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 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في كاروالينا الشمالية
 قسم الخدمات االجتماعية
 خدمات االجتماعية اإلقليمي________________________ قسم ال

 
 )SNAPطلب االشتراك في برنامج المعونة الغذائية الُمبسط (

 

  (اسم وعنوان قسم الخدمات االجتماعية)                   (االسم والعنوان)  

┌      ┐  ┌      ┐      
 
 
 

        
└      ┘    └      ┘ 

  ما الذي أتقدم بطلب له؟ 
 

)؛ نظًرا SNAPلك حول برنامج خدمات الطعام والتغذية!  قد تكون مؤهالً لالشتراك في برنامج المعونة الغذائية الُمبسط ( لدينا أخبار سارة 
عاًما على األقل.  إذا كنت مؤهالً لالشتراك في برنامج المعونة الغذائية المبسط، فستتلقى  65ألنك تتلقى دخل ضمان تكميلي وتبلغ من العمر 

 دمات الطعام والتغذية بصفة شهرية تلقائّيًا.معونة برنامج خ
 

 كيف أقدم طلًبا لالشتراك في برنامج المعونة الغذائية المبسط؟
 

لتقديم طلب لالشتراك في هذا البرنامج، قم ببساطة باإلجابة على األسئلة الواردة أدناه، ووقع هذا الخطاب، وأرسله إلينا مرة أخرى في 
 الظرف المرفق.  

 

 قطن زوجك في المنزل؟  نعم     ال   . هل ي1 
  إذا كانت اإلجابة نعم، فحددي اسمه وتاريخ ميالده  ____________________________________     

 

هل يحصل أي فرد على خدمات من برنامج خدمات الطعام والتغذية، أو طوابع طعام، أو برنامج المعونة الغذائية المبسط في  
 أخرى؟  نعم     ال     إذا كانت اإلجابة نعم، فمن؟  _____________________________مقاطعة أو والية 

 ما هي المقاطعة أو الوالية؟  ______________________ 
  ________. ما المبلغ الذي تدفعه لإليجار، أو الرهن العقاري، و/أو إيجار األرض في كل شهر؟3 

 

   ال، إذا كانت اإلجابة نعم، فكم عددهم؟  __________    معك؟     نعم .  هل هناك أشخاص آخرون يقطنون 4 

     إذا كانت اإلجابة نعم، فهل تشترون الطعام وتطهونه بصورة منفصلة؟    نعم     ال                    

                  ال   .  هل تدفع مقابل التدفئة لمنزلك؟   نعم5  
 

زيت الوقود   الغاز الطبيعي   الغاز النفطي المسال   الكهرباء  الخشب  ع دائرة حول أحد ما يلي) نوع التدفئة:  (ض   
  الفحم   الكيروسين

 

 .  ما هو تاريخ ميالدك؟  __________________6 
 

 كيف أستطيع الحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج المعونة الغذائية المبسط؟
 

ول على معلومات إضافية، ُيرجى االتصال بقسم الخدمات االجتماعية المحلي الذي تتبعه  إذا كنت ترغب في الحص 
بمركز خدمة العمالء في وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية على __________________________________  أو االتصال 

 .  يسرنا اإلجابة على أسئلتك.  1-800-662-7030رقم 
 

لطلب بمثابة إقرار مني بأنني أستوعب النموذج المرفق الذي يوضح معلومات برنامج خدمات الطعام والتغذية وحقوقي ُيعد التوقيع على هذا ا
 ومسؤولياتي.    

 

 XU              U                   
  الهاتف ورقم كود المنطقة         التاريخ        توقيع مقدم الطلب 
 X__________________________         _________________________  
  التاريخ           "×")توقيع الشاهد (إذا كان موقًعا برمز  

 
 

 

 يُرجى قراءة المعلومات في الجهة الخلفية من هذه الصفحة 
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 ماذا يحدث بعد إعادة طلبي إلى الخدمات االجتماعية؟
 

سوف   قى الطلب الموقع ونقرر أهليتك، سوف ُنرسل إليك بطاقة تحويل اإلعانة اإللكترونية وتعليمات خاصة بكيفية استخدامها.بمجرد أن نتل 
ذية تتلقى بطاقة تحويل اإلعانة اإللكترونية حتى إن كان لديك واحدة بالفعل.  نأمل أن تجد طريقة استالم معونة برنامج خدمات الطعام والتغ

 هذه يسيرة.  
 

 ماذا إذا كنُت بحاجة إلى شخص ُيقدم طلًبا أو يستخدم إعانة برنامج المعونة الغذائية المبسط الخاصة بي لصالحي؟
 

إذا كنت ترغب في أن يقوم شخص آخر باستخدام أو الحصول على معلومات حول اإلعانة المخولة لك، ُيرجى وضع عالمة على المربع  
وف ُنرسل إليك نموذًجا بالبريد.  تستطيع أنت والشخص الذي ترغب في الحصول على مساعدته فس نعمأدناه.  إذا وضعت عالمة أمام 

استيفاء النموذج وإعادته إلى مكتبنا.  سوف يستلم هذا الشخص بطاقة تحويل اإلعانة اإللكترونية ويستطيع الحصول على اإلعانة المخولة 
 لك.  

  □ال       □عانات المخولة لي واستخدامها.   نعم أنا بحاجة إلى شخص ُيساعدني في الحصول على اإل 
 

حقق شكًرا لك على تقديم طلب لالشتراك في برنامج المعونة الغذائية المبسط.  نأمل أن تكون طريقة استالم اإلعانات هذه أيسر بالنسبة لك وت
 نفًعا أكبر لك في شراء الطعام.

 
 تفضيالت اللغة

 
 ة بخالف اللغة اإلنجليزية؟  إذا كانت اإلجابة نعم، فما هي اللغة المفضلة؟ هل ترغب في استالم إخطاراتك بلغ 

 
______________________ 

 
 

 ال تدون شيًئا في المساحة أدناه -لالستخدام داخل الوكالة فقط 
 

 
  من _______________ إلى ________________________   فترة االعتماد:  □  موافق عليه 

 
 ______________________________________________  الرفض: سبب □  مرفوض 

 
 توقيع موظف االعتماد: _____________________________________________________ 

 
 تاريخ التصرف: _____________________________________________________________ 

 
 __________________________________مالحظات: ___________________________________

 
______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 المبسطبرنامج المعونة الغذائية 
 

 ك ومسؤولياتكمعلومات البرنامج وحقوق
 

Uاحفظ هذه الصفحة في سجالتك 
 
 

 ؟المبسطما هو برنامج المعونة الغذائية 
 

ريقة برنامج المعونة الغذائية المبسط هو نسخة ُمبسطة من برنامج خدمات الطعام والتغذية يسعى إلى تقديم الطعام إلى البالغين كبار السن بط 
ال تسري العديد من قواعد برنامج خدمات الطعام والتغذية. برنامج المعونة الغذائية المبسط هو مشروع مدته ست سنوات نشأ من   جديدة.

 كة بين قسم الخدمات االجتماعية في كاروالينا الشمالية وبرنامج خدمات الطعام والتغذية التابع لوزارة الزراعة األمريكية.شرا
 
 

 َمن المؤهلون؟
 

 حدد قسم الخدمات االجتماعية وأرسل طلبات بالبريد إلى األفراد الذين يتلقون دخل الضمان التكميلي و:
 

 أكثر،عاًما أو  65يبلغون من العمر  •
 وال يقطنون في مؤسسة، •
 ويقطنون في كاروالينا الشمالية، •
 ويشترون الطعام ويطهونه بصورة منفصلة عن األفراد القاطنين في المنزل. •

 
 

 ما الذي سأحصل عليه؟
 

رنامج خدمات الطعام إذا كنت مؤهالً لالشتراك في برنامج المعونة الغذائية المبسط، فسيتم إيداع معونتك بصورة تلقائية في حساب معونة ب 
والتغذية الخاص بك كل شهر.  يعتمد المبلغ الذي تحصل عليه على مبلغ الرهن العقاري أو اإليجار الشهري.  سوف ُنرسل إليك بطاقة 

في كافة أنحاء بالستيكية باسم بطاقة تحويل اإلعانة اإللكترونية التي تستطيع استخدامها لشراء أغلب بنود الطعام في متاجر البقالة المشاركة 
).  يجوز لك أن تسمح لشخص آخر بالحصول على بطاقة EBTالوالية.  ُتدعى طريقة استالم المعونة هذه باسم تحويل اإلعانة اإللكترونية (

ج، سوف تحويل اإلعانة اإللكترونية بحيث يستطيع هذا الشخص استخدام اإلعانة في شراء الطعام لك.  بعد التقدم بطلب لالشتراك في البرنام
 تتلقى بطاقة تحويل اإلعانة اإللكترونية وتعليمات خاصة بكيفية استخدامها إذا كنت مؤهالً.  

 
ا، أو إذا تجاوزت نفقاتك الطبية  250إذا تجاوزت مصاريف اإليجار أو الرهن العقاري    :ملحوظة  ا  35دوالًرا أمريكّيًا شهرّيً دوالًرا أمريكّيً

ا، فقد تكون مؤهالً لل حصول على معونة أكبر عن طريق تقديم طلب إلى برنامج خدمات الطعام والتغذية العادي.  إذا كنت ترغب في شهرّيً
لذي تقديم طلب لالشتراك في برنامج خدمات الطعام والتغذية العادي، يجب عليك أو ممثلك االتصال بوكالة قسم الخدمات االجتماعية اإلقليمي ا

 تتبعه لتقديم طلب.    
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 ومسؤولياتكمعلومات البرنامج وحقوقك 
 (تابع) 

 

Uاحفظ هذه الصفحة في سجالتك 
 

 ؟حقوقيما هي 
 

ق، أو اللون، أو وسياسة وزارة الزراعة األمريكية، ُيحظر على هذه المؤسسة ممارسة التمييز على أساس العر وفًقا للقانون الفيدرالي 
 الدين، أو المعتقدات الدينية، أو العجز. المنشأ الوطني، أو النوع، أو العمر، أو 

 
طريق إنديبيندس، جنوب غرب  1400لتقديم شكوى تمييز، أرسل خطاًبا إلى وزارة الزراعة األمريكية، مدير مكتب الحقوق المدنية،  

مخصص للطابعات ( 6382-720 (202) (صوتي) أو 3272-795 (2800)  أو اتصل برقم 20250-9410واشنطن العاصمة 
 تعد وزارة الزراعة األمريكية جهة عمل ومورًدا يقدم فرًصا متكافئة.   عن ُبعد).

 
 هل سيتم الحفاظ على سرية معلوماتي؟

 
معونة برنامج خدمات الطعام تقيد القوانين الفيدرالية ولوائح الوالية استخدام المعلومات السرية على مقدمي الطلبات ومستلمي  

 والتغذية.  ُتستخدم هذه المعلومات ألغراض تتصل مباشرة بإدارة هذه البرامج.  
 

 نحن نستخدم رقم الضمان االجتماعي الخاص بك لجمع معلومات من موارد بخالف قسم الخدمات االجتماعية لألغراض التالية:
 

 التأكد من أهلية أسرتك للحصول على اإلعانة. •
 حقق من هوية أفراد األسرة.الت •
 منع األسر من الحصول على معونات أكبر من التي تحق لهم. •
 تحديد مجموعات الحاالت التي يجب تغييرها.   •

 
نتولى ذلك من خالل مراجعات البرنامج، أو التدقيقات، أو المقارنات عبر جهاز الكمبيوتر مع وكاالت أخرى على غرار إدارة 

 العائد الداخلي ومصادر مقارنة البيانات.   الضمان االجتماعي وخدمة
 

 ما هي عقوبات سوء استخدام إعانتي؟
 يجب عليك عدم إخفاء أو تقديم معلومات خاطئة حول الغرض من الحصول على إعانة برنامج خدمات الطعام والتغذية. 
 نامج الطعام والتغذية.يجب عليك عدم إخفاء  أو تقديم معلومات خاطئة حول الغرض من الحصول على إعانات بر  •
 يجب عليك عدم استخدام إعانة برنامج خدمات الطعام والتغذية لشراء بنود المواد غير الغذائية مثل الكحول أو التبغ.  •
أو  يجب عليك عدم استخدام إعانة برنامج خدمات الطعام والتغذية لشراء أو بيع أسلحة نارية، أو ذخيرة، أو متفجرات           •

 ر قانونية.  عقاقير غي
 يجب عليك عدم االتجار في أو بيع إعانة برنامج خدمات الطعام والتغذية.  •
 يجب عليك عدم استخدام إعانات برنامج خدمات الطعام والتغذية الخاصة بشخص آخر لنفسك.   •
 يجب عليك عدم استخدام إعانة برنامج خدمات الطعام والتغذية الخاصة بك لشخص آخر.  •
 تخدام إعانات برنامج خدمات الطعام والتغذية الخاصة بك لدفع أي نوع من حساب االئتمان.اس يجب عليك عدم  •

  
دة إذا انتهكت أّيًا من القواعد الواردة أعاله عن عمد، فقد ال تتمكن من الحصول على أي إعانة أخرى من برنامج خدمات الطعام والتغذية لم

 ألف دوالر أمريكي و/أو تتعرض للسجن لمدة عشرين عاًما.   250تصل إلى تتراوح بين عام وبصفة دائمة، وقد تتكبد غرامة 
 

وقد ال تحصل على أي إعانة أخرى قد يتسبب تقديم معلومات خاطئة أيًضا في أن نخفض اإلعانات المقدمة لك، أو قد يتطلب منك رد اإلعانة  
ألف دوالر أمريكي و/أو تتعرض  250وقد تتكبد غرامة تصل إلى  من برنامج خدمات الطعام والتغذية لمدة تتراوح بين عام وبصفة دائمة،

 للسجن لمدة عشرين عاًما.  
 

 قد يتسبب تقديم معلومات خاطئة أيًضا في أن نخفض اإلعانات المقدمة لك أو قد يتطلب منك رد اإلعانات.  
 
 


