CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

ردا ﻋﻠﻰ :طﻠب ﻣﻧﺣﺔ دراﺳﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
ً
ﻋزﯾزي ُﻣﻘدم اﻟطﻠب:
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﺗﺄھل أﺳرھم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﺧل واﻟﺣﺎﺟﺔ ،وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ
ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد ).(COMAR 13A.14.06
ﯾُرﺟﻰ إﻛﻣﺎل اﻟطﻠب اﻟﻣرﻓﻖ وإﻋﺎدﺗﮫ إﻟﯾﻧﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .أﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ وأﻛﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب .اﻟطﻠﺑﺎت
اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺗﻣﺎًﻣﺎ واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳرع .إذا ﻟم ﯾﻛن طﻠﺑك ﻣﻛﺗ ً
ﻣﻼ و/أو إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣﻊ اﻟطﻠب ،ﻓﻘد
ﯾﺳﺗﻐرق اﻷﻣر ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ  30ﯾوًﻣﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﻠب وﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك رﻓض طﻠﺑك.
ﻓﻲ اﻟطﻠب ،ﯾُرﺟﻰ ﺗدوﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد ورﻗم ھﺎﺗف ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟذي أدﺧﻠﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  .2ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ھذه
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣﺎﻟﺗك ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ
إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل )(CCS Central 2
ﻹﻛﻣﺎل اﻟطﻠب ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾك إرﺳﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة .وھذا ﯾﺷﻣﻠك أﻧت وزوﺟﺗك أو وﻟﻲ اﻷﻣر اﻵﺧر ﻟطﻔﻠك اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ
ﻣﻧزﻟك.
ﯾُرﺟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﻖ ھذه ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻛﺗﻣﺎل طﻠﺑك:


ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﻋﻧوان ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ



آﺧر أرﺑﻌﺔ ) (4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن ﻗﺳﺎﺋم اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ) 4أﺳﺑوﻋﯾًﺎ  2 ،ﻛل أﺳﺑوﻋﯾن(



إﺛﺑﺎت اﻟﮭوﯾﺔ )ﻣﺛل رﺧﺻﺔ اﻟﻘﯾﺎدة وﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ(



إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺎت ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣدرﺳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺗدرﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ(



إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻷﺧرى



إﺛﺑﺎت إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أو اﻟدﻓﻊ



إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻧوان )ﻣﺛل ﻓﺎﺗورة ﻣراﻓﻖ ،ﻋﻘد إﯾﺟﺎر(



ﺷﮭﺎدة ﻣﯾﻼد ﻟﻛل طﻔل ﺿﻣن اﻷﺳرة



رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻗﺎرب ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻘط  -إﺛﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟطﻔل

ﯾﺗم إﺻدار اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟك إذا ﻛﻧت ﻣؤھﻼً وﻛﺎﻧت اﻷﻣوال ﻣﺗوﻓرة .ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد ) (MSDEﺑدﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﻛز،
ورﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻷﺳرﯾﺔ ،واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ .ﯾﻣﻛن ﻟﻣرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ) (CCS Centralﺷرح أﻧواع
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻋﻧد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم .1-877-227-0125
ﻣﻊ واﻓر اﻟﺗﻘدﯾر،
CCS Central 2
.1-877-227-0125
ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ Reportccsfraud.org
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ﺳﺗﺳﺎﻋدك ﻗراءة ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ إﻛﻣﺎل ھذا اﻟطﻠب.
ﻣطﻠوب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ.
اﻟﻘﺳم  1ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻧوع اﻟطﻠب:
●

ﺻﺎ ﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ) (CCSﺣﺎﻟﯾًﺎ ،أو ﺷﺧص ﺗم رﻓﺿﮫ وﯾﻌﯾد ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
طﻠب "ﺟدﯾد" ،ﯾﻛون ﻣﺧﺻ ً

● ﯾﺟب إﻛﻣﺎل ﻧﻣوذج "إﻋﺎدة اﻟﺑت" ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻛل  12ﺷﮭ ًرا ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون دﻋم اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ.
ﻧوع ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟ ُﻣﺳﺗﺧ َدم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ:
●

ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل "اﻟرﺳﻣﻲ" ھو ﻣرﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل أو دار رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣرﺧص أو اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟرﺳﻣﯾﯾن
اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون ﻣدﻓوﻋﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ .Maryland EXCELS

● ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل "ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ" ھو ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد وﺗﻘﺗﺻر ﺧدﻣﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ  (1اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻗﺎرب (2 ،اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر
اﻷﻗﺎرب .إذا اﺧﺗرت ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻗﺎرب ،ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣؤھﻠﺔ ھﻲ آﺑﺎء اﻷﺟداد ،أو اﻷﺟداد ،أو اﻟﻌﻣﺎت/اﻟﺧﺎﻻت ،أو اﻷﻋﻣﺎم/اﻷﺧوال ،أو اﻷﺷﻘﺎء اﻷﻛﺑر ﺳﻧًﺎ اﻟذﯾن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم
ﻋن  18ﻋﺎ ًﻣﺎ وﻟﯾﺳوا ﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻧزل اﻟطﻔل .ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم إﺛﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘراﺑﺔ ﻣﻊ اﻟطﻠب .إذا اﺧﺗرت أي ﻧوع ﻣن ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ،ﻓﯾﺟب ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎذج إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ ھذه
اﻟﺣزﻣﺔ وإﻛﻣﺎﻟﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ذﻟك .ﻟن ﯾﺗم إﺻدار اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ .اﺗﺻل ﺑﻣرﻛز
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ) (CCS Central 2ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  1-877-227-0125ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.
اﻟﻘﺳم  2ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘدم اﻟطﻠب
ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻋﻧوان ﻣﻧزﻟك:

●

إذا ﻛﻧت ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﯾﻣور ،أدﺧل "اﻟﻣدﯾﻧﺔ"

ﯾُرﺟﻰ ﺗدوﯾن ﺗﺎرﯾ ﺦ اﻟﻣﯾﻼد ور ﻗم ھﺎﺗف ﺟ ﮭ ﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟذي ﻗﻣت ﺑﺈدﺧﺎﻟ ﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج .ﺳﺗ ُ ﺳﺗﺧدم ھذ ه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗ ﻔﺎﺻﯾل ﺣﺎﻟﺗك ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎل اﻵﻟﻲ .إذا ﺗم اﻋﺗﻣﺎد أھﻠﯾﺔ ﻣﻘدم
اﻟطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ،ﻓﺳﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻌرف طرف وإرﺳﺎﻟﮫ إﻟﯾك ﺑﺎﻟﺑرﯾد ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎل اﻵﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً.
اﻟﻘﺳم  3ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎج إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
أﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺳﺑب ﺣﺎﺟﺗك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل.
اﻟﻘﺳم  4ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﻔل
●

أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم ﻟﻛل طﻔل ﻓﻲ اﻷﺳرة ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل وأﻗل ﻣن  13ﻋﺎ ًﻣﺎ.

●

إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن  3أطﻔﺎل ﻓﻲ اﻷﺳرة ،ﻓﯾُرﺟﻰ ﻋﻣل ﻧﺳﺦ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺳم ﻹدﺧﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم.

ﯾﺟب إر ﻓﺎق ﺷ ﮭﺎد ة ﻣﯾﻼد ﻟﻛل ط ﻔل ﺿﻣن اﻷ ﺳر ة.

●
ﯾﺗﺿﻣن "اﻟﺳﺑب اﻟوﺟﯾﮫ" ﻟﻌدم اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾؤدي ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب إﻟﻰ ﺿرر ﺟﺳدي أو ﻋﺎطﻔﻲ ﺧطﯾر ﻟﻠطﻔل أو اﻟﻌﻣﯾل اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻣﻊ اﻟطﻔل ،أو ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﻛون ﺗﺑﻧﻲ اﻟطﻔل ﻗﯾد اﻟﻔﺣص أو ﻗﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،أو ﺗم ﺣﻣل اﻟطﻔل ﻋن طرﯾﻖ اﻻﻏﺗﺻﺎب أو ﺳﻔﺎح اﻟﻘرﺑﻰ .إذا ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺗﻘدﻣت ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻟﮭذا اﻟطﻔل وﻟدﯾك "ﺳﺑب وﺟﯾﮫ"،
ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ) (CCS Central 2ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  1-877-227-0125ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺻﺣﯾﺢ.
اﻟﻘﺳم  5أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة اﻵﺧرﯾن
أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة ﻏﯾر ﻣدرج ﻛطﻔل ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ،4ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﻔل .إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن  4أﻓراد أﺳرة ،ﻓﯾُرﺟﻰ ﻋﻣل ﻧﺳﺦ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺳم ﻹدﺧﺎل
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم.
اﻟﻘﺳم  6ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣل
أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣل ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻣدرﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ،4أﻓراد اﻷﺳرة اﻵﺧرﯾن ،ﻣﺗﻰ ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال  1ھﻲ "ﻧﻌم" .ﯾرﺗﺑط "ﻧوع اﻟﻌﻣل "
اﻟﻣﺣدد ﺑـ "اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" اﻟذي اﻟ ُﻣدﺧل ﻓﻲ ﻣرﺑﻊ اﻟﻌﻣل.
ﯾﺟب ﺣﺳﺎب إﺟﻣﺎﻟﻲ وﻗت اﻟﺗﻧﻘل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠك واﻟﻌودة .ﺳﯾﺗطﻠب أي وﻗت ﯾﺗﺟﺎوز ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم ﺷر ًﺣﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ .ﻟن ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﻣﻘﺎﺑل
وﻗت اﻟﺗﻧﻘل ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ذﻛر "ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل".
أدﺧل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻛوﻗت اﻟﺑدء ووﻗت اﻻﻧﺗﮭﺎء:
إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك أﻋﻣﺎل ﻷﻛﺛر ﻣن  4أﻓراد ﻓﻲ اﻷﺳرة ،ﻓﯾُرﺟﻰ ﻋﻣل ﻧﺳﺦ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺳم ﻹدﺧﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم.

ﺑﺎﻟﻧ ﺳﺑ ﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل "اﻟﺗوظﯾ ﻔﯾ ﺔ " ،ﯾﺟب إر ﻓﺎق ﺧطﺎب ﻣن ﺟ ﮭ ﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ورق اﻟ ﺷرﻛ ﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﺎت اﻟر ﺳﻣﯾ ﺔ اﻟذي ﯾﺣﻣل ا ﺳم اﻟ ﺷرﻛ ﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل.
ﺑﺎﻟﻧ ﺳﺑﺔ ﻟﺟ ﻣﯾﻊ اﻷ ﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗ ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ "اﻟﺗﻌﻠﯾم " أو "اﻟﺗدرﯾب " ،ﯾﺟب إر ﻓﺎق ﻧ ﺳﺧ ﺔ ﻣن ﺟدول اﻟﻣدر ﺳ ﺔ  /اﻟﺗدرﯾب اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ورق اﻟﻣدر ﺳ ﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﺎت اﻟر ﺳﻣﯾ ﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﻛ ٍل ﻣن أﯾﺎم
اﻟدرا ﺳ ﺔ و ﺳﺎﻋﺎت اﻟدرا ﺳ ﺔ.

اﻟﻘﺳم  7ﺟدول ﻣواﻋﯾد رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠك )أﻋﻣﺎﻟك( ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣدرج ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ،6ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣل.
أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟورادة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم ﻹظﮭﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﻧ ً
أدﺧل ﺳﺎﻋﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛوﻗت اﻟﺑدء ووﻗت اﻻﻧﺗﮭﺎء:

––

اﻟﻘﺳم  8ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﺧل
أﺟب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧوع اﻟدﺧل ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻣدرﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺳم  ،5أﻓراد اﻷﺳرة اﻵﺧرﯾن .إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن  4أﻓراد ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻟدﯾﮭم أﻧواع دﺧل
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﯾُرﺟﻰ ﻋﻣل ﻧﺳﺦ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻘﺳم ﻹدﺧﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم.
"إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل" ھو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي رﺑﺣﺗﮫ أو ﺗم دﻓﻌﮫ ﻗﺑل اﻗﺗطﺎع اﻟﺿراﺋب.

ﺳوف ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إرﻓﺎق إﺛﺑﺎت ﻵﺧر  4أ ﺳﺎﺑ ﯾﻊ ﻣن إﺟ ﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻟﻛل ﻣن  :ﻣ ﻘدم اﻟطﻠب ،و اﻟزو ج/اﻟز وﺟ ﺔ ،واﻟو اﻟد اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻣ ﻧزل ،وواﻟد ّي اﻟ واﻟد اﻟ ﻘﺎﺻر ،واﻟ ﺑﺎﻟﻎ و اﻟزو ج/اﻟز وﺟ ﺔ اﻟذي ﻟدﯾ ﮫ ﺣﺿﺎﻧ ﺔ
ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻟط ﻔل ﻗﺎﺻ ر ) 4ﻛﻌوب إﯾﺻﺎﻻت أﺟور أ ﺳﺑوﻋﯾًﺎ أو  2ﻟﻛل أ ﺳﺑوﻋﯾن(.
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إﻋﺎدة إﻟﻰ:
CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد  /ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل

طﻠب /إﻋﺎدة اﻟﺑت ﺑﺷﺄن رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل

إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟ ﺔ إﻟﻰ ﻣ ﺳﺎﻋد ة ﻓﻲ إﻛﻣﺎل اﻟطﻠب ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣرﻛز ﺑرﻧﺎﻣ ﺞ اﻟﻣﻧ ﺢ اﻟدرا ﺳﯾ ﺔ اﻟﻣوﺟ ﮭ ﺔ
إﻟﻰ رﻋﺎﯾ ﺔ اﻟط ﻔل ) (CCS Central 2ﻋﻠﻰ اﻟر ﻗم .1-877-227-0125
اﻟﻘﺳم 1

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
 ﺟدﯾد

ﻧوع اﻟطﻠب:

 إﻋﺎدة ﺑت

ﻧوع ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟ ُﻣﺳﺗﺧ َدم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ  :رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻣن اﻷﻗﺎرب اﻟرﺳﻣﯾﺔ

اﻟﻘﺳم 2

 ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ :ﯾُطﻠب ذﻛر اﺳم اﻟﻘرﯾب وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘراﺑﺔ
 رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻷﻗﺎرب

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘدم اﻟطﻠب
رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﺧﺗﯾﺎري(:

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد :ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

اﻟﺟﻧس:

اﻟﻌرق :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه
ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:

 ﻧﻌم

ﺧﯾﺎرات

 أﻧﺛﻰ
 ذﻛر

 ﻻ

●
●

آﺳﯾوي

●

أﺳود أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل أﻓرﯾﻘﻲ

●

ﻣن ﺳﻛﺎن ھﺎواي اﻷﺻﻠﯾﯾن أو ﻣن
ﺳﻛﺎن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

●

أﺑﯾض

اﻟﺷﺎرع

رﻗم ھﺎﺗف ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺻﺎل:

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل:

وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن( :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه

أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل ھﻧدي أو
ﻣن ﺳﻛﺎن أﻻﺳﻛﺎ اﻷﺻﻠﯾﯾن

ﻋﻧوان اﻟﻣراﺳﻼت ،إذا ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔًﺎ:

ﺧ ﯾﺎرات
وﺿﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ :

رﻗم اﻟﺷﻘﺔ
اﻟﺷﺎرع

ھل ﻟدﯾك وﺿﻊ ﻋﺳﻛري ﻧﺷط؟
 ﻧﻌم  ﻻ

●

ﻣﻘﯾم داﺋم

●

ﻻﺟﺊ

●

ﻻﺟﺊ

●

●

أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻣﻧوح ﺣﻖ دﺧول ﻣﺷروط

●

ﺗﺣت إطﻼق اﻟﺳراح اﻟﻣﺷروط ﻣن
اﻟﺳﺟن )ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر(

زوج أﺟﻧﺑﻲ/زوﺟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗﻌرض/ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري ،أو
طﻔل ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري ،أو
واﻟد/واﻟدة طﻔل ﯾﺗﻌرض/ﺗﺗﻌرض
ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري

●

أﺟﻨﺒﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﺮﺣﯿﻠﮫ

●

ﺑدون وﺛﺎﺋﻖ

●

طﻔل أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﺑﺷﻛ ٍل ﻗﺎﻧوﻧﻲ

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺑدﯾل:

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

ﻋﻧوان اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:

ھل ﺗدﻓﻊ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻷطﻔﺎل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

ھل أﻧت واﻟد أﻋزب؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

ھل أﻧت واﻟد ﻗﺎﺻر )أﻗل ﻣن  18ﻋﺎ ًﻣﺎ(؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

ھل ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻗﺳﺎﺋم اﻟطﻌﺎم SNAP؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

ھل ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺳﻛن؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

اﻟﻘﺳم 3

 أﻋزب  /ﻟم ﯾﺗزوج ﻗط
 ﻣطﻠﻖ
 أرﻣل

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ

ا ﻟِﻌرق :

ﻋﻧوان اﻟﻣﻧزل:

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:

 ﻣﺗزوج
 ﻣﻧﻔﺻل

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎج إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ

.1

ھل ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ )(TCA؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.2

ھﻠﻰ ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ھم ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺗك ﻓﻘط؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.3

ﻛم ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ أﺳرﺗك؟

اﻟﻌدد:
اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟدوﻻر:

.4

ﻣﺎ ھو دﺧﻠك اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧوي؟

.5

ﻣﺎ ھو ﻋﻣﻠك؟






.6

ھل ﺗرﯾد إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻷطﻔﺎل أﻗرﺑﺎﺋك وﻟﯾﺳوا أطﻔﺎﻟك اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﯾن؟

 ﻧﻌم

.7

ﻛم ﻋدد اﻷطﻔﺎل أﻗرﺑﺎﺋك اﻟذﯾن ﻓﻲ ﺣﺿﺎﻧﺗك؟

اﻟﻌدد:

.8

ھل ﺗﺗﻠﻘﻰ أﻧت أو أي ﺷﺧص ﻓﻲ أﺳرﺗك دﺧل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ )(SSI؟

 ﻧﻌم
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 إطﻼﻗﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء

اﻟﺑﺣث ﻋن وظﯾﻔﺔ/ﻋﻣل
ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣدرﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ )اﺑﺗداﺋﯾﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﺛﺎﻧوﯾﺔ(
ﻛﻠﯾﺔ )ﺟﺎﻣﻌﺔ(
 ﻻ
 ﻻ
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05
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 ﻧﻌم

 ﻻ

.9

ھل أﻧت ﻣﺳؤول ﻋن أي طﻔل ﻣﻌﺎق؟

 .10ھل أﻧت ﻣﺷرد ﺣﺎﻟﯾًﺎ؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

 .11ھل ﻟدﯾك أﺻول ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻠﯾون دوﻻر؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

اﻟﻘﺳم 4

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﻔل

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

اﻟ ِﻌرق :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه
ﺧﯾﺎرات
ا ﻟِﻌرق :

اﻟﺟﻧس:
 أﻧﺛﻰ

ﻣن

اﻟطﻔل 1

●

أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل ھﻧدي أو
ﺳﻛﺎن أﻻﺳﻛﺎ اﻷﺻﻠﯾﯾن

●

آﺳﯾوي

●

أﺳود أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل أﻓرﯾﻘﻲ

●

ﻣن ﺳﻛﺎن ھﺎواي اﻷﺻﻠﯾﯾن أو ﻣن
ﺳﻛﺎن ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

●

أﺑﯾض

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

 ذﻛر

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ
ﺧ ﯾﺎرات
وﺿﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ :

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:
 ﻧﻌم  ﻻ
●

ﻣﻘﯾم داﺋم

●
●
●

ﺗﺣت إطﻼق اﻟﺳراح اﻟﻣﺷروط ﻣن
اﻟﺳﺟن )ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر(

●

أﺟﻨﺒﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﺮﺣﯿﻠﮫ

.2

ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔل ﺑك؟

 ﻧﻌم

.3

ھل ھذا اﻟطﻔل ُﻣﻌﺎق؟

 ﻧﻌم

.4

ھل ﯾﺗﻠﻘﻰ ھذا اﻟطﻔل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟

 ﻧﻌم

.5

ھل ﺗﻘدﻣت ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

.6
.7
.8

ھل ھذا اﻟطﻔل ﻣدرج ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Head Start؟

.9

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻗﺎرب ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟطﻔل؟

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

اﻟ ِﻌرق :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

 ﻧﻌم

 ﻻ
 ﻻ
 ﻻ
 ﻻ
 ﻻ

 ﻧﻌم

 ﻻ

 ﻧﻌم
اﻟﺟﻧس:
 أﻧﺛﻰ

اﻟطﻔل 2

.2

ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔل ﺑك؟

.3

ھل ھذا اﻟطﻔل ُﻣﻌﺎق؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.4

ھل ﯾﺗﻠﻘﻰ ھذا اﻟطﻔل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.5

ھل ﺗﻘدﻣت ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

 ﻧﻌم

 ﻻ

.7
.8

 ﻧﻌم

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

ا ِﻟﻌرق :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

 ﻻ

وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن(:

اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ "ﻻ" ،ﯾُرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ .6

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ھو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء؟ ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

 ذﻛر

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:
 ﻧﻌم  ﻻ

اﻟطﻔل 3

.1

ھل ﯾﺗﻠﻘﻰ ھذا اﻟطﻔل دﺧل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ )(SSI؟

 ﻧﻌم

.2

ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔل ﺑك؟

.3

ھل ھذا اﻟطﻔل ُﻣﻌﺎق؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.4

ھل ﯾﺗﻠﻘﻰ ھذا اﻟطﻔل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣن اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.5

ھل ﺗﻘدﻣت ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

 ﻧﻌم

 ﻻ

.6

ھل ﺗﺗﻠﻘﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

.7

ﻣﺎ اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب )اﻟواﻟدﯾن اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن( ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

.8

ھل ھذا اﻟطﻔل ﻣدرج ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Head Start؟

.9

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻗﺎرب ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟطﻔل؟

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)اﺧﺗﯾﺎري(:

ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

 ﻻ
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رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)اﺧﺗﯾﺎري(:

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام رﻋﺎﯾﺔ اﻷﻗﺎرب ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟطﻔل؟
اﻟﺟﻧس:
 أﻧﺛﻰ

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ "ﻻ" ،ﯾُرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ .6

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:
 ﻧﻌم  ﻻ

.1

ھل ھذا اﻟطﻔل ﻣدرج ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ Head Start؟

●

طﻔل أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﺑﺷﻛ ٍل ﻗﺎﻧوﻧﻲ

ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

ھل ﯾﺗﻠﻘﻰ ھذا اﻟطﻔل دﺧل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ )(SSI؟

.6

●

ﺑدون وﺛﺎﺋﻖ

اﻟﻌﻼﻗﺔ

 ﻧﻌم

ھل ﺗﺗﻠﻘﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

●

زوج أﺟﻧﺑﻲ/زوﺟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗﻌرض/ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري ،أو
طﻔل ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري ،أو
واﻟد/واﻟدة طﻔل ﯾﺗﻌرض/ﺗﺗﻌرض
ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

 ﻻ

ﻣﺎ اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب )اﻟواﻟدﯾن اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن( ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

●

ﻻﺟﺊ

 ﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ھو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء

 ذﻛر

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ

اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه

ﻻﺟﺊ

.1

ھل ﺗﺗﻠﻘﻰ إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن(:

أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻣﻧوح ﺣﻖ دﺧول ﻣﺷروط

ھل ﯾﺗﻠﻘﻰ ھذا اﻟطﻔل دﺧل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ )(SSI؟

ﻣﺎ اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب )اﻟواﻟدﯾن اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن( ﻟﮭذا اﻟطﻔل؟

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)اﺧﺗﯾﺎري(:

 ﻧﻌم

 ﻻ

وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن(:

اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ "ﻻ" ،ﯾُرﺟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ .6

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ھو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء؟ ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05
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اﻟﻘﺳم 5

أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة اﻵﺧرﯾن
اﻟﺟﻧس:
 أﻧﺛﻰ

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

ا ِﻟﻌرق :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه
ﺧ ﯾﺎرات
ا ﻟِﻌرق :

●

أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل ھﻧدي أو ﻣن ﺳﻛﺎن أﻻﺳﻛﺎ
اﻷﺻﻠﯾﯾن

ﻓرد اﻷﺳرة 1

●

آﺳﯾوي

●

أﺳود أو أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺻل أﻓرﯾﻘﻲ

●

ﻣن ﺳﻛﺎن ھﺎواي اﻷﺻﻠﯾﯾن أو ﻣن ﺳﻛﺎن
ﺟزر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ

●

أﺑﯾض

ھل ﻟدﯾك وﺿﻊ ﻋﺳﻛري ﻧﺷط؟
 ﻧﻌم  ﻻ
ﺧ ﯾﺎرات ا ﻟﻌﻼ ﻗﺔ
ﺑﻣ ﻘدم اﻟطﻠب :

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

 ذﻛر

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ
ﺧﯾﺎرات
وﺿﻊ اﻷﺟﻧﺑﻲ :

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)اﺧﺗﯾﺎري(:
وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن(:

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:
 ﻧﻌم  ﻻ

اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه

●

ﻣﻘﯾم داﺋم

●

ﻻﺟﺊ

●

طﺎﻟب ﻟﺟوء

●

●

أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻣﻧوح ﺣﻖ دﺧول ﻣﺷروط

●

ﺗﺣت إطﻼق اﻟﺳراح اﻟﻣﺷروط ﻣن اﻟﺳﺟن
)ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر(

زوج أﺟﻧﺑﻲ/زوﺟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗﻌرض/ﺗﺗﻌرض
ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري ،أو طﻔل ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻧف
اﻷﺳري ،أو واﻟد/واﻟدة طﻔل ﯾﺗﻌرض/ﺗﺗﻌرض
ﻟﻠﻌﻧف اﻷﺳري

●

أﺟﻧﺑﻲ ﺗم ﻣﻧﻊ ﺗرﺣﯾﻠﮫ

●

ﺑدون وﺛﺎﺋﻖ

●

طﻔل أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﺑﺷﻛ ٍل ﻗﺎﻧوﻧﻲ

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﻘدم اﻟطﻠب :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:

●

طﻔل ﻣﺗﺑﻧﻰ

●

اﺑن/ﺑﻧت ﻋم/ﻋﻣﺔ أو ﺧﺎل/ﺧﺎﻟﺔ

●

وﺻﺎﯾﺔ

●

طﻔل ﺑﯾوﻟوﺟﻲ

●

طﻔل ﻣﺗﺑﻧﻰ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﮫ

●

ﻏﯾر ذﻟك )ﺻﻠﺔ ﻗراﺑﺔ(

●

أخ أو أﺧت

●

اﻟﺣﻔﯾد/اﺑن اﻟﺣﻔﯾد

●

ﻏﯾر ذﻟك )ﻻ ﯾوﺟد ﺻﻠﺔ ﻗراﺑﺔ(

●

اﺑن/ﺑﻧت اﻟزوج/اﻟزوﺟﺔ

●

اﺑﻧﺔ اﻷخ أو اﻻﺧت /اﺑن اﻷخ أو اﻷﺧت

.1

ھل ﻟدى أﻓراد اﻷﺳرة ﻋﻣل ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﯾن ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.2

ھل ﯾﻣﺗﻠك أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة دﺧﻼً ُﻣﻛﺗﺳب أو ﻏﯾر ُﻣﻛﺗﺳب؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.3

ھل ھﻧﺎك ظرف ﯾﺟﻌل ﻓرد اﻷﺳرة ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

اﻟﺟﻧس:
 أﻧﺛﻰ

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

 ذﻛر

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)اﺧﺗﯾﺎري(:

ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

ﻓرد اﻷﺳرة 2

اﻟ ِﻌرق :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:
 ﻧﻌم  ﻻ

ھل ﻟدﯾك وﺿﻊ ﻋﺳﻛري ﻧﺷط؟
 ﻧﻌم  ﻻ

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﻘدم اﻟطﻠب :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن(:

اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

.1

ھل ﻟدى أﻓراد اﻷﺳرة ﻋﻣل ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﯾن ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.2

ھل ﯾﻣﺗﻠك أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة دﺧﻼً ُﻣﻛﺗﺳب أو ﻏﯾر ُﻣﻛﺗﺳب؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.3

ھل ھﻧﺎك ظرف ﯾﺟﻌل ﻓرد اﻷﺳرة ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

اﻟﺟﻧس:
 أﻧﺛﻰ

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

 ذﻛر

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)اﺧﺗﯾﺎري(:

ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

ﻓرد اﻷﺳرة 3

اﻟ ِﻌرق :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:
 ﻧﻌم  ﻻ

ھل ﻟدﯾك وﺿﻊ ﻋﺳﻛري ﻧﺷط؟
 ﻧﻌم  ﻻ

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﻘدم اﻟطﻠب :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن(:

اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

.1

ھل ﻟدى أﻓراد اﻷﺳرة ﻋﻣل ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﯾن ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.2

ھل ﯾﻣﺗﻠك أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة دﺧﻼً ُﻣﻛﺗﺳب أو ﻏﯾر ُﻣﻛﺗﺳب؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.3

ھل ھﻧﺎك ظرف ﯾﺟﻌل ﻓرد اﻷﺳرة ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

اﻟﺟﻧس:
 أﻧﺛﻰ

اﻻﺳم )اﻷﺧﯾر ،اﻷول ،اﻷوﺳط(:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

 ذﻛر

رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
)اﺧﺗﯾﺎري(:

ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ

ﻓرد اﻷﺳرة 4

ا ِﻟﻌرق :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

ھل أﻧت ﻣن أﺻل ﯾﺗﺣدث اﻹﺳﺑﺎﻧﺑﺔ  /ﻻﺗﯾﻧﻲ؟
 ﻧﻌم  ﻻ

ﻣواطن أﻣرﯾﻛﻲ:
 ﻧﻌم  ﻻ

ھل ﻟدﯾك وﺿﻊ ﻋﺳﻛري ﻧﺷط؟
 ﻧﻌم  ﻻ

اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ:

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﻘدم اﻟطﻠب :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

وﺿﻊ أﺟﻧﺑﻲ )ﻟﻐﯾر اﻟﻣواطﻧﯾن(:

اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

.1

ھل ﻟدى أﻓراد اﻷﺳرة ﻋﻣل ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﯾن ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.2

ھل ﯾﻣﺗﻠك أﺣد أﻓراد اﻷﺳرة دﺧﻼً ُﻣﻛﺗﺳب أو ﻏﯾر ُﻣﻛﺗﺳب؟

 ﻧﻌم

 ﻻ

.3

ھل ھﻧﺎك ظرف ﯾﺟﻌل ﻓرد اﻷﺳرة ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؟

 ﻧﻌم

 ﻻ
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اﻟﻘﺳم 6

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣل

ﻧوع اﻟﻌﻣل :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه

اﺳم ﻣﻘدم اﻟطﻠب  /ﻓرد اﻷﺳرة )ﻣن اﻟﻘﺳم  2أو :(5
ﺧﯾﺎرات
ﻧوع ا ﻟﻌﻣل :

●

اﻟﺑﺣث ﻋن وظﯾﻔﺔ

●

ﺗوظﯾف

●

ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

●

ﺗدرﯾب

●

ﺗﻌﻠﯾم

●

ﺧطﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻷﺳري )(FIA

اﻟﻌﻣل 1

رﻗم ھﺎﺗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
اﻟﺷﺎرع

ﻋﻧوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﻋﻣل ﻗﯾﺎﺳﻲ
اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ،أدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:
اﻟﻌﻣل
اﻟﺳﺎﻋﺎت

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

أدﺧل وﻗت اﻟﺗﻧﻘل اﻟﯾوﻣﻲ ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
إﻟﻰ اﻟﻌﻣل )ذھﺎﺑًﺎ وإﯾﺎﺑًﺎ(:

اﻷﺣد

اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺧﻣﯾس

اﻟﺟﻣﻌﺔ

اﻟﺳﺑت

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

اﺳم ﻣﻘدم اﻟطﻠب  /ﻓرد اﻷﺳرة )ﻣن اﻟﻘﺳم  2أو :(5

ﻧوع اﻟﻌﻣل :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

رﻗم ھﺎﺗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﻟﻌﻣل 2

اﻟﺷﺎرع

ﻋﻧوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﻋﻣل ﻗﯾﺎﺳﻲ
اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ،أدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:
اﻟﻌﻣل
اﻟﺳﺎﻋﺎت

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

أدﺧل وﻗت اﻟﺗﻧﻘل اﻟﯾوﻣﻲ ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
إﻟﻰ اﻟﻌﻣل )ذھﺎﺑًﺎ وإﯾﺎﺑًﺎ(:

اﻷﺣد

اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺧﻣﯾس

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

اﺳم ﻣﻘدم اﻟطﻠب  /ﻓرد اﻷﺳرة )ﻣن اﻟﻘﺳم  2أو :(5

ﻧوع اﻟﻌﻣل :اﻧظر اﻻﺧﺗﯾﺎرات أﻋﻼه

اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

رﻗم ھﺎﺗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﻟﻌﻣل 3

اﻟﺷﺎرع

ﻋﻧوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﻟوﻻﯾﺔ

اﻟﻣدﯾﻧﺔ

إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﻋﻣل ﻗﯾﺎﺳﻲ
اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ،أدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:
اﻟﻌﻣل
اﻟﺳﺎﻋﺎت

اﻟﺟﻣﻌﺔ

اﻟﺳﺑت

إﻟﻰ

إﻟﻰ

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

أدﺧل وﻗت اﻟﺗﻧﻘل اﻟﯾوﻣﻲ ﻣن ﻣوﺿﻊ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
إﻟﻰ اﻟﻌﻣل )ذھﺎﺑًﺎ وإﯾﺎﺑًﺎ(:

اﻷﺣد

اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺧﻣﯾس

اﻟﺟﻣﻌﺔ

اﻟﺳﺑت

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

ﺑﺎﻟﻧ ﺳﺑ ﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل "اﻟﺗوظﯾ ﻔﯾ ﺔ " ،ﯾﺟب إر ﻓﺎق ﺧطﺎب ﻣن ﺟ ﮭ ﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ورق اﻟ ﺷرﻛ ﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﺎت اﻟر ﺳﻣﯾ ﺔ اﻟذي ﯾﺣﻣل ا ﺳم اﻟ ﺷرﻛ ﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل.
ﺑﺎﻟﻧ ﺳﺑ ﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗ ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ "اﻟﺗﻌﻠﯾم " أو "اﻟﺗدرﯾب " ،ﯾﺟب إر ﻓﺎق ﻧ ﺳﺧ ﺔ ﻣن ﺟدول اﻟﻣدر ﺳ ﺔ  /اﻟﺗدرﯾب اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ورق اﻟﻣدر ﺳ ﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﺎت اﻟر ﺳﻣﯾ ﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﻛ ٍل ﻣن أﯾﺎم
اﻟدرا ﺳ ﺔ و ﺳﺎﻋﺎت اﻟدرا ﺳ ﺔ.
ﺟدول ﻣواﻋﯾد رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل

اﻟﻘﺳم 7

اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣدرﺳﺔ :إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﺟدول اﻟرﻋﺎﯾﺔ ،ﻓﺳﯾﺗم ﻣﻧﺢ اﻟطﻔل ﻣﻧﺣﺔ دراﺳﯾﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن وﺣدة واﺣدة ) 15ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع(
إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﺟدول ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،ﻓﺄدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠك؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎل ﺑﻧ ً
اﻟطﻔل
ا ﻷو ل

اﻷﺣد

اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺧﻣﯾس

اﻟﺟﻣﻌﺔ

اﻟﺳﺑت

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﺟدول ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،ﻓﺄدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠك؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎل ﺑﻧ ً
اﻟطﻔل
اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻷﺣد

اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺧﻣﯾس

اﻟﺟﻣﻌﺔ

اﻟﺳﺑت

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك ﺟدول ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،ﻓﺄدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع:
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠك؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎل ﺑﻧ ً
اﻟطﻔل
اﻟﺛﺎﻟث

اﻷﺣد

اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺧﻣﯾس

اﻟﺟﻣﻌﺔ

اﻟﺳﺑت

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ

إﻟﻰ
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اﻟﻘﺳم 8

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﺧل

اﺳم ﻓرد اﻷﺳرة ﺻﺎﺣب اﻟدﺧل:
ﺧﯾﺎرت
ﻧوع اﻟدﺧل:

ﻧوع اﻟدﺧل :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أدﻧﺎه

●

ﻧﻔﻘﺔ

●

دﺧل اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ

●

إﻋﺎﻧﺔ/ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ

اﻟدﺧل 1

●

راﺗب ﻣن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ

●

إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣل اﻟذاﺗﻲ

●

راﺗب/أﺟر

●

إﻋﺎﻧﺔ طﻔل  -ﺑﺄﻣر ﻣﺣﻛﻣﺔ

●

ﻣﺳﺎﻋدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ )(TCA

●

ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﻣﺎل

●

إﻋﺎﻧﺔ طﻔل  -ﺗطوﻋﯾﺔ

●

ﻋﻣوﻻت/ﺑﻘﺷﯾش

●

ﻏﯾر ذﻟك

اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ

●

إﻋﺎﻧﺔ ﺑطﺎﻟﺔ

●
ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻛرار ﺗﻠﻘﻰ أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﻠدﺧل؟

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم اﻟدﻓﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة )ﺑﺎﻟدوﻻر(:

إذا ﻛﺎن اﻟدﺧل ھو إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ،ﻓﻣﺎ اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﯾدﻓﻌﮫ؟

اﻟدﺧل 2

اﺳم ﻓرد اﻷﺳرة ﺻﺎﺣب اﻟدﺧل:

ﻧوع اﻟدﺧل :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أﻋﻼه

ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻛرار ﺗﻠﻘﻰ أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﻠدﺧل؟

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم اﻟدﻓﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة )ﺑﺎﻟدوﻻر(:

إذا ﻛﺎن اﻟدﺧل ھو إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ،ﻓﻣﺎ اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﯾدﻓﻌﮫ؟

اﻟدﺧل 3

اﺳم ﻓرد اﻷﺳرة ﺻﺎﺣب اﻟدﺧل:

ﻧوع اﻟدﺧل :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أﻋﻼه

ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻛرار ﺗﻠﻘﻰ أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﻠدﺧل؟

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم اﻟدﻓﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة )ﺑﺎﻟدوﻻر(:

إذا ﻛﺎن اﻟدﺧل ھو إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ،ﻓﻣﺎ اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﯾدﻓﻌﮫ؟

اﻟدﺧل 4

اﺳم ﻓرد اﻷﺳرة ﺻﺎﺣب اﻟدﺧل:

ﻧوع اﻟدﺧل :اﻧظر اﻟﺧﯾﺎرات أﻋﻼه

ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻛرار ﺗﻠﻘﻰ أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﻠدﺧل؟

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم اﻟدﻓﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة )ﺑﺎﻟدوﻻر(:

إذا ﻛﺎن اﻟدﺧل ھو إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل ،ﻓﻣﺎ اﺳم اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﯾدﻓﻌﮫ؟
ي اﻟواﻟد اﻟﻘﺎﺻر ،واﻟﺑﺎﻟﻎ واﻟزوج/اﻟزوﺟﺔ اﻟذي ﻟدﯾﮫ ﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻟطﻔل ﻗﺎﺻر.
أرﻓﻖ إﺛﺑﺎت ﻵﺧر  4أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل ﻟﻛل ﻣن :ﻣﻘدم اﻟطﻠب ،واﻟزوج/اﻟزوﺟﺔ ،واﻟواﻟد اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،وواﻟد ّ
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ﯾوﻓر ﻟﻧﺎ طﻠﺑك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﻣؤھﻼً ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﻋدﻣﮫ .ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ھذه اﻟﻣزاﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟدوﻟﺔ ،ﻟذا ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ .ﻗد ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻻت
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ .ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻹﺑﻼغ ﻋن أي ﺗﻐﯾﯾرات ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻲ ﻏﺿون  10أﯾﺎم ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر .إذا ﻗدﻣت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻋن ﻗﺻد أو أﺧﻔﻘت ﻋﻣ ًدا ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات،
ﻓﻘد ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه.
اﻟﻘﺳم  504-8ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ ﻗﺎﻧون ﻣﺎرﯾﻼﻧد اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺻﺎ آﺧر ﺑطرﯾﻘﺔ اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣوال أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻗﺳﺎﺋم طﻌﺎم أو رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ أو أي ﻣﺳﺎﻋدة أﺧرى ﻻ
)أ( أي ﺷﺧص ﺣﺻل ﻋﻠﻰ أو ﯾﺣﺎول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ،أو ﺳﺎﻋد ﺷﺧ ً
زﺋﯾﺎ ﻣن وﻻﯾﺔ ﻣﯾرﯾﻼﻧد وﺗدﯾره اﻟوﻻﯾﺔ أو ﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﯾﻌﺗﺑر ﻣذﻧﺑﺎ ً ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟﻧﺣﺔ .ﻷﻏراض ھذا
ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺻﺣﻲ أو ﺗﻐذوي ﯾﺗم ﺗﻣوﯾﻠﮫ ﻛ ًﻠﯾﺎ أو ﺟ ً
اﻟﻘﺳم ،ﯾﺷﻣل اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
) (1اﻹدﻻء ﺑﺑﯾﺎن أو إﻗرار زاﺋف ﻋن ﻋﻣد؛ أو
) (2ﺗﻌ ﱡﻣد ﻋدم اﻟﻛﺷف ﻋن أي ﺗﻐﯾر ﺟوھري ﻓﻲ اﻷﺳرة أو وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أو
) (3اﻧﺗﺣﺎل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷﺧص آﺧر.
)ب( ﻋﻧد اﻹداﻧﺔ ،ﺑﻌد اﻹﺷﻌﺎر وﻣﻧﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرد ﺑﺧﺻوص ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﻓﻊ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳداده ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص أن ﯾﻌﯾد ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل اﻷﻣوال ،أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،أو ﻗﺳﺎﺋم اﻟطﻌﺎم ،أو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ
ﺗم ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،أو ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،وﯾﺟب ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮫ ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن  1000دوﻻر أو اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات ،أو ﻛﻼھﻣﺎ ﻣﻌًﺎ.
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:
أﻓوض ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ وﺣدة إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد ) ،(MSDE / CCSأو ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻹدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد ) (DHR / OIGأو أي ﻛﯾﺎﻧﺎت
ﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼن ،اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄي ﺷﺧص أو ﺷراﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﺳﺟﻼت ﻟدﯾﮭم وﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻷﻏراض إﺛﺑﺎت أھﻠﯾﺗﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل .وﯾﺷﻣل ذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر :اﻟﺗوظﯾف ،واﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ( ،واﻟﻣدرﺳﺔ/اﻟﺗﻌﻠﯾم ،واﻹﯾﺟﺎر/اﻟﺳﻛن ،وﺳﺟﻼت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﺑوﻻﯾﺔ
ﻣﺎرﯾﻼﻧد .ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﻗﯾﻊ أدﻧﺎه ،أ ُﻗر ﺑﺄﻧﻧﻲ اﻟﻣوﻗﻊ أدﻧﺎه وأﻧﻧﻲ ﻣؤھل ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﻧﻧﻲ أﻣﻧﺢ وﺣدة إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد ) (MSDE / CCSاﻹذن ﻟﺗﻘدﯾم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ و/أو اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ .ﺗﻛون أي ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ھذا اﻟﻧﻣوذج ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻷﺻل.

اﺳم اﻟواﻟد ﺑﺄﺣرف واﺿﺣﺔ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟواﻟد

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

اﺳم اﻟواﻟد اﻵﺧر )اﻟواﻟد/اﻟزوج ﻓﻲ اﻷﺳرة أو واﻟد اﻟطﻔل اﻟﻘﺎﺻر( ﺑﺄﺣرف واﺿﺣﺔ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟواﻟد اﻵﺧر )اﻟواﻟد/اﻟزوج ﻓﻲ اﻷﺳرة أو واﻟد اﻟطﻔل اﻟﻘﺎﺻر(

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﺄرﯾﺧﮭﺎ ﺳﯾﺗم إﻋﺎدﺗﮭﺎ.
ﯾﺗم ﻗﺑول اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إذا ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل ﺑواﺑﺔ  CCS Central 2اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠوﻟد/ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل.
ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب ﺧﻼل ﻓﺗرة  45ﯾو ًﻣﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﮫ .ﻻ ﺗﻘدم طﻠب إﻋﺎدة ﺑت ﻗﺑل  45ﯾو ًﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء إﻋﺎدة ﺑت

ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ Reportccsfraud.org
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ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05
ﺻﻔﺤﺔ  8ﻣﻦ 8

إﻋﺎدة إﻟﻰ:

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻧﻤﻮذج ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﻨﻮان

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

اﻟﻘﺴﻢ 1
اﻻﺳﻢ اﻷول:

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ:

ھﻮﯾﺔ اﻟﻄﺮف:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل:

اﻟﻘﺳم 2

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺰل:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻧوان اﻟﺟدﯾد

رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ

اﻟﺸﺎرع

اﻟﻮﻻﯾﺔ

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي

اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﺳﻼت ،إذا ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ:

اﻟﺸﺎرع

رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﻮﻻﯾﺔ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﻘﺎل :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ
ﯾﺠﺐ إر ﻓﺎق ﻧ ﺴ ﺦ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻋﻤ ﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺗﻮر ة اﻟﻤﺮا ﻓﻖ واﻟﺼ ﻔﺤ ﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﻤﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺳﻤﻚ وﺻ ﻔﺤ ﺔ اﻟﺘﻮ ﻗﯿﻊ ﻣﻦ ﻋ ﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر أو ﺑﯿﺎن اﻟﺮھﻦ اﻟﻌ ﻘﺎري ﻛﺈﺛﺒﺎت ﻟﻌﻨﻮاﻧﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪ ذﻟﻚ.

اﻟﻘﺳم  3اﻟﺗوﻗﯾﻊ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ ،أ ُﻗﺮ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤﻲ واﻋﺘﻘﺎدي أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺣﻘﯿﻘﯿﺔ .أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻣﺎ زﻟﺖ ﻣﻘﯿ ًﻤﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ.

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮ ﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﻨﻮان ھﺬا ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﮫ.

إذا اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻤ ًﺪا ﻋﻦ ﺗ ﻘﺪ ﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌ ﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐ ﯿﺮات ﻓﻲ أ ﺳﺮﺗﻚ ،ﻓ ﺴﺘﻜﻮن ﻣﺪﯾﻨًﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎ ﻟ ﺔ ﺑ ﻘﯿﻤ ﺔ أي ﻣﺪ ﻓﻮﻋﺎت ﺗﻢ د ﻓﻌ ﮭﺎ إﻟﯿﻚ ﻟﺮﻋﺎﯾ ﺔ اﻷط ﻔﺎل.
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻚ اﻹﺑﻼغ ﻋﻤﺎ ﯾ ﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  10أﯾﺎم :
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ أﺳﺮﺗﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل أو ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  %85ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ
•
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ) (TCAأو اﻟﺪﺧﻞ دﺧﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ) (SSIأو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ Head Start
•
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ )اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ أطﻔﺎل .واﻹﺑﻼغ ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ زوج/زوﺣﺔ ﻓﻲ طﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺒﺖ(
•
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺠﺪﯾﺪ ،إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ
•
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
•
•
إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
•
إذا ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻘﯿﻢ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ
ﻛﺴﺐ أﺻﻮل ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر
•
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إػادة إلى:

اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد  /ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

ﻧﻣوذج ﺗﻐﯾر اﻟظروف

إذا كنت بداجة إلى مساػدة ٚي إكمال الطلبٚ ،اتصل بمركز المنخ الدراسًة المٴجٳة إلى رػاًة الطٛل رٞم  )CCS Central 2* 2ػلى الرٞم .877-227-0125
مٓلٴمات ػامة

الٟسم 1
ْسم ألϯل

ْسم ألرير

ىϯية لطرغ

تΎريذ لميالد شٗريϯمسنة

رقم لضمΎن ْختمΎػ* )SSN* ϳرتيΎر)ϲ

رقم ىΎتغ خٗة ْتصΎل

لٖنϯن لبريدϲ

لشΎرع

الٟسم 2

لمدينة

نٴع التغًر ال ُمبلغ بو

لْϯية

*مطل ،Ώϯيخ Ώػليك رتيΎر ريΎر ϯحد ػل ϱألقل)

الزًادة ٚي الٓمل



لرمز لبريدϲ

أكمل لقسم 3
ثم قم بٖد ذلك بΎلتϯقيغ ػليو ϯتأريرو ϯإر ϖΎϔلمستندت لدػمة

 الطٛل ال ُمضاػ إلى األسرة

أكمل لقسم 4
ثم قم بٖد ذلك بΎلتϯقيغ ػليو ϯتأريرو ϯإر ϖΎϔلمستندت لدػمة

 خسارة الدخل

أكمل لقسم 5
ثم قم بٖد ذلك بΎلتϯقيغ ػليو ϯتأريرو ϯإر ϖΎϔلمستندت لدػمة

 الزًادة ٚي الدخل *نظر مرطط متϯسط لدرل  ϳϔلْϯية " ϳϔ "SMIلقسم )


دخل الضمان التكمًلي المٛتٴح دخل
الضمان التكمًلي المغلٝ



المساػدات النٟدًة المؤٞتة * )TCAالمٓلٟة المٓتمدة المساػدات
النٟدًة المؤٞتة * )TCAالمٓلٟة المرٚٴضة المساػدات النٟدًة
المؤٞتة * )TCAالمغلٟة







أكمل لقسم 6
ثم قم بٖد ذلك بΎلتϯقيغ ػليو ϯتأريرو ϯإر ϖΎϔلمستندت لدػمة
أكمل لقسم 7
ثم قم بٖد ذلك بΎلتϯقيغ ػليو ϯتأريرو ϯإر ϖΎϔلمستندت لدػمة

تغًًر االسم

أكمل لقسم 8
ثم قم بٖد ذلك بΎلتϯقيغ ػليو ϯتأريرو ϯإر ϖΎϔلمستندت لدػمة

  SSIدرل لضمΎن لتكميلϳ؍   TCAلمسΎػدة لنقدية لمؤقتة

الٟسم 3

اإلببلٔ ػن الزًادة ٚي الٓمل

نϯع لٖمل نظر لريΎرت أدنΎه

سم ϔرد ألسرة *من لقسم )

خًارات نٴع
الٓمل:

• تϯظيغ
• تدريΏ
• رطة لمسؤϯلية لشرصية لرΎصة ببرنΎمح ْستقالل
ألسر)FIA* ϲ

• لبحث ػن ϯظيϕة
• ردمة لمختمغ
• تٖليم

رقم ىΎتغ لمؤسسة

سم لمؤسسة
لمدينة

ػنϯن لمؤسسة لشΎرع
إذ لم يكن لديك خدϯل أنشطة قيΎسϔ ،ϳأدرل إجمالي
الساػات ٚي األسبٴع:
سΎػΎت
لٖمل

ألحد
إلϱ

لْϯية
م ΎإخمΎل ϳلϯقت لذ ϲتستϑرقو للتنقل من
ϯإل ϱلٖمل كل أسبϯع؎

ْثنين

لثالث؏Ύ

إلϱ

إلϱ

ألربٖ؏Ύ
إلϱ

لرمز لبريدϲ

لسΎػΎت

لدقΎاϗ

لرميس

لخمٖة

لسبت

إلϱ

إلϱ

إلϱ

لمستندت لمطلϯبة للقسم   يخ Ώػليك إر ϖΎϔإثبات ساػات الٓمل *ػل ϱسبيل لمثΎل قسΎام لدϔغϯ ،خدϯل لمدرسةϯ ،رطة برنΎمح ْستقالل ألسر)"FIA" ϲ
صϕحة  من 

اإلببلٔ ػن طٛل ُمضاػ إلى األسرة

الٟسم 4

مٓلٴمات ػن األطٛال ال ُمضاًٚن إلى األسرة

مالحظة  يخ ΏترΎذ إخر ؏إػΎلة لطϕل بΎلنسبة لؤلطΎϕل لذين يحتΎخϯن إل ϱرػΎية ϯتقديم لϯثΎا ϗمغ طل Ώلتϑيير ىذ
ْسم *ألرير ،ألϯل ،ألϯسط)

ل ِٖر ϖنظر لريΎرت أدنΎه
•

خًارات ا ِلٓر:ٜ

•
•
•
•

أمريك ϳمن أصل ىند ϲأ ϯمن سكΎن أْسكΎ
ألصليين
آسيϲϯ
أسϯد أ ϯأمريك ϳمن أصل أϔريقϳ
من سكΎن ى ϲϯΎألصليين أ ϯمن سكΎن خزر
لمحيط لٗΎدئ
أبيض

ىل ىذ لطϕل بحΎخة إل ϱلرػΎية؎

تΎريذ لميالد

لخنس
 أنثϱ
ىل أنت من أصل يتحدث إلسبΎنبة  ْتين؎ϳ
ْ
 نٖم

 نٖم

خًارات ٴضغ
األجنبي:

رقم لضمΎن ْختمΎػ* ϳرتيΎر)ϲ

شٗريϯمسنة

ذكر
مϯطن أمريكϳ
ْ
 نٖم
•
•
•
•
•

ϯضغ أخنب* ϳلϑير لمϯطنين)

نظر لريΎرت أدنΎه
• ْخئ
مقيم دام
طΎل Ώلخ؏ϯ
• زϯج أخنبϳزϯخة أخنبية يتٖرضتتٖرض
أخنب ϳممن Ρϯح ϗدرϯل مشرϯط
للٖنغ ألسر ،ϲأ ϯطϕل يتٖرض للٖنغ
تحت إطال ϖلسر Ρلمشرϯط من
ألسر ،ϲأϯ ϯلدϯلدة طϕل يتٖرضتتٖرض
لسخن *سنة أ ϯأكثر)
للٖنغ ألسرϲ
أخنب ϳتم منغ ترحيلو
• بدϯن ϯثΎاϗ
• طϕل أخنب ϳمٖترغ بو بشك ٍل قΎنϯنϳ

ْ

 ىل يتلق ϱىذ لطϕل درل لضمΎن لتكميل؎)SSI* ϳ

 نٖم

ْ

 ىل ىذ لطϕل ُمٖ؎ϖΎ

 نٖم

ْ

 ىل يتلق ϱىذ لطϕل ستحقΎقΎت من لضمΎن ْختمΎػ؎ϳ

 نٖم

ْ

 نٖم

ْ

 نٖم

ْ

 م Ύػالقة لطϕل بك؎

 ىل تقدمت بطل Ώللحصϯل ػل ϱإػΎلة طϕل لٗذ لطϕل؎
 ىل تتلق ϱإػΎلة طϕل لٗذ لطϕل؎

إذ كΎنت إلخΎبة "ْ"ϯ ،لديك "سبϯ Ώخيو"ϔ ،يُرخْ ϱتصΎل
ػل ϱلرقم  ْرتيΎر لنمϯذج لصحي

 م Ύسم لϯلد لΎϑا* Ώلϯلدين لΎϑابين) لٗذ لطϕل؎
 نٖم

 ىل ىذ لطϕل مدرج  ϳϔبرنΎمح ؎Head Start

إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم ،ﻓﻣﺎ ھو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء؟

ْ

لمستندت لمطلϯبة للقسم  – يخ Ώإر ϖΎϔشٗΎدة ميالد لطϕل؍ ϯإر ϖΎϔإثبات الٴصاًة حيثم Ύينطبϗ؍
ϯإذ كΎن ينطب ،ϗأر ϗϔرط ΏΎالتد ٟٝمن دخل الضمان التكمًلي؍
ϯإذ كΎن ينطب ،ϗأر ϗϔرط* ΏΎرطΎبΎت) التد ٟٝمن استدٟاٞات الضمان االجتماػي ألررϰ؍
ϯإذ كΎن ينطب ،ϗالتد ٟٝمن إػالة الطٛل لذ ϲيكϯن إم ) Ύطϯػϳ؍ أ ) ϯبمϯخ Ώأمر محكمة؍ أ" ϯلسبϯ Ώخيو"؍ أ ) ϯإلثبΎت إػΎلة لطϕل

اإلببلٔ ػن تغًر ٚي الدخل

الٟسم 5

مٓلٴمات ػن خسارة أٴ تغًر دخل
اسم ٚرد األسرة

نٴع التغًر

نٴع الدخل

ًٞمة الدخل الجدًد

*نظر لريΎرت أدنΎه)

*للتϑير  ϳϔلدرل ϔقط)

 خسارة الدخل
 الزًادة ٚي الدخل ،انظر مخطط متٴسط
الدخل ٚي الٴالًة أدناه.

خًارات نٴع الدخل:

•
•
•
•

نϕقة
رت Ώمن لقϯت لمسلحة
إػΎلة طϕل  بأمر محكمة
إػΎلة طϕل  تطϯػية

•
•
•
•

ستحقΎقΎت لضمΎن ْختمΎػϳ
درل لضمΎن لتكميلϳ
إخمΎل ϳدرل لٖمل لذتϳ
مسΎػدة نقدية مؤقتة *)TCA

اإلببلٔ ػن تغًر ٚي الدخل:
رخغ إل ϱخدϯل متϯسط لدرل  ϳϔلْϯية لمϯخϯد  ϳϔلخΎن Ώأليمن بشأن حخم أسرتك
 إذ كΎن درل أسرتك لمخمغ أػلى من  %من متϯسط لدرل  ϳϔلْϯيةϔ ،قم بإرسΎل ىذ
لنمϯذج ϯأر ϗϔمٖو لمستندت لمطلϯبة
 إذ كΎن درل أسرتك لمخمغ أٞل من  %من متϯسط لدرل  ϳϔلْϯيةϔ ،قم بإرسΎل ىذ
لنمϯذج إلبال ώػن لتϑيرت  ϳϔلدرل ϯ ϳϔقت إػΎدة لبت

•
•
•
•

ػمْϯتبقشيش
إػΎنة بطΎلة
إػΎنةمزي ΎلمحΎربين لقدمϱ
رتΏأخر

• تٖϯيضΎت لٖمΎل
• ϐير ذلك

 %85من متٴسط الدخل *ٚ )SMIي ٴالًة مارًبلند
دجم األسرة

 %85من متٴسط
الدخل ٚي الٴالًة



 دْϯر



 دْϯر



 دْϯر



 دْϯر



 دْϯر



 دْϯر

لمستندت لمطلϯبة للقسم 
 ϳϔحΎل ٟٚدان الدخلϔ ،يخ Ώػليك حيناذ إر ϖΎϔرطϔ ΏΎصل من ك ٍل خٗة ػمل سΎبقة منذ آرر تقرير لؤلىلية إذ كΎنت الزًادة ٚي دخل األسرة المجمغ أػل ϱمن  %من
متϯسط لدرل  ϳϔلْϯية لϯرد بΎلمرطط أػاله ϔأر ِ ϗϔإثبΎت لدرل
صϕحة  من 

الٟسم 6

التغًر ٚي دخل الضمان التكمًلي *)SSI

تΎريذ لميالد شٗريϯمسنة

سم لطϕل *ألرير ،ألϯل ،ألϯسط)
 دخل الضمان التكمًلي المٛتٴح
 دخل الضمان التكمًلي المغلٝ
لمستندت لمطلϯبة للقسم   أر ِ ϗϔرط ΏΎإلشٖΎر بدرل لضمΎن لتكميلϳ

الٟسم 7

التغًر ٚي المساػدات النٟدًة المؤٞتة *)TCA

 المساػدات النٟدًة المؤٞتة * )TCAالمٓلٟة المٓتمدة
 المساػدات النٟدًة المؤٞتة * )TCAالمٓلٟة المرٚٴضة
 المساػدات النٟدًة المؤٞتة المغلٟة
لمستندت لمطلϯبة للقسم 
المساػدات النٟدًة المؤٞتة * )TCAالمٓلٟة المٓتمدة :أر ِ ϗϔرط ΏΎإلشٖΎر بمن لمسΎػدت لنقدية لمؤقتة؍
المساػدات النٟدًة المؤٞتة * )TCAالمٓلٟة المرٚٴضة :أر ِ ϗϔإثبΎت سΎػΎت لٖمل *ػل ϱسبيل لمثΎل قسΎام لدϔغϯ ،خدϯل لمدرسةϯ ،رطة برنΎمح ْستقالل ألسر)"FIA" ϲ؍
المساػدات النٟدًة المؤٞتة المغلٟة :أر ِ ϗϔإثبΎت لٖمل *ػل ϱسبيل لمثΎل قسΎام لدϔغϯ ،خدϯل لمدرسةϯ ،رطة برنΎمح ْستقالل ألسرϯ )"FIA" ϲرط ΏΎإلشٖΎر بإϐال ϖلمسΎػدت
لنقدية لمؤقتة

الٟسم 8

تغًًر االسم

ْسم لسΎبϗ

تΎريذ لسريΎن شٗريϯمسنة

ْسم لخديد
لمستندت لمطلϯبة للقسم   يخ Ώإر ϖΎϔإثبΎت تϑيير سمك لقΎنϯنϳ

الٟسم 9

التٴًٞغ ٴالتارًΦ

تحت لتٖرض لٖقϯبة لحنث بΎليمين ،أ ُقر  ϗϔϯأϔضل ػلمϯ ϳػتقΎد ϲأن لمٖلϯمΎت لمقدمة صحيحة ϯحقيقية
لتϯقيغ *مطلٴب)

لتΎريذ *مطلٴب)
ًجب التٴًٞغ ػلى طلبات التغًًر ٴتأرًخٳا دتى ًمكن مٓالجتٳا.
ْ ت ُقبل لتϯقيٖΎت إللكترϯنية يخ Ώأن يكϯن تΎريذ لطل Ώرالل ϔترة  يً ϯم Ύمن تقديمو

–– إخطار ––
يتطل Ώمنك كل تϑير تم إلبال ώبو تٟدًم مستندات داػمة مغ نمϯذج تϑير لظرϯغ ىذ
يسر ϲلتϑير لمبل Ϗبو بمخرد ستالم مركز لمن لدرسية لمϯخٗة إل ϱرػΎية لطϕل رقم 
لخميغ لمستندت لمطلϯبة

صϕحة  من 

إﻋﺎدة إﻟﻰ:

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
إﻓﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮظﯿﻒ
اﻟﻘﺴﻢ  1ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
اﻻﺳﻢ اﻷول:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد:
رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:
اﻟﻘﺳم 2

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ
رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل

اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ/اﻟﺟدﯾدة

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻮظﯿﻔﺔ :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮظﯿﻔﻲ:
أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ:
ﯾﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻛﻞ:

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

ﺑﻘﺸﯿﺶ:
 أﺳﺒﻮع

 أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

 ﻧﺼﻒ ﺷﮭﺮ

ﻋﻤﻮﻟﺔ:
 ﺷﮭﺮ

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮع

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﻼم

ﺟﺪول ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ) :إذا ﻛﺎن ﺟﺪول ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻓﺎذﻛﺮ ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع(.

ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع:
اﻟﻘﺳم 3

ھﻞ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﺧﻼل:

اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌﻣل

آﺧﺮ ﯾﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ
ھﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ؟

اﻟﻘﺳم 4

 اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ /اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻠﯿﻠﯿﺔ ) 7ﻣﺴﺎ ًء  6 -ﺻﺒﺎًﺣﺎ(
 ﻋﻄﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع

ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮ دﻓﻌﺔ ﺗﻠﻘﯿﺘﮭﺎ :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ
 ﻧﻌﻢ

 ﻻ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﯿﻚ اﻷﺧﯿﺮ:

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ھﻲ "ﻧﻌﻢ" ،ﻓﺈن اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﻮدة ھﻮ :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻣل

رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ:

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ:
اﻟﻌﻨﻮان:
اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻜﻤﻞ اﻟﻨﻤﻮذج:
اﻟﻠﻘﺐ:
اﻟﻘﺴﻢ 5

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ:
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ:

اﻟﺘﺎرﯾﺦ :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

ﻣﻮاﻓ ﻘﺔ ﻟﻺ ﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟ ﻤﻌﻠﻮ ﻣﺎت
أﻧﺎ أ ُد ِرك أﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻠﯿﺘﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ.

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ:

MSDE-CCSCENTRAL DOC.221.23

اﻟﺘﺎرﯾﺦ:

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 1

إﻋﺎدة إﻟﻰ:
CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد  /ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺳﺑب وﺟﯾﮫ

اﻟﻘﺳم 1

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﻘدم اﻟطﻠب )اﻟطرف اﻟوﺻﻲ(

اﻻﺳم اﻷول:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد:

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ :
رﻗم ھﺎﺗف ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺻﺎل:

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

اﻟﻘﺳم 2

اﻟطرف ﻏﯾر اﻟوﺻﻲ

اﻻﺳم اﻷﺧﯾر:

اﻻﺳم اﻷول:
رﻗم اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )اﺧﺗﯾﺎري(:

ﺗﻌرﯾف ﻋﺑﺎرة "ﺳﺑب وﺟﯾﮫ"
اﻟﻘﺳم 3
"اﻟﺳﺑب اﻟوﺟﯾﮫ ﻟرﻓض اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل" ﯾﻌﻧﻲ أن ھذا اﻟﺗﻌﺎون ﻗد ﯾﺿر ﺑﺎﻟطﻔل اﻟﻣﻌﻧﻲ أو اﻟﻌﻣﯾل .ﺗﻘﺗﺻر ھذه اﻷﺳﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗﺳﺑب اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺿرر ﺟﺳدي أو ﻋﺎطﻔﻲ ﺧطﯾر ﻟﻠطﻔل؛ و
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗﺳﺑب اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺿرر ﺟﺳدي أو ﻋﺎطﻔﻲ ﺧطﯾر ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل؛ و
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﻟد اﻟطﻔل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻔﺎح اﻟﻘرﺑﻰ أو اﻻﻏﺗﺻﺎب؛ و
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻔل ﺑﻘرار ﻣﺣﻛﻣﺔ؛ و
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧوا ﺳﯾﺑﻘون ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل أو ﯾﺗﻧﺎزﻟون ﻋﻧﮫ ﻟﻠﺗﺑﻧﻲ )طﺎﻟﻣﺎ أن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﻣر ﻷﻛﺛر ﻣن  3أﺷﮭر(.

إﺛﺑﺎت "اﻟﺳﺑب اﻟوﺟﯾﮫ"
اﻟﻘﺳم 4
ﯾﻘﺗﺻر اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﻘﺑول ﻹﺛﺑﺎت ﻣطﺎﻟﺑﺔ "اﻟﺳﺑب اﻟوﺟﯾﮫ" ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•

ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد أو اﻟﺳﺟل اﻟطﺑﻲ أو ﺳﺟل اﻟﺷرطﺔ اﻟذي ﯾوﺿﺢ أن اﻟطﻔل وﻟد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻔﺎح اﻟﻘرﺑﻰ أو اﻻﻏﺗﺻﺎب؛ و
وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﻔل ﯾﺟري اﻟﺑت ﻓﯾﮫ ﻣن ﻗِﺑل ﻣﺣﻛﻣﺔ؛ و
وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺣﻛﻣﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ طﺑﯾﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ ﺷرطﺔ أو وﺛﺎﺋﻖ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗوﺿﺢ أن اﻟواﻟد اﻟﻐﺎﺋب ﻗد ﯾؤذي اﻟطﻔل أو اﻟﻌﻣﯾل؛ و
إﻓﺎدة طﺑﯾﺔ أو إﻓﺎدة ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺗﻔﯾد ﺑﺄن اﻟﺗﻌﺎون ﻗد ﯾﻛون ﺿﺎًرا ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻔل أو اﻟﻌﻣﯾل؛ و
إﻓﺎدات ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﻘﺳم ﻣن ﻗِﺑل أﻓراد ﺑﺧﻼف اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻌرﻓون اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻷﺳﺎس ﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺳﺑب وﺟﯾﮫ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻌﻣﯾل.

اﻟﺗوﻗﯾﻊ
اﻟﻘﺳم 5
ﻟﻘد ﻗرأت أو اﺳﺗﻣﻌت إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻋﺑﺎرة اﻟﺳﺑب اﻟوﺟﯾﮫ وأرﻏب اﻟﺣﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺳﺑب وﺟﯾﮫ ﻧظًرا ﻟرﻓض اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل.
ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻣﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل

ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل:

MSDE-CCSCENTRAL DOC.221.25

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

وﻣﺎ ﻣن
إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺳﺑب وﺟﯾﮫ ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون  30ﯾ ً
ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل )CCS
 .(Central 2إذا ﻟم ﺗﻘدم ﻣﺛل ھذا اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺷﺄن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺳﺑب اﻟوﺟﯾﮫ ﻓﻲ ﻏﺿون  30ﯾوًﻣﺎ ،ﻓﺳﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت إﻋﺎﻟﺔ اﻟطﻔل أو ﺳﯾﺗم إﻏﻼق ﻣﻠف اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك.

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
طﻠﺐ ﻟﺴﺤﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف

اﻹﻋﺎدة إﻟﻰ:

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

ﺗﻢ إﺧﻄﺎرﻧﺎ ﺑﺄﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف طﻠﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻹدارﯾﺔ .ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺳﺤﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺨﺎص ﺑﻚ .ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وإﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان أﻋﻼه.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﺴﻢ 1
اﻻﺳﻢ اﻷول:

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد:

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل:

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

اﻟﻘﺳم  2اﻟﺗوﻗﯾﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ،أ ُﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ أرﻏﺐ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻹدارﯾﺔ.

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
ج
ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ طﻠﺐ ﺳﺤﺐ اﻻ ﺳﺘﺌﻨﺎف ھﺬا إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮ ﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذ .
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ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

اﻹﻋﺎدة إﻟﻰ:

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
طﻠﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

ﺗﻢ إﺧﻄﺎرﻧﺎ ﺑﺄﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ .ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﺳﺤﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وإﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان أﻋﻼه.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻘﺴﻢ 1
اﻻﺳﻢ اﻷول:

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد:

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل:

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

اﻟﻘﺳم  2اﻟﺗوﻗﯾﻊ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ،أ ُﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ أرﻏﺐ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ طﻠﺒﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ.

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
ﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ طﻠﺐ ﺳﺤﺐ اﻻ ﺳﺘﺌﻨﺎف ھﺬا إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮ ﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج.

CSCENTRAL DOC.221.21

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

إﻋﺎدة إﻟﻰ:
CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻧﺷﺎ ً
ﻣدا .ﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑك ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾك ﺗﻘدﯾم وﺻف ﻟﻠﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﻟوج اﻟرﺳﻣﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ﺗم اﻹﻗرار ﺑﮫ ذاﺗﯾًﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ
طﺎ ﻣﻌﺗ ً
اﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﮭﺎ دروﺳك ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت .ﻻ ﺗُدرج أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻓﺎدة ﺑﮭﺎ.

اﻟﻘﺴﻢ 1

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ :

اﻻﺳﻢ اﻷول:

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد:
رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

اﻟﻘﺴﻢ 2

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:

اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ:

أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ:

وﺻف اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ:

اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﺳﺎﻋﺎت

اﻷﺣد

اﻻﺛﻧﯾن

اﻟﺛﻼﺛﺎء

اﻟﺧﻣﯾس

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺟﻣﻌﺔ

إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك أي ﻧﺷﺎط ﻗﯾﺎﺳﻲ
ﺿﻊ ﺟدول زﻣﻧﻲ ،وأدﺧل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط:

اﻟﻘﺳم 3

اﻟﺗوﻗﯾﻊ

ﺳﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
ﺑﻣوﺟب اﻟﺗوﻗﯾﻊ ،أ ُﻗر ﺑﺄﻧﻧﻲ أﺣﺿر درو ً
اﻟﺗوﻗﯾﻊ

MSDE-CCSCENTRAL DOC.511.21

اﻟﺗﺎرﺑﺦ

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

اﻟﺳﺑت

إﻋﺎدة إﻟﻰ:
CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻧﻤﻮذج ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻘﺴﻢ 1

اﺳﻢ ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ:

ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ

رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ:

اﻟﻘﺳم 2

ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل:

ﻋﻧوان اﻟدﻓﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ
اﻟﺸﺎرع

ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻓﻊ:

اﻟﻘﺳم 3

رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﻮﻻﯾﺔ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي

اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ

رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﻮﻻﯾﺔ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي

اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ

ﻋﻧوان اﻟدﻓﻊ اﻟﺟدﯾد:
اﻟﺸﺎرع

ﻋﻨﻮان اﻟﺪﻓﻊ:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ
ﯾﺠﺐ إر ﻓﺎق ﻧ ﺴ ﺦ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻋﻤ ﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺗﻮر ة اﻟﻤﺮا ﻓﻖ واﻟﺼ ﻔﺤ ﺔ اﻷوﻟﻰ وﺻ ﻔﺤﺔ اﻟﺘﻮ ﻗﯿﻊ ﻣﻦ ﻋ ﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر أو ﺑﯿﺎن اﻟﺮھﻦ اﻟﻌ ﻘﺎري ﻛﺈﺛﺒﺎت ﻟﻌﻨﻮاﻧﻚ اﻟﺠﺪﯾﺪ ذﻟﻚ.

اﻟﻘﺳم  4اﻟﺗوﻗﯾﻊ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ ،أ ُﻗﺮ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤﻲ واﻋﺘﻘﺎدي أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺣﻘﯿﻘﯿﺔ.
ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ:

اﻟﺘﺎرﯾﺦ:

ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮ ﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﻣ ﻘﺪم رﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﻄ ﻔﻞ ھﺬا ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﮫ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻚ اﻟﺒﺮﯾﺪي ﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ واﻟﺨﻄﺎﺑﺎت أو إذا ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺸﺄﺗﻚ ،ﻓﯿُﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺠﮭﺎت
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ُﻣ ﱠ
ﺮﺧﺺ ﻟﮫ  -اﺗﺼﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﮫ) .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺪﯾﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ(
•
ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻞ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣﺴﺠﻞ  -اﺗﺼﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﮫ) .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﺪﯾﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ(
•
ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﯿﻦ  -اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ) .ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ )CCS
•
 (Central 2ﻟﺪﯾﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﯾﺪك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ(
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اﻹﻋﺎدة إﻟﻰ:

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻧﻤﻮذج طﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻘﺪم رﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻘﺴﻢ 1

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻻﺳﻢ:

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ:

ھﻮﯾﺔ اﻟﻄﺮف:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل:

اﻟﻌﻨﻮان:

اﻟﻘﺳم 2

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ

اﻟﺸﺎرع

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﻮﻻﯾﺔ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي

اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ

اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﻨﺤﺔ ﺟﺪﯾﺪة
اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﻘﺳم 3

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼد اﻟﻄﻔﻞ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ

)اﺧﺘﯿﺎري(

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ

اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ

اﻟﻘﺳم  3اﻟﺗوﻗﯾﻊ
ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ ،أﻋﻠﻦ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ واﻋﺘﻘﺎدي أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺣﻘﯿﻘﯿﺔ.
اﻟﺘﺎرﺑﺦ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

ﯾ ﺠﺐ ﺗﻮ ﻗﯿﻊ ﻧﻤﻮذج ط ﻠﺐ ﻧ ﻘﻞ ﻣﻨﺤ ﺔ ﻣ ﻘﺪم رﻋﺎﯾ ﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎ ﻟﺠﺘ ﮭﺎ
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Office of Administrative Hearings
Administrative Law Building
11101 Gilroy Road
Hunt Valley, MD 21031-1301

طﻠﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ



ﻛﯿﻒ أطﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع؟
أﻛﻣل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ .أرﺳل اﻟﻧﻣوذج إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل )(CCS
اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘره ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل )(.CCS Central 2

إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻛﻤﺎل
ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج،

اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪرا ﺳﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﮭ ﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﻄ ﻔﻞ
) (CCS Central 2ﻋﻠﻰ اﻟر ﻗم 1-877-227-0125



ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾُﺘﺎح ﻟﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ طﻠﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع؟
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  90ﯾﻮًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺷﻌﺎر.



ﻛﯿﻒ ﻻ ﯾﺰال ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻧﺘﻈﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ؟
إذا ﺗﻢ طﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز  10أﯾﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮ إﺷﻌﺎر وﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ
رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﯿﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﮭﻲ أھﻠﯿﺘﻚ.



ھﻞ ﺳﺄﻛﻮن ﻣﺪﯾﻦ ﺑﺄي أﻣﻮال إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎري؟






ﻧﻌﻢ ،إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻌﻨﺎ وﺧﺴﺮت اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻚ ،ﻓﺴﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠﻚ.

ﻣﺘﻰ وأﯾﻦ ﺳﯿﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع؟
ﺳﯿﺮﺳﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻠ ﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﻤﺎع اﻹدارﯾ ﺔ إﺷﻌﺎًرا ﯾﻮﺿﺢ وﻗﺖ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻜﺎﻧﮫ.

ھﻞ ﯾﺠﺐ أن أﺣﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع؟
ﻧﻌﻢ ،ﺳﺘﺨﺴﺮ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ .إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺟﻠ ﺴﺎت اﻻ ﺳﺘﻤﺎع اﻹدارﯾ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ 410-229-4100
وﺳﯿﺴﺎﻋﺪوﻧﻚ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع.

ھﻞ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ إﺣﻀﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻲ أو اﻟﺘﺤﺪث ﻧﯿﺎﺑﺔً ﻋﻨﻲ؟
ﯾﻤﻜﻨﻚ إﺣﻀﺎر ﻣﺤﺎﻣﻲ أو ﺻﺪﯾﻖ أو ﻗﺮﯾﺐ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ
.1-800-999-8904

ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع؟
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ) (CCS Central 2ﻟﻠﺘﺤﺪث إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮار
اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻌﻚ وﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ.
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ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 2

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ط ﻟﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ

إﻋﺎدة إﻟﻰ:

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

اﻣﻸ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓ ﻘﻂ إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻮا ﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻚ.
إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻮا ﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺟﺮا ءات ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺞ ﻣﻨﺤ ﺔ رﻋﺎﯾ ﺔ اﻟﻄ ﻔﻞ،
ﻓﯿﺤ ﻖ ﻟﻚ ﻣﻨﺎ ﻗ ﺸ ﺔ أ ﺳﺒﺎﺑﻚ ﻣﻊ ﻣ ﺸﺮف.
ﺳﻨ ﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ ﻣﻞ ء ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أو ﯾﻤﻜﻨﻚ طﻠﺐ ﺟﻠ ﺴ ﺔ ا ﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮ ﻗﻢ .1-877-227-0125
أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﻦ أﻧﺖ اﻣﻸ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺮﺑﻊ وأﻛﻤﻞ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت  .4-2ﯾُﺮﺟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣﺮف واﺿﺤﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ 1
اﻻﺳﻢ:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ

اﻟﻌﻨﻮان:

اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ:

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ:

اﻟﻮﻻﯾﺔ:

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل:

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

اﻟﻘﺳم 2

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي:

ھل ﺗرﯾد اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل )(CCS؟ ﯾُرﺟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻌم أو ﻻ.

 ﻧﻌﻢ ،أرﯾﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ.
 ﻻ ،ﻻ أرﯾﺪ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ.
اﻟﻘﺳم 3

ﻣﺎ ھﻲ أﺳﺑﺎب رﻏﺑﺗك ﻓﻲ ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع؟

 ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬي ﺗﻠﻘﯿﺘﮫ ﻛﺎن ﺧﻄﺄً.
 ﺗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ أو إﻧﮭﺎؤھﺎ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ.
 ﻻ أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﯿﺘﮭﺎ.

 ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﻤﻮ ًﺣﺎ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﯾﻢ.
 ﺗﻢ رﻓﺾ طﻠﺒﻲ.
 ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ طﻠﺒﻲ ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
 ﻻ أﺗﻠﻘﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﺣﺘﺎﺟﮭﺎ.
إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﯿﺖ إﺷﻌﺎ ًرا ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻓﻤﺎ ھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺷﻌﺎر ؟ :ﺷﮭﺮ/ﯾﻮم/ﺳﻨﺔ
ﻟﻤﺎذا ﺗﺮﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع؟ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﺪث:

اﻟﺗوﻗﯾﻊ

اﻟﻘﺳم 4
أﻧﺎ أ ُد ِرك أﻧﻧﻲ إذا طﻠﺑت ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻏﺿون  10أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺷﻌﺎر وﻛﻧت أﺗﻠﻘﻰ ﻣزاﯾﺎ ،ﻓﻼ ﯾزال ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣزاﯾﺎ أﺛﻧﺎء اﻧﺗظﺎري ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻻ ذا ﻛﺎﻧت ﻗد
اﻧﺗﮭت ﻓﺗرة ﺣﺻوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت .ﻗد اﺿطر إﻟﻰ ﺳداد ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣرة أﺧرى ،إذا ﺧﺳرت اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻲ.

 ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ھﻨﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاﯾﺎ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ:

MSDE-CCSCENTRAL DOC.511.20

اﻟﺘﺎرﯾﺦ:

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 2

اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد  /ﻣﻛﺗب رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل

ﺑﯾﺎن اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺣر

الϘسم :

مؼلومات ػامة

االسم األϰل:

االسم األرير:

تاريذ الميبلد:

ر١م ىاتف خٶة االتصال:

ر١م الضمان االختماػ* ϳارتيار:)ϲ

اسم الشركة:

الϘسم 

إػادة إلى:
CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

الددل *اذكر ددل آدر  شهور) أرفِ ϖمستند الت ϖϘΣمن الددل

المسم ϳالϰظيق:ϳ
الشهر

ر١م ُمؼ ِ ّرف خٶة الؼمل:
المبلغ اϹحمالي المدفوع

تارًخ اϻستϼم

ساػات الؼمل

خدϰل مϰاػيد الؼمل* :إذا كان خدϰل مϰاػيد الؼمل غير ثابت ،فاذكر ػدد أيام الؼمل ف ϳاألسبϰع)

ف ϳأ١ϰ ϲت يكϰن ػمل ٣اليϰم ϳػل ϳسبيل المثال من  9ص   5م:
ػدد ساػات الؼمل ف ϳاألسبϰع:
الϘسم 

 ف ϳاألمسيات
ىل تؼمل:
 ػطبلت نٶاية األسبϰع
متϰسط ساػات الؼمل ربلل آرر  3أشٶر:

اϗϹرار
 ،أُ١ر بمϰخب ذل ٣بالمؼلϰمات التالية:

أنا_ ،

أنا أُ١ر بأن ىذا الدرل متϰلد من ػمل ϳالحر أنا أُ١ر بأنن ϳمؤىل لدفغ ضرائب الϰالية ϰالضرائب القيدرالية لؼمل ϳالحر أنا أُ١ر باحتمالية تح٢ي ٠أربا Ρأ ϰرسائر
ϰأُ١ر بأن المؼلϰمات الت ϳأ١دمٶا ف ϳىذا النمϰذج صحيحة ϰف ٠أفضل ػلمϰ ϳأنا أُدر ٣أنو ف ϳحال ت٢ديم ϳمؼلϰمات غير صحيحة أ ϰف ϳحال إرقائ ϳمؼلϰمات،
 ϳأيضًا سداد أ ϲمدفϰػات تكبدتٶا ϰالية ماريبلند بسبب ذل ٣االحتيال أ ϰالرطأ
فئنن١ ϳد أُػا١ب بمϰخب ال٢انϰن بتٶمة االحتيال أ ϰالحنث باليمين ١ϰد يتؼين ػل ّ
ال ُمرتكب من ِ١بلϳ
الϘسم 

التوًϗغ

موافϘة لϺفصا Ρػن المؼلومات
أنا ُأد ِر ٣أنو سيتم التح ٠٢من ىذه المؼلϰمات ϰاستردامٶا من ِ١بل برنامح المن الدراسية المϰخٶة إل ϳرػاية الطقل من أخل تحديد أىليت ϳللحصϰل ػل ϳالمن
الدراسية المϰخٶة إل ϳرػاية الطقل
الت١ϰيغ:



التاريذ:

صقحة  1من 1

إﻋﺎدة إﻟﻰ:
CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧﺪ  /ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ إﻋﺎﻟﺔ طﻔﻞ طﻮﻋﯿ ًﺔ

اﻟﻘﺴﻢ  1ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ (اﻟﻄﺮف اﻟﻮﺻﻲ

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ

اﻻﺳﻢ اﻷول:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد:

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺼﺎل

رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:

اﻟﻘﺴﻢ  2اﻟﻄﺮف ﻏﯿﺮ اﻟﻮﺻﻲ

اﻻﺳﻢ اﻷﺧﯿﺮ

اﻻﺳﻢ اﻷول:
رﻗﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺧﺘﯿﺎري(:
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﺰل:

اﻟﺸﺎرع

اﻟﻘﺴﻢ 3

ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع:

اﻟﻘﺴﻢ 4

رﻗﻢ اﻟﺸﻘﺔ

اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ

اﻟﻮﻻﯾﺔ

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﯾﺪي

اﻟﺘﻜﺮار:

اﻷطﻔﺎل

اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻷول:

اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:

اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:

اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
اﻟﻘﺴﻢ 5
ُ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ،أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ أدﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه إﻟﻰ طﺮف اﻟﻮﺻﻲ وأﻧﻨﻲ ﻟﺴﺖ ﻓﺮدًا ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻋﻨﺪ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﺳﺄوﻗﻊ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ ) (CCSﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺒﺖ وﺳﺄ ُﺑﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻄﺮف ﻏﯿﺮ اﻟﻮﺻﻲ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ،أ ُﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ أﺗﻠﻘﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﻄﺮف ﻏﯿﺮ اﻟﻮﺻﻲ وأن اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻟﯿﺲ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ .إذا ﻋﺎد اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ
ﺳﯿﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻌﻤﻞ.
إﻋﺎدة اﻟﺒﺖ :ﺳﯿﻮﻗﻊ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﻔﻞ و ُ
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻄﺮف اﻟﻮﺻﻲ

اﻟﺘﺎرﯾﺦ

ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮ ﻗﻊ ﻛﻼ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﺗ ﻔﺎ ﻗﯿ ﺔ إﻋﺎﻟ ﺔ ط ﻔﻞ طﻮﻋﯿ ًﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.

MSDE-CCSCENTRAL DOC.221.24

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

Email To:
CCSInvoices@maryland.gov

اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﻣﺎرﯾﻼﻧد  /ﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻛﺗب
رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل
ﻧﻣوذج طﻠب أﯾﺎم اﻹﻏﻼق اﻟطوﻋﻲ

اﻟﻘﺳم :1

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﺳم ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ:
رﻗم ھوﯾﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ:

اﻟﻘﺳم 2

رﻗم ھﺎﺗف ﺟﮭﺔ اﻻﺗﺻﺎل:

ﺣدد اﻟﯾوم )اﻷﯾﺎم( اﻟذي ﺗﺧطط ﻹﻏﻼﻗﮭﺎ طواﻋﯾﺔ.
ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم إﺧطﺎر ﺑﺄﯾﺎم اﻹﻏﻼق اﻟطوﻋﻲ إﻟﻰ اﻟواﻟد )اﻟواﻟدﯾن( وﻣرﻛز ﻣﻧﺣﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل ) (CCS Central 2ﻗﺑل أﯾﺎم اﻹﻏﻼق.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺗﮭﺎء )ﺷﮭر/ﯾوم/ﺳﻧﺔ(

ﻣﻼﺣظﺔ :ﯾُﺳﻣﺢ ﻟﻣﻘدﻣﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ أﺳﺑوﻋﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن اﻹﻏﻼق اﻟطوﻋﻲ ﻛل ﻋﺎم.
اﻟﻘﺳم  3اﻟﺗوﻗﯾﻊ
☐ أﻗر ﺑﺄﻧﻧﻲ  /أﻧﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺧطﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻵﺑﺎء ﺑﺧﺻوص ھذا اﻹﻏﻼق.
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔل:

MSDE-CCSCENTRAL DOC.911.23

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ 2021/01/05

اإلϋا ΓΩإمى:

اإلΩا Γέام ΔٌϤٌϠόΘةوالًϣ Δاًέبلϣ / ΪϨكΘب ϋέاً Δامϔτل
ةرϨاϣج امϤنح ΔامέΪاسٌ Δمرϋاً Δامϔτل
ϤϨوΫج Ϡρب  ΪًΪϤΗامϤنحΔ
امϘش1 Ϣ

CCS Central 2
PO Box 346031
Bethesda, MD 20827

Ϡόϣوϣاϋ ΕاΔϣ

االسم األول:

االسم األٍΧز:

هوٌة الطزف:

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﯿﻼد:

رِم الضٝب ٞاالججٝبػً ** )SSNاΧجٍبري):

رِم هبثق جهة االثصبل:

الؼنوا ٞالΒزٌدي:

امϘش ϢامثاϨي

الؽبرع

الوالٌة

الٝدٌنة

الزنز الΒزٌدي

Ϡόϣوϣا ΕامϘشٌΔϤ

األϔρال امً ϧًάحΘاحو Ϧإمى  ΪًΪϤΗامϘشٌΔϤ
اس Ϣامϔτل

Ηاًέخ ٌϣبل Ωامϔτل

 ϢϗέامϤπا ϦاالحϤΘاϋي مϔτϠل

Ηاًέخ ةΪء امΪًΪϤΘ

*اΧجٍبري)

Ϡόϣوϣا Εامنشاρ

امϘش Ϣامثامث

ϔΗاصٌل امنشا ρامΪϤΘόϤ
اس Ϣقر ϧϣ Ωأقرا ΩاألسرΓ

امنشاρ

Ηاًέخ االΘϨياء

Ηاًέخ امΪΒء

ةامنش ΔΒمخ ϊٌϤاألϨش" ΔτامΘوٌυف"ً ،خب إέقا ϕدτاب  ϧϣحي ΔامϤόل مΘϠح ϧϣ ϖϘساϋا ΕامϤόل .ةامنش ΔΒمخ ϊٌϤاألϤϋال امΘي ΘϘΗضر Ϡϋى "ام "ϢٌϠόΘأً
"امًέΪΘب"ً ،خب إέقاϨ ϕش ϧϣ ΔΨحًΪل امέΪϤس / ΔامًέΪΘب امحامي مΘϠح ϧϣ ϖϘأًا ϡامέΪاسً Δساϋا ΕامέΪاس.Δ
امϘش 3 ϢامΘوϊٌϗ
ثخت ػّوΑة الخنث Αبلٍٍٝن ،أػلن حش ΐػل ًٝواػجّبΩي أ ٞالٝؼلونبت الّٝدنة ـخٍخة وحٍٍّّة
الجبرٌΦ

الجوٍِغ

مόϣ ϢΘΗ ϧامخϠρ Δب  ΪًΪϤΗامϤنح Δىάا إΫا مΗ ϢΘً Ϣو ϊٌϗامنϤوΫج.

