
 كاروالينا الشمالية
 قسم الخدمات االجتماعية اإلقليمي__________________________

 
 برامج الطاقة

 إخطار الموافقة/الرفض
 
 

        التاريخ              
        رقم الحالة             
       رقم الطلب             

 
 :        عزيزي 

 
Uعناية؛ نظًرا ألهميته الشديدة لك.ُيرجى قراءة كلتا صفحتي هذا الخطاب ب 

يوضح الخطاب، من بين أشياء أخرى، طريقة طلب عقد جلسة استماع الستئناف قرار األهلية الصادر فيما يتصل بطلبك 
           لالشتراك في 

 البرنامج.  
 

  وذلك إلخطارك بأنه قد تمت الموافقة على طلبك بمبلغ   ( ) 
  .         شرة إلى سيتم أداء الدفعة مبا  .   $

 
  .       مصدر المال الُمستخدم العتماد طلبك هو   ( ) 

 
             نخطرك بأنه قد تم رفض طلبك للسبب التالي:  ( ) 

                    
                    
                    
       . 

 
لقسم (األقسام) ______________من دليل الطاقة الذي ينص على ترد لوائح الوالية الُمستخدمة في اتخاذ هذا القرار في ا

                    ما يلي: 
                     
                     
               . 

 
                     
  (عنوان المكتب اإلقليمي)      (توقيع موظف الحالة)     

 
                     
  (المدينة، الوالية، الرمز البريدي)               ف)(رقم الهات   

 
 

 U:موعد طلب إجراء جلسة استماع U  ) يوًما من تاريخ هذا اإلخطار وهو حتى  60ُتسنح لك فترة (
 لطلب عقد جلسة استماع.___________________________ 

 
 

  (انتهى) ُيرجى قراءة حقوقك     
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 إخطار الحقوق

 
 يوًما من تاريخ هذا الخطاب لطلب جلسة استماع. 60إذا كنت تعتقد أن قرارنا خاطئ، ُتسنح لك فترة حقك في عقد جلسة استماع:  

 
  كيفية عقد جلسة استماع:

 
تماع المذكورة صحة هذا اإلجراء من عدمه وتصدر قراًرا إذا لم ترَض بهذا القرار، يحق لك عقد جلسة استماع.  سوف ُتحدد جلسة االس

بمنحك اإلعانة إذا كان اإلجراء خاطًئا.  ُيمكنك الحصول على جلسة استماع أمام موظف ُمحايد من قسم الخدمات االجتماعية اإلقليمي.  
وإذا لم ترَض بهذا  لمدة عشرة أيام أخرى.أيام من طلبك إال إذا قمت بتأجيلها ألسباب وجيهة  5سوف ُتعقد جلسة االستماع هذه خالل 

ا ا أو خطّيً  القرار، يمكنك الحصول على جلسة استماع ثانية أمام موظف محايد من قسم الخدمات االجتماعية بالوالية.  يجب أن تطلب شفهّيً
 عقد جلسة استماع من قسم الخدمات االجتماعية اإلقليمي.

 
 حقك في التمثيل:

 
 يجوز لك توكيل شخص ما للتحدُّث نيابة عنك في جلسات االستماع مثل أحد األقارب أو محاٍم تتم االستعانة به على نفقتك.  وتتوافر خدمات

قانونية مجانية في مجتمعك.  اتصل بالموظف المسؤول عن حالتك للحصول على معلومات، أو اتصل بمركز دعم العمالء في وزارة 
ويتوافر جهاز اتصال للصم/صوتي لضعاف السمع أيًضا من خالل رقم  1-800-662-7030نسانية بالرقم المجاني الصحة والخدمات اإل

 دعم العمالء.
 

 حقك في االطالع على سجلك:
 

بناًء على طلبك، سوف يقوم الموظف المعني بك بعرض سجل أهليتك لك وللشخص الذي يتحدث نيابة عنك قبل جلسات استماعك.  يمكنك 
االطالع على أي معلومات أخرى ُيعتزم استخدامها في جلسة االستماع بناًء على طلبك.  تستطيع الحصول على نسخ مجانية من هذه  أيًضا

 المعلومات.  يمكنك االطالع على هذه المعلومات مرة أخرى في جلسة االستماع.
 

 هل تستوعب حقوقك؟ 
 

 هل تستوعب كيفية الحصول على جلسة استماع؟
 

 تك أي أسئلة أو احتجت معلومات إضافية، يرجى االتصال بالموظف المعني بك في أقرب فرصة ممكنة.إذا ساور
 

تنص القوانين العامة لوالية كاروالينا الشمالية على أن الشخص الذي يحصل أو يحاول الحصول على معونة لنفسه أو لشخص آخر عن 
ا لشيء ما ليصبح غير صحيح، أو تعمد عدم إعطاء المعلومات الضرورية قد طريق اإلقرار عمًدا بشيء ما غير صحيح، أو التحريف عمدً 

 يكون مذنًبا بجنحة أو جريمة.
 

 عقوبة االحتيال:
 

إذا قدمت أسرة معلومات غير صحيحة أو مضللة عن عمد بغرض التأهل للحصول على معونة الطاقة ُتعد بذلك قد ارتكبت احتياالً.  تتمثل  
 رامة أو السجن و/أو متطلب رد هذا المال.عقوبة االحتيال في الغ

 
 الحقوق المدنية:

 
 لن يتم إقصاء أي شخص في الواليات المتحدة على أساس العرق، أو اللون، أو المنشأ الوطني، أو العمر، أو الجنس، أو العجز، أو اإلعاقة،

إلعانة له، أو يتم ممارسة التمييز بصورة أخرى تجاهه أو المعتقدات السياسية، أو الدين من المشاركة في هذا البرنامج أو رفض منحه ا
  فيما يتصل بهذا البرنامج. 
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