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 مراجعة التوثیق النصف سنوي 
 Mid-Certification Review 

 لالستمرار في الحصول على المستحقات، علیك استكمال مراجعة التوثیق النصف سنوي عبر البرید أو تسلیمھا أو عبر الھاتف. 
 : للحصول على النقد

  .اإلجابة عن كل سؤال 
  .تقدیم إثبات الدخل 
  على جمیع التغییرات. تقدیم دلیل 
   التوقیع على نموذج المراجعة

 وإعادتھ مرة أخرى. 

 لدعم األسرة العاملة: 
   4أو   3ال یلزم اإلجابة عن األسئلة  

 . 12أو   5أو 
   علیك تقدیم إثبات الدخل وساعات

 العمل. 

 : للحصول على الطعام األساسي
  ال یلزم اإلجابة عن األسئلة 

 . 12أو   5أو   4أو  3
  تحصل على الطعام األساسي فقط، فلن یطلب منك تقدیم إثبات  إذا كنت

الدخل إلجراء ھذه المراجعة.  إال أنھ یمكنك تقدیم ما یثبت انخفاض  
 الدخل للحصول على زیادة محتملة في االستحقاقات. 

  .التوقیع على نموذج المراجعة وإعادتھ مرة أخرى 
 .  االسم والعنوان الحالي ومعلومات االتصال 1

 االسم األخیر االسم األول 
            

 )IDرقم تعریف العمیل ( 
      

 الرمز البریدي  الوالیة المدینة الشارع الذي تسكن فیھ عنوان 
                     

 الرمز البریدي  الوالیة المدینة عنوان المراسلة إذا كان مختلفًا
                     

 رقم ھاتف المنزل الرئیسي
 رسالة    منزل        خلوي        

      

 أرقام ھواتف أخرى ثانویة
 رسالة    منزل        خلوي        

      

 .  األشخاص الذي ینتقلون إلى منزلك أو خارجھ 2
 ال  نعم (أخبرنا بالمزید أدناه)          ؟ھل انتقل أي شخص إلى منزلك أو خارجھ

 خارج منزلك تاریخ انتقالھ  ھل ترید استحقاقات لھذا الشخص؟  منزلك تاریخ انتقالھ إلى  بك عالقتھ االسم  

       ال   نعم                          

       ال   نعم                          
 .  الحمل (غیر ضروري للحصول على المعونات الغذائیة)3

 ال  نعم (أخبرنا بالمزید أدناه)           الماضیة؟ھل حدث تغیر ألي شخص في الحمل خالل األشھر الستة 
 تاریخ نھایة الحمل  تاریخ االستحقاق المتوقع  االسم  

                  

 (غیر ضروریة للحصول على المعونات الغذائیة) .  الموارد النقدیة 4
 ال   نعم (أخبرنا بالمزید أدناه)        ھل یمتلك أفراد أسرتك موارد نقدیة؟   

 سندات  أسھم  حساب توفیر  حساب جاري  مالك 

              $         $         $         $ 

              $         $         $         $ 

 .  السیارات (غیر ضروریة للحصول على المعونات الغذائیة)5
 ال   نعم (أخبرنا بالمزید أدناه)        ھل حصل شخص ما على سیارة في األشھر الستة الماضیة؟   

 ھل ھذه سیارة مؤجرة؟  المبلغ المستحق  القیمة الحالیة )2004، 1998(أمثلة: طراز عام  الطراز (أمثلة: فركس، نیون)  الصنع (أمثلة: فورد، دودج)  مالك 

 ال   نعم                                          

 .  دخل جدید / دخل متوقف 6
 ال  نعم (أخبرنا بالمزید أدناه)     ھل بدأ شخص ما في الحصول على الدخل أو توقف عن الحصول على الدخل في األشھر الستة الماضیة؟    

 (أمثلة:  وظیفة جدیدة / تعویض عن البطالة / ضمان اجتماعي / استحقاقات وزارة العمل والصناعة / دعم الطفل) 
 تاریخ توقف الدخل  الدخل تاریخ بدء  ھل بدأ الدخل أم توقف؟  صاحب العمل أو مصدر دخل آخر  اسم الشخص الذي لدیھ دخل  

             توقف   بدأ                  
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 .  أرباح الیانصیب أو لعب القمار 7

 دوالر أو أكثر من أرباح الیانصیب أو لعب القمار في األشھر الستة الماضیة؟   4250ھل ربح شخص ما مبلغ  
 ال   نعم (أخبرنا بالمزید أدناه)        

 تاریخ االستالم  مبلغ الربح (قبل الضرائب)  مصدر الربح اسم الفائز  

                    $       

 .  األرباح / الدخل من العمل الحر 8

اسم الشخص الذي   
 لدیھ دخل 

صاحب العمل وموظف  
االتصال الذي یمكنھ التحقق من  

 دخلك

ھاتف صاحب  رقم 
 العمل

دوالرات لكل    10معدل الدفع (أمثلة: 
 ساعة / 

 دوالر شھریًا /  1200
 دوالر لكل بوشل)  2

ساعات العمل  
 األسبوعیة

أیام الدفع (أمثلة:  الیوم العاشر  
والخامس والعشرون / كل یوم جمعة، 

 كل یوم ثالثاء/ یومیًا)

                   لكل     $                          

                   لكل     $                          

ساعة  20قل من إذا كنت أنت أو شخًصا آخر في منزلك بالغًا قادًرا على العمل دون إعالة وتحصل على المعونات الغذائیة، فھل انخفضت ساعات العمل إلى أ
 ال   نعم       في األسبوع؟    

 .  أنت ملزم قانونًا بدفع دعم الطفل 9
 ال   نعم (أخبرنا بالمزید أدناه)        ھل قام شخص ما بإجراء تغییر في طلب دعم الطفل؟    

 شھریًا  یدفعونھمبلغ الدعم الذي  مبلغ طلب دعم الطفل الشھري  اسم الطفل الخاضع للتغطیة في طلب الدعم  الشخص الملزم قانونًا بدفع دعم الطفل  

                    $         $ 

 .  الدخل من مصادر أخرى10

مصدر الدخل (أمثلة:  ضمان اجتماعي / دعم الطفل / استحقاقات   اسم الشخص الذي لدیھ دخل 
 وزارة العمل والصناعة / تعویض عن البطالة 

عدد مرات الحصول علیھ  
 أسبوعیًا / شھریًا) (أمثلة:  

المبلغ الذي تم الحصول علیھ كل  
 شھر 

                          $ 

                          $ 

 .  اإلیجار / الرھن / الضرائب والرسوم اإللزامیة 11
 للمصروفات التالیة إذا لم تكن متضمنة في الرھن أو اإلیجار المبالغ السنویة اكتب  للمصروفات التالیة المبالغ الشھریةاكتب   

         $ الرھن / اإلیجار: 
ھل یتم دفع أي جزء من الرھن / اإلیجار الخاص بك من قبل شخص آخر  

 ال   نعم       أو وكالة؟    

         $ قیمة المبلغ الذي یدفعونھ: 

         $ قیمة المبلغ الذي تدفعھ: 

         $ إیجار المكان: 

         $ رسوم اإلیجار المطلوبة: 

         $ الضرائب على الممتلكات: 
         $ التأمین على المالكین: 

         $ رسوم الشراكة / الشقة: 

 .  تكالیف المرافق 12
 عن اإلیجار أو الرھن؟  بشكل منفصلما ھي المرافق التي تدفع لھا أسرتك 

 الصرف الصحي      الھاتف المنزلي / الخلوي       المیاه       الكھرباء (غیر الحرارة)       الحرارة (الكھرباء / الغاز)       
 القمامة  
 شھًرا.   12عانة الطاقة المنزلیة لمحدودي الدخل في آخر حصلت على مبلغ إ  
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 .  تسجیل الناخب 13
ولن یؤثر تقدیم طلب التسجیل أو إلغاء التسجیل   1993توفر اإلدارة خدمات تسجیل الناخبین كما ھو مطلوب بموجب قانون تسجیل الناخبین الوطني لعام 

ویرجع    المساعدة. إذا أردت المساعدة في ملء طلب تسجیل الناخبین، فسنقدم لك   لالنتخاب على الخدمات أو الممیزات التي ستحصل علیھا من ھذه الوكالة.
ویمكنك ملء نموذج تسجیل الناخبین بخصوصیة تامة. وإذا كنت تعتقد بتعطیل شخص ما لحقك في    قرار البحث عن المساعدة أو الموافقة علیھا إلیك وحدك.

السیاسي الخاص، أو تفضیالتك   التسجیل من أجل التصویت أو إلغاء التصویت، أو حقك في خصوصیة تقریر التسجیل من عدمھ، أو حقك في اختیار حزبك
 Washington State Elections Office PO Box 40229, Olympia, WA 98504-0229السیاسیة األخرى، یمكنك تقدیم الشكوى إلى:  

(1-800-448-4881). 
 ال   نعم       ھل ترید تسجیل صوتك أو تحدیث سجل الناخب الخاص بك؟   

 .  التوقیع والتاریخ 14

وأعلم أن المعلومات التي أقدمھا في ھذا بتوقیعي على ھذا النموذج، أصرح بأن المعلومات التي قدمتھا في ھذا المستند صحیحة ودقیقة وكاملة بقدر معرفتي.   
ئفة عمًدا أو عدم  النموذج قد توقف استحقاقاتي أو تقللھا.  كما أعلم أن الحصول على استحقاقات نقدیة أو غذائیة بشكل غیر صحیح من خالل تقدیم بیانات زا 

علومات أعلم أنھا غیر صحیحة، فقد أحاكم جنائیًا.  وأفھم أن العقوبات  اإلبالغ عن شيء أعلم أنھ یجب اإلبالغ عنھ، یعتبر جریمة.  وأفھم أنني إذا قدمت م
لیالً على تغییرات الدخل المفروضة على مخالفة قواعد المعونات الغذائیة عمًدا تشمل عدم استحقاق المعونات أو الغرامات أو السجن.  كما أفھم أنھ إذا لم أقدم د

 الغذائیة، فلن یتم استخدام ھذه التغییرات لتحدید استحقاقاتي.  التي تزید من استحقاقي للمساعدة النقدیة أو

 التاریخ توقیع رب األسرة أو الممثل المفوض 
      

 


