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 تغییر شرایط 
Change of Circumstances 

 نام شما
      

 شناسھ مشتری یا شماره 
SOCIAL SECURITY 

      

امضا و تاریخ را در این فرم درج کنید و آن را بھ دفتر محلی خود    شود را عالمت بزنید.میتان  تمام کادرھایی کھ شامل خانواده  ھا را با دقت مطالعھ کنید.ھمھ قسمت
تماس    اگر پرسشی دارید، یا در صورت نیاز بھ پاکتی کھ ھزینھ پستی آن از قبل پرداخت شده برای تحویل این فرم از طریق پست، با دفتر محلی خود  تحویل دھید.

 بگیرید. 
شما:مسئولیت کمکاگر    ھای  یا  اساسی،  غذایی  مواد  نقد،  پول  شما  میخانواده  دریافت  پزشکی  طبق  ھای  را  تغییرات  باید   WAC 388-418-0005،کند، 

روز ماه پس   )10(ھای نقدی و غذایی، باید تا دھمین  ھای کمکبرای برنامھ  کنید گزارش دھید.بر اساس مزایایی کھ دریافت می  0110-504-182و    182-504-0105
اگر درباره    روز از زمان وقوع تغییر، آن را بھ ما اطالع دھید.  30ھای پزشکی باید، ظرف  برای کمک  ریخ وقوع تغییرات، این تغییرات را بھ ما اطالع دھید.از تا

این امر ممکن است بھ کاھش یا قطع مزایای    تغییری اطالع دھید کھ الزم نیست آن را بھ ما گزارش کنید، باید بررسی کنیم کھ این تغییر چھ تأثیری بر مزایای شما دارد. 
ھای محل سکونت جدید خود را نیز در «قسمت  مکان بھ یک محل سکونت جدید را گزارش دھید، باید ھزینھبرای مواد غذایی اساسی، اگر داوطلبانھ نقل  شما منجر شود.

  حساب خواھیم کرد.  $0ھای محل سکونت جدید خود را بھ ما گزارش نکنید، ما آن را  ینھاگر ھز  ھا از شما مطالبھ نشده باشد.» اعالم کنید، حتی اگر ھنوز آن ھزینھ2
 تواند باعث شود کھ مزایای کمتری دریافت کنید. این امر می

 نشانی من تغییر کرد.   . 1

 خانمان ھستم. من بی   نشانی پستی من تغییر کرد.          مکان:تاریخ نقل مکان کردم.من نقل  
 متفاوت باشد) عبارت است از: نشانی پستی جدید من (اگر  نشانی محل سکونت جدید من عبارت است از: 

 شماره آپارتمان (در صورت وجود) 

            
 کد پستی  ایالت شھر 

           
        

 شماره آپارتمان (در صورت وجود) 

            
 کد پستی  ایالت شھر 

           
 ھای محل سکونت من تغییر کرد.ھزینھ  . 2        

ھای محل  ھرگونھ تغییر دیگری در ھزینھ  مکان کنید.گزارش دھید کھ افزایشی داشتھ باشید یا بھ یک محل سکونت جدید نقل  فقط در صورتیبرای مواد غذایی اساسی،  
 ھمھ موارد مربوط را عالمت بزنید.  گزارش کنید. ای یا بررسی صالحیتدورهھ بعدی تأیید میانمرحل سکونت را در  

 کنم. ای استفاده میمن از مسکن یارانھ  من در حال خرید محل سکونت ھستم.   من در حال اجاره محل سکونت ھستم. 
 مبلغ اجاره ماھیانھ 

$       
 سھم شما، اگر متفاوت است 

$       
 مبلغ ماھانھ رھن

$       
 مبلغ پرداخت ماھیانھ (فقط سھم خود را ذکر کنید)

$       
 پردازم (تمام موارد مربوط را عالمت بزنید):طور جداگانھ ھزینھ موارد زیر را میبھ

 ھای گرمایش/سرمایش ھزینھ 
         $ کنم: من پرداخت می

 در ماه. 

 تلفن 
         $ کنم: من پرداخت می

 در ماه. 

 بیمھ خانھ  
         $ کنم: من پرداخت می

 در ماه. 

 مالیات بر اموال  
         $ کنم: من پرداخت می

 در ماه. 
 مکان را درج کنید. تمام موارد مربوط را عالمت بزنید و تاریخ نقل مکان کردند.چند نفر بھ یا از منزل من نقل  . 3

        تاریخ: مکان کرد.نقل  بھ منزل منیک نفر  
 مکان کردند (از جملھ نوزادان):فھرست تمام کسانی کھ بھ منزل شما نقل 

 کنم  ھایم خریداری و آماده میاتاقیھای غذایی را با ھموعده
 خیر    بلھ   (کادر مربوط را عالمت بزنید):

 خواھم یک نفر را در موارد زیر بگنجانم: می
 مراقبت از کودک   مواد غذایی اساسی   ھای نقدیکمک  
 ھای پزشکی کمک 

       نام آنھا را ذکر کنید. اگر بلھ، چھ کسی؟

 SOCIAL SECURITYشماره  نسبت با من  جنسیت نام(ھا) 

                        

                        

                        

        تاریخ: مکان کرد.نقل از منزل منیک نفر  
 مکان کردند را ذکر کنید: نام تمام کسانی کھ از منزل شما نقل 

مکان کنند  انتظار دارم کھ این شخص (اشخاص) مجدداً بھ منزل من نقل
 خیر    بلھ   (کادر مربوط را عالمت بزنید):

 نسبت با من  نام(ھا)        نام آنھا را ذکر کنید: اگر بلھ، چھ کسی؟
            

انتظار دارید این شخص (اشخاص) چھ زمانی مجدداً بھ منزل شما              
 مکان کنند؟ نقل
      

            

 من یا یکی از اعضای خانوارم موارد زیر را دریافت کردم/کرد (تمام موارد مربوط را عالمت بزنید):  منابع خانوار من تغییر کرد.   .4
 بازار پول     گواھی سپرده    اندازپس    جاری   یک حساب بانکی (تمام موارد مربوط را عالمت بزنید): 

        تاریخ افتتاح حساب:       $ مبلغ موجود در حساب: 
        تاریخ دریافت:        مدل:        برند:        سال: یک وسیلھ نقلیھ: 
        چقدر بود:) EITC(اعتبارات مالیات بر درآمد کسب شده         تاریخ دریافت:       $استرداد مالیات:  
        تاریخ دریافت:        ھا، یا ارث):حسابماسبق، تسویھبھجا (شامل مزایای عطفیک مبلغ یک 
       منابع دیگر (ذکر کنید): 
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 Social Security،توان بھ درآمد یا دستمزدھای ناشی از استخدام یا شغل آزاد، مزایای بیکاری، ھای درآمد میاز نمونھ  درآمد خانوارم تغییر کرده است.   .5
SSI ، کار و صنایع(L&I)سربازان ، حمایت از کودکان، مزایای کھنھ(VA)ھمھ موارد مربوط را عالمت بزنید. ھا اشاره کرد. ، ھدایا، یا وام 

       درآمد چھ کسى شروع شد:         تاریخ شروع درآمد: .شروع شدتاریخی کھ در آن درآمد یا شغل   
   وقتپاره    وقتتمام    ماه    ساعت ھر         $ مبلغ ناخالص (قبل از کسر مالیات):  
       نام کارفرما (در صورت وجود):         نوع درآمد: 
        ھر ماه یا ھر جمعھ):  ام15و  ام1کند (مثالً ھایی) کھ شخص درآمد دریافت میتاریخی (تاریخ 

       درآمد چھ کسى متوقف شد:        تاریخ توقف درآمد: .پایان یافتتاریخی کھ در آن درآمد یا شغل  
       علت توقف درآمد:  

       درآمد چھ کسى شروع شد:         تاریخ افزایش درآمد: .افزایش یافتتاریخی کھ در آن درآمد یا شغل  
 ماه    ساعت ھر    $ مبلغ ناخالص (مبلغ دالری قبل از کسر مالیات)   
       نام کارفرما (در صورت وجود):          نوع درآمد: 
   خیر   بلھ    است؟ تمام وقتبھ  وقتپارهدر صورت اشتغال بھ کار، آیا این تغییر از  

       درآمد چھ کسى شروع شد:          تاریخ شروع کاھش: .کاھش یافتتاریخی کھ در آن درآمد یا شغل   
 ماه    ساعت ھر         $مبلغ ناخالص (مبلغ دالری قبل از کسر مالیات):   
       نام کارفرما (در صورت وجود):          نوع درآمد: 

 ھمھ موارد مربوط را عالمت بزنید.   خانوار من تغییرات دیگری دارد.   .6
 ماه. /       $ماه بھ /       $ھای مراقبت از کودک من (نگھداری از نوزاد) تغییر کرد از: ھزینھ 
 .       ؛ تاریخ زایمان مورد انتظار:        بارداری شروع شد برای: 
 .       ؛ تاریخ پایان بارداری:       بارداری بھ پایان رسید برای: 
 ماه. /       $ماه بھ /       $ھای حمایت از کودکان تغییر کرد از: پرداخت 

         پردازد:چھ کسی می 
 ماه. /       $ماه بھ /       $ ھای پزشکی افزایش یافت از: ھزینھ 

         پردازد:چھ کسی می 
 بیوه شده    متارکھ کرده   طالق گرفتھ   ازدواج کرده         وضعیت زناشویی تغییر کرد برای: 
       ؛ تاریخ پایان پوشش:        پوشش پزشکی خصوصی تغییر کرد برای: 
       ؛ تاریخ شروع پوشش:        پوشش پزشکی خصوصی آغاز شد برای: 

       در صورت پایان پوشش یا آغاز آن، نام و شماره تلفن شرکت بیمھ را درج کنید: 
  ) LIHEAA, Low Income Home Energy Assistance Act( آمد» در ھزینھ انرژی خانگی افراد کم ماه گذشتھ، من یک پرداخت موضوع «قانون کمک   12طی   

        را دریافت کردم. مبلغ: 
 ؛      $ (مبلغ دالری قبل از کسر مالیات): $4,250کشی یا قمار معادل یا بیشتر از مبالغ برنده شده در قرعھ 

        تاریخ دریافت:  ؛        چھ کسی: 
 سایر تغییرات (شرح دھید) 

      
 مراقبت از کودک     ھای پزشکی کمک    مواد غذایی اساسی    ھای نقدیکمک  خواھم بھ موارد زیر خاتمھ دھم:می   .7

 دھندگان نام رأی ثبت 
ثبت خدمات  سازمان  رأیاین  ثبتنام  ملی  «قانون  طبق  را  رأیدھندگان  سال    )National Voter Registration Act(دھندگان»  نام  می1993مصوب  ارائھ  دھد.  ، 

اگر در تکمیل   تأثیری نخواھد داشت. نام برای رأی دادن بر خدمات یا میزان مزایایی کھ ممکن است توسط این سازمان ارائھ شود  نام یا امتناع از ثبت درخواست ثبت
  گیری در خصوص درخواست یا پذیرش کمک بر عھده خود شما است. تصمیم  دھندگان بھ کمک نیاز داشتھ باشید، با کمال میل بھ شما کمک خواھیم کرد.نام رأیفرم ثبت

نام برای رأی دادن، حق شما برای  نام یا امتناع از ثبتسی در حق شما برای ثبتصورت خصوصی پر کنید. اگر اعتقاد دارید کدھندگان را بھنام رأیتوانید فرم ثبتمی
ھای سیاسی شما  نام برای رأی دادن، یا حق شما برای انتخاب حزب سیاسی یا سایر اولویتنام یا درخواست ثبتگیری برای ثبتحفظ حریم خصوصی از حیث تصمیم

می کرده،  ادامداخلھ  نزد  خود  شکایت  واشنگتن  توانید  ایالت  انتخابات  اداره  کنید:  مطرح  زیر  نشانی  )Washington State Elections Office(ره   بھ 
PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229 (1-800-448-4881). 

 خیر    بلھ   روزرسانی کنید؟دھندگان خود را بھنام رأی نام کنید یا اطالعات ثبتخواھید برای رأی دادن ثبتآیا می
 نام نکنید.دادن ثبتاید فعالً برای رأی  شود کھ تصمیم گرفتھاگر یکی از این دو کادر را عالمت نزنید، این گونھ تلقی می

 اظھارنامھ و امضا 
دانم کھ اگر  من بھ خوبی می  دانم دقیق، درست، و کامل است.ام تا جایی کھ میکنم کھ اطالعاتی کھ ارائھ دادهاظھار میھای گواھی دروغ،  من با آگاھی از مجازات

کنم کھ اطالعاتی کھ  من درک می  مجازات شوم.   )RCW 74.08.331و    RCW 74.08.055(کننده، یا ناقص بدھم، ممکن است طبق قانون  اطالعاتی نادرست، گمراه
دھم  اجازه می  DSHSاگر نتوانم شواھد مورد نیاز را ارائھ دھم، بھ    آزمایی انجام شود.کنم کھ این راستیآزمایی قرار خواھد گرفت و موافقت میام مورد راستیارائھ داده

ربط تماس بگیرد و شواھد و مدارک الزم را دریافت نماید. امضای من در این فرم بھ این معنی است کھ من  ھای ذیکھ بھ نمایندگی از من با سایر اشخاص یا سازمان
 ام. تمام تغییراتی کھ باید گزارش کنم را گزارش کرده

 تاریخ  امضا
      

 شماره تلفن
      

 تاریخ  امضا سایر اعضای بالغ خانوار یا نماینده 
      

 شماره تلفن
      

 


