأت التغطیة الطبیة لـ: 

      اذكر اسم شركة التأمین ورقم ھاتفھا في حالة انتھاء التغطیة أو بدئھا:   
        ) خالل االثني عشر شھًرا الماضیة. المبلغ:LIHEAAتلقیت دفعة من قانون مساعدات الطاقة المنزلیة لذوي الدخل المنخفض (  

 ؛      $دوالًرا أو أكثر (المبلغ بالدوالر قبل خصم الضرائب):   $4250مكاسب الیانصیب أو المقامرة بقیمة  
       تاریخ االستالم:  ؛          َمن:  

 تغییرات أخرى (وضحھا)
      

 رعایة الطفل   المساعدات الطبیة       المساعدات الغذائیة األساسیة       المساعدات النقدیة        أرید إنھاء:    .  7
 تسجیل الناخبین 

ولن یؤثر التقدم بطلب للتسجیل للتصویت أو رفضھ في الخدمات   .1993تقدم اإلدارة خدمات تسجیل الناخبین على النحو المطلوب بموجب قانون تسجیل الناخبین الوطني لعام 
كما یرجع   وإذا كنت ترغب في الحصول على المساعدة بشأن ملء استمارة تسجیل الناخبین، فسوف نساعدك.  أو مقدار المخصصات التي سیتم تقدیمھا من جانب ھذه الوكالة.

نك ملء استمارة تسجیل الناخبین بمفردك. وإذا كنت تعتقد أن شخًصا ما قد تدخل في حقك في التسجیل أو رفض التسجیل  ومن ثم یمك  قرار طلب المساعدة أو قبولھا لك وحدك.
أو أي تفضیل سیاسي آخر،  للتصویت، أو حقك في الخصوصیة في تقریر ما إذا كنت ترید التسجیل أو في التقدم بطلب للتسجیل للتصویت، أو حقك في اختیار حزبك السیاسي

 .Washington State Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881)یمكنك التقدم بشكوى إلى: ف
 ال  نعم       ھل ترید التسجیل للتصویت أو تحدیث تسجیل الناخبین الخاص بك؟   

د أیًا من خانتَي االختیار، فسیتم اعتبارك أنك قد قررت عدم التسجیل للتصویت في الوقت الحالي.   إذا لم تحّدِ
 اإلقرار والتوقیع 

ح تحت طائلة عقوبة الحنث بالیمین أن المعلومات التي أقدمھا  صحیحة وكاملة على حد علمي.  وأفھم أنھ إذا قدمُت معلومات خاطئة، أو مضللة، أو غیر كاملة، فقد أكون أُصّرِ
).  كما أفھم أن المعلومات التي أقدمھا تخضع للتحقق وأوافق على تقدیم اإلثباتات الالزمة.  RCW 74.08.331و RCW 74.08.055عرضة للعقاب بموجب القانون (

عني. ومن ثم دیم اإلثباتات المطلوبة، فإنني أفوض وزارة الخدمات االجتماعیة والصحیة للتواصل مع أشخاص أو وكاالت أخرى للحصول على األدلة نیابةً وإذا لم أتمكن من تق
 یعني توقیعي على ھذا النموذج أنني أبلغُت عن جمیع التغییرات التي یجب علىَّ اإلبالغ عنھا. 

 التاریخ التوقیع
      

 رقم الھاتف
      

 التاریخ توقیع فرد بالغ آخر من أفراد األسرة أو َمن یمثلھ
      

 رقم الھاتف
      

 


