 ) Eيجب اإلبالغ عن إيرا دات من ال معاش  /التقاعد  /جميع اإلي رادات األخرى  .إرجع إلى الرسم البياني و الجدول بعنوان " مصادر الدخل للبالغين" في هذه التعليمات و قدم تقرير عن الدخل
الذي ينط بق في " ا لمعاش  /التقاعد  /جميع اإليرادات األخرى " فى المكان المحدد على الطلب .
 ) Fاإلبالغ عن إجمالي حجم األسرة  .أكتب عدد مجموع أفراد األسرة في " مجموع أفراد األسرة ( األطفال والكبار )  " .هذا الرقم يجب أن يكون مساويا لعدد أفراد األ سرة المدر جة في
ال خطوة  1و الخط وة  . 3إذا كان هناك أي من أفراد أسرتك لم تذكره فى ا لطلب  ،إرجع و أضفها  .من المهم جدا سرد كافة أفراد األسرة  ،حيث أن حجم ا سرتك يقرر حد دخلك فى الوجبا ت
مجانية ومخفضة .
 ) Gأذكر األرقام األربعة األخيرة من رقم ا لضمان االجتماعي لك  .الذى يكسب الدخل الرئيسي لألسرة أو فرد اخر من أفراد األ سرة البالغين يجب أن تزكر األرقام األربعة األخ يرة م ن رقم
الضمان االجتما عى الخاصة بهم في المكان المخصص  .انت مؤهال للتقدم بطلب لل حصول على إعانات حتى لو لم يكن لديك رقم الضمان االجتماعي  .إذا لم يكن هناك أفراد من األسرة
البالغين لديهم رقم الضمان االجتماعي  ،أ ترك هذه المساحة فارغة و ض ع عالمة في المربع إلى اليمين المسمى " ضع عالمة إذا كان ال يوجد رقم الضمان اإلجتماعى " .

مصادر الدخل للبالغين
المساعدة العامة  /النفقة  /دعم الطفل

المعاشات  /التقاعد  /جميع اإليرادات األخرى
• الضمان االجتماعي ( بما في ذلك التقاعد من السكك
الحديدية و فوائد الرئة السوداء )
• صناديق المعاشات الخاصة أو اإلعاقة
• الدخل من إرث أو العقارا ت
• المعاشات
• دخل االستثمار
• الفوائد المكتسبة
• إيرادات اإليجار
• الدخل المنتظم نقدا من خارج األسرة

• إعانات البطالة
• تعويض العمال
• دخل الضمان التكميلي ( ) SS
• المساعدة النقدية من الدولة أو ال حكومة المحلية
• النفقة
• مدفوعات الدعم للطف ل
• فوائد المحاربين القدما ء

األرباح من العمل
• الراتب واألج ور والمكافآت النقدية
• صافي الدخل من ال شغل المستقل ( مزر عة أو األ عمال
التجارية )
• فوائد اإلضرا ب
إذا كنت في الجيش األمريكي :
• األجور والمكافآت النقدية األساسية ( ال تشمل األجور
القتالية  ،أو بدالت ال سكن المخصصة )
• البدالت لل سكن خارج القاعدة  ،والغذاء  ،والمالبس

الخطوة  : 4معلومات االتصال و توقيع البالغ
يجب أن ت وقع جميع الطلبات من قبل عضو األ سرة من البالغين  .من خالل التوقيع على الطلب  ،أن فرد األ سرة ي وعد أن جميع المعلومات تم اإلبالغ عنها بصدق وبشكل كامل  .قبل االنتهاء من
هذا الطلب  ،ير جى التأكد أ يضا من أنك قد قرأت ال خصوصية و الحقوق المدنية فى البيانات على الجزء الخلفي من هذا الطلب .
 ) Aيجب توفير معلومات االتصال الخاصة بك  .إرسل عنوانك الحالي في المجاالت الم نصوص عل يها إذا كانت هذه المعلومات متوفرة  .إذا كان ليس لديك أي عنوان دائم  ،هذا ال ي جعل أطفال ك
غير مؤهل ين للوجبات الم درسية المجانية أو المخفضة  .تقاسم رقم الهاتف وعنوان البريد اإللك تروني  ،أو كليهما هو اختياري  ،ولكن يساعدنا على الوصول إليك بسرعة إذا كنا بحاجة
لالتصال بك.
 ) Bوقع و إ طبع اسمك  .طباعة اسمك في المربع " اسم ال بالغيىن المكملين إلستمارة الطلب  " .و و وقع اسمك في ال مربع " توقيع ال بالغ الذى يمأل استمارة الطلب " .
 ) Cكتابة تاريخ اليوم  .في المكان الم خصص  ،إكتب تاريخ اليوم في المربع .
 ) Dمشاركة معلومات الهويات لألطفال العرقية واإلثنية ( اختياري )  .على خلف الطلب  ،فإننا نطلب منك لتبادل المعل ومات حول هوية و عرقية أطفالك  .ه ذا ال جزء اختياري و ال يؤثر على
أحقية أطفالك للوجبات المدرسية المجانية أو المخفضة .

الخطوة  : 5برنامج لويزيانا ل لتأمين الصحي لألطفال (  - ) PIHCALاختياري
يجب ملء هذا الجزء إذا كنت ال ترغب في تبادل المعلومات من ط لب عائلتك مع برنامج التأمين الصحى فى والية لويزيانا للطفولة ( .) PIHCaL

