الخطوة  : 3اإلبالغ عن الدخل لجميع افراد االسرة
 ) Aإبلغ عن الدخل الذي ي حصل عليه األطفال  .إرجع إلى الرسم البياني و الجدول بعنوان " مصادر الدخل لألطفال " في هذه التعليمات و قدم تقرير عن الدخل اإل جمالي المشترك ل جميع
األطفال المذك ورة في ال خطوة  1في منزلك و ضع عالمة فى المربع " إجمالي الدخل للطفل  " .اذكر فقط دخل األطفال بالتبنى إذا كنت مقدما بالنسبة لهم جنبا إلى جنب مع بقية أفراد أ سرتك
وهو اختياري لألسرة ان تقدم قائمة األطفال بالتبنى الذين يعيشون معهم ك جزء من األ سرة .
ما هو دخل الطفل ؟ دخل الطفل هو األموال الواردة من خارج أهل المنزل التي تدفع مباشرة ألطفالك  .كثير من األ سر ليس لديها أي دخل ل لطفل  .استخدام الرسم البياني و الجدول أدناه
لتحديد ما إذا كان منزلك لديه دخل للطفل لإلعالن عنه .

مصادر دخل االطفال
مصادر دخل االطفال

أمثلة
• طفل لديه وظيفة حيث يحصل على راتب أو أ جر .

• العائدات من العمل
• الضمان االجتماعي
○ المدفوعات من اإلعاقة
○ فوائد الورثة

• طفل أعمى أو معاق و يتلقى م خصصات الضمان االجتماعي .
• الوالد يكون معاق أو متقاعد أو متوفى  ،و يتلقى أطفاله م
إ ستحقاقات الضمان االجتماعي .

• الدخل من أشخاص خارج المنز ل

• صديق أو أحد أفراد األسرة الممتدة يعطي إنفاق المال الطفل بانتظام
.
• طفل يتلقى الدخل من صندوق خاص من التقاعد  ،المعاش  ،أو الوقف .

• دخل من أي مصدر آ خر

لكل عضو بالغ فى المنزل :
ما الذى يجب أن أذكر هنا ؟
عند ملء هذا القسم  ،يرجى ان تشمل جميع أفراد األسرة في منزلك وهم :
• من يعيش معك و يشارك فى اإل يرادات والمصروفات  ،حتى لو لم يكون ذات صلة  ،و حتى لو أنهم ال ي حصلون على دخل من تلقاء نفسهم .
ال تشمل األشخاص الذين :
• الذين يعيشون مع ك و لكن ال تدعمها من دخل األسرة الخاص بك  ،ال يساهموا فى دخل أسرتك .
• األطفال والطالب الم درجين بالفعل في الخطوة 1
كيف يمكنني ملء كمية الدخل والمصدر ؟
لكل نوع من أنواع الدخل :
• استخدام الرسوم البيانية في هذا القسم لتحديد ما إذا كان منزلك لديه دخل لإلبالغ عنه .
• أ بلغ عن كمية الدخل اإلجمالي فقط  .أبلغ عن الدخل بالدوالر بأكملها  .ال تشمل ال سنتات .
○ الدخل اإلجمالى هو م جموع اإليرادات الواردة قبل الضرائب أو الخص ومات .
○ كثير من الناس يعتقدون من الدخل المبلغ الذي " يؤخذ الى المنزل " وليس الم جموع  ،المبلغ " اإلجمالي "  .تأكد من أن الدخل الذي يعلن عنه فى هذا الطلب ل م ي تم تخفيضه
الجل دفع الضرائب  ،و أقساط التأمين  ،أو أية مبالغ أخرى مأخوذة من راتبك .
• إكتب "  " 0في أي حقول هنا ال يوجد دخل لإلعالن عنه  .سيتم احتساب أية حقول دخل تركت فارغة أو فارغة كما تكون بقيمة أصفار  .إذا كنت كتبت "  " 0أو تركت أي حقول
فارغة  ،ف أنت تصدق ( وعد ) على أنه ال يوجد دخل لإل بالغ عنه  .إذا عرف المسؤولين المحليين من المعلومات المتاحة إل ىهم أن دخل بيوتكم قد ذكرت بشكل غير صحيح  ،فان
الطلب الخاص بك سيتم التحقق منه لتطبيق القضية .

• علم على كيف غالبا تتلقى كل نوع من الدخل باستخدام خانات االختيار على يمين كل حقل .
 ) Bاذكر قائمة بافراد األسرة البالغين  .طباعة اسم كل فرد من أفراد األ سرة في المربعات الم خصصة الجل " أسماء افراد المنزل البالغين (األول واألخير )  " .ال تضع قائمة ب أفراد األسرة
التي ذكرتها في الخطوة  .1إذا كان الطفل المذك ور في ال خطوة  1عنده دخل  ،اتبع اإلرشادات في الخطوة  , 3جزء . A
 ) Cإعلن عن الدخل من العمل  .إر جع إلى الرسم البياني و الجدول بعنوان " مصادر الدخل للكبار " في هذه التعل يمات و تقديم تقرير عن الدخل من العمل في جزء " األرباح من العمل " فى
الطلب  .هذا هو عادة األموال الواردة من العمل من وظائف  .إذا كنت األعمال لحسابهم الخاص أو صاحب المزرعة  ،سوف تقدم تقريرا بصافي الدخل الخاص بك .
ماذا لو أنا موظف عمل خاص ؟ إذا كنت تعمل عمل خاص  ،إ علن عن ال دخل من ه ذا العمل كمبلغ صافي  .و يحسب هذا من خالل طرح مجموع النفقات التشغيلية من عملك من اإل يصاالت
اإلجمالية أو اإليرادات .

 ) Dإعلن عن الدخل من المساعدات العامة  /دعم الطفل  /النفقة  .إرجع إلى الرسم البيانى و الجدول بعنوان " مصادر الدخل للكبار " في هذه التعل يمات وتقديم إعالن عن الدخل الذي ينطبق
في هذا المجال " المساعدة العامة  /دعم الطفل  /النفقة " على الطلبات  .ال تبلغ عن قيمة أي استحقاقات المساعدة العامة من القيمة النقدية التى تكون ليست م درجة على الرسم البياني  .إذا
يتم تلقي الدخل من دعم الطفل أو النفقة  ،ال ينبغي اإلبالغ عن المدفوعات هنا إال بأمر من الم حكمة  .يجب اإلبالغ عن المدفوعات الغ ير ر سمية ولكن العادية فى جزء اإل يرادا ت
" األ خرى " في الجزء التالي .

