
        
    

  
 

  
 

 
 

         
 

   
 

                         
    

 
                        

                          
              

 
 

                 
                

       
 
 

                       
 

 
          

 
     

                

        

       

     

    

      

       

             

 
                     

                    
               

 
   

   
 

       
  

 


 


 


 


 

CCS Central 2 
PO Box 346031 

Bethesda, MD 20827 

ل فطلاة  یعارى  لإة  ھجومة  یساردة  حنمب  لط:ىلعا  ًرد

 :بلطلام  قدُمي  زیزع

ح  ئاولي  فھ  یلعوص  نصمو  ھما  ل ًاقفولك  وذة،  جاحلاول  خلد اس  اسأى  لعم  ھرسأل  ھتأت ن  یلذ ال  فاط لألل  فطلاة  یاعرى  لإة  ھجوملاة  یسارلد اح  نملام  یقد ت م  تی
 COMAR 13A.14.06). (د النریامةوالیون  انق

ت  ابلطلا.بلطلاي  فة  غرفالات  احساملاع  یمجل  مكأوة  لئسألاع  یمجى  لعب  جأ.ةبولطملات  اندتسملاع  یمجع  ما  نیلإھ  تعادإوق  فرملاب  لطلال  ماكإى  جُری
قد فب،  لطلاع  مت  اندت سملام  یقدتم  تیم  لا  إذو  أ/وً مالتكمبك  لطن  كیم  لا  إذ.عرسأل  كشبا  ھتجلعا مم  تتة  بولطملات  اندتسملاع  یمجع  مة  مدقملاوا  ًمامتة  لمتكملا
.بكلطض فرلك  ذن عج تنیقد  وب لطلاة جلعاملا ًموی 30ى  لإل  یصا  مر  مألاق  رغتسی

ي  فش  یعیي  لذالك  فطلر  خآلار  مألاي  لوو  أتك  جوزوت  نألك  مشیا  ھذو.ةرسألااد  رفأع  یمجلة  جرمدلات  ماولعملال  سارإیك  لعب  جیب،  لطلال  امكإل
 .لكزنم

 :بكل طل  امتكان  مكد  تألله  ھذق  قحتلاة  مئقام  ادختساى  ج ُری



















ز،  كرملاة  یعا رف  یلاكتع  فبد) MSDE(ند  یالرامة  یالوبة  یمیلعتلاة  راإلدام  وقت.ةرفوتمل  اومألات  ناكوًھالؤمت  نكا  إذلك  ة یساردلاة  حنملار  اإصدم  تی
CCS(ل فطلاةایعرىلإةھجولماةسیاردلاحلمناامج  نربزركملكن یم.ةیمسرلار یغة یعارلاوة، یرسألال فاطاألة ایرعو Central (ع  اونأح  رش
 0125-227-877-1.مقرلابلاصالتادعنل  فطلاةایعرىلإةھجولماةسیاردلانح  لماامج  رنببةقلتعلماةلسئألاعمیجىلعةابجإلاوةفلتخلماةایرعلا

ر،  یقدتلارفاومع  
CCS Central 2

ه  ھذم  دختستف  وس .2م  سقلاي  فھ  تلدخأذي  الال  صالتا  جھةف  اتھمقرویالد  لمااریخ  تن یدوتىج ُری،بللطافي  
ة  ھجوملاة  یساردلاح  نملاج  مانربز  كرمي  في  لآلال  اتصالاة  مئاقل  الخن  متك  لاحل  یفاصت ى  لإل  ووصللت  ماولعملا
CCS(ل فطلاةیعارىلإ Central 2 ( 

ي ونركتلإدریبناوعنم  قدیتبیج

ن)یعوبسأل  ك 2،ًایبوعس أ 4(ة لیامتتلاةرأخمتلات  اعفلدامائسقنمابیع  سأ)4(عة  بأررخآ

ة)  موكحالن  عة  رداصال ة  یوھوالد  الیمالة  داھشوة  دایقالة  صخرل  ثم(ة  یوھالات  بثإ

ي) فیظوالیب  ردتالو  أة  سردمالو  أل معالل  اثمالل  یبسى  عل(ة  سردمالو  أل  معالة  ھجات  بطاخمي  فبت  ثمالد  متعمالل  معالات  بثإ

ى  راألخل  دخا لر  ادصممیع  جتاإثب

ع  فدالو  أةكراشمالبلفطالة  العإات  بثإ

ر)  اجیإد  قع،  قفرامة  روتافل  ثم(ن  وان عالات  بثإ

ة  رسألانضمل  فطللكد  یالمةداشھ

ل طف لابل  طفلاة  یاعرم  دمقة  قالعت  ابثإ-قط فیة  مسلرایر غبقارألایة  عار

 .1-877-227-0125 
 Reportccsfraud.orgى  لعفل  لطاایة  رعى  لإھة  لموجاسیة  الدرا لمنح  اامج  برنفي   بھشتبھ  لماال  الحتیانعبالغ  إلاكنك  یم

MSDE-CCSCENTRAL DOC.511.21 2021/01/05ي  فة  عاجرملات  مت 
 8من  1حة  فص

http:Reportccsfraud.org
http:DOC.511.21
http:13A.14.06


        
    

       
   

                                                          
  

           
            
   
    

        
             

      
          

            
      

                                                                                           
  

  
           

            
                                                                                            

   
                                                                                          

             
       
   
              

                    
      

                                                                                           
           

 
                                                                                          

            
      

 
               

      
 

     
 

    
 

    
       

 
                                                                                          

                
 

      
  

                                                                                          
           

   
 

        
 

                   
      

  

 .لبلط ا  ھذاال  مكإفي  ات ملی علتاذه  ھاءة  قراعدك  سست
ة.  لسئألاع  میجى  لعة  ابجإلاب  لوطم

ةمعات  ماوعلم 1م  سقلا

(ل  فطلاة  یاعرة  ناعإى  قلتیال   صخلشا   یدجد"طلب  ً .ةیال حال ات  موعلمالبطلب  الم  یدق تد  یع یوھ  ضفرم  تص  خشو  أ،  ا CCSص  صخم ن  وكی،  " ً ی  الح)
.ي الحال قت  وال ي  فة  نا عإلام  عدن  وقلتی ن  یذ الالء  معللا   12ل  كل  قألاى  لعة  دحاوة  رم"تبلاادة  عإ"ج  ذونمل  اإكمب  جی ً ر ھش

:ةیاعرالم  یدقتلم   َ دختس ُ م  الل  فطالة  یاعرم  دقمع  ون
لاة  یاعري  مدقمى  لعب  جیي  سمرلا"ل  فطلاة  یاعردم  قم ن  ییمسرالل  فط .دنالیرامة  یالون  وناقب  جومبیم  ظنتللع  ضاخلاو  أص  خرملاة  یرألسال  فطلاة  یاعرر  ادو  أل  فطلاة  یاعرز  كرمو  ھ"
 Maryland EXCELS. جمانربي  فة  كراشمالل  فطالة  یاعرى  إلة  ھجومالة  یسرادالح  نمالج  مانربات  عوفدم ن  وقتلین  یذ ال
یر  غن  میة  لنز م لا یة  عالرا)2،  رباقألان  مة  یاعرال)1ى  لعھ  تامدخر  صتقتود  نالیرامة  یالون  وناقب  جومبھ  لص  خرملار  یغل  فطلاة  یاعردم  قمو  ھ"يسم رل ار  یغ "ل  طفلاة  یاعرم  دمق
ھمر امعأد  یزتن  یذلاا   ،التا خ/الاتمعالو  أ،  دداجأل او  أ،  دداجألااء  بآي  ھة  ھلؤمالات  قالعالن  إف،  رباقألان  مة  یاعرالم  دقمرت  تخاذا  إ.رباقألا ً ن ر سبكألاء  اقألشاو  أ،  لاوخألاام/معألاو  أ

،يمرسلار  یغل  فطلاة  یاعردم  قمن  مع  ونأي   ترتخاا  ذإب.  لطلاع  مة  بارقلاة  قالعت  ابثإیم  دقتب  جیل.  فطلال  زنمي  فن  یمیقما  ویسلوا   18عن  ً ه  ذھمع  ة فیاضإج  اذمنن  میضتب  جفیم  اع
كز  مربل  صتاي.  مرسلار  یغل  فطلاة  یاعردم  قمى  لعة  قفاوملاتم  تى  تحة  یمرسلار  یغة  یاسردل اح  نملار  ادصإتم  ین  لك.  لذي  مرسلار  یغ ل  فطلاة  یا عردم  قمى  لعة  قفوامالل  بقا  ھالمكوإة  مزحال
 .ةیفاضإلاج  ذامنالى  علل  وص حلل  0125-227-877-1قم  رلاى  لع)CCS Central 2(ل  فطالة  یاعر ى  إلة  ھجوم الة  یسرا دالح  نمالج  مانرب

 :طلبالع  ون 
● 

● 

● 

● 

بطلالم  دقمت  ماوعلم  2م  سقلا
 :لكز نم ن  اونعة  طعاقم

 "ةدینملا"ل  خدأ،  رمولتیاة بدینمي  ش فیعت تكنا  ذإ
.يلآل ال  اصتال ام  اظنل  الخن  مك  تج ذ وم ن ل اي فھ  لا خدإبت  مق ي  ذلا ل  اصتال اة  ھج ف  تا ھم  قر ود  الیم ل اخ ی ر اتن  یو د تى  جر لا حل  یص افت ى  لإ ل  وص ول لت امو ل ع ملا ه  ذھم  دختس  ُ مقدمة  لیھت س  . أ ادمعتام  ت إذ ا

.ً البقتسمي  آللال  اصتال  ا ما ظنى  إلل  وصوللد  یربالبك  یإلھ  السروإف  رطف  رعمص  یصختم  تیسف،  لفطالة  یاعرة  ناع إ ى  علل  وصحللطلب  ال

● 
یُ 

ةیرعاالى  إلج  یاتحالات  ماوعلم  3م  سقلا
ل.  افطألاة  یاعرة  دع امسى  لعل  وصحلاي  فك  تجاحب  بسح  یضوتلسم  قلاا  ذھي  فة  دراولاة  لئألساع  یمجى  لعب  جأ

فلطلات  املوعم  4م  سقلا

ا. 13ن  مل  قوأل  فطالة  یا عرى  إلج  اتحی ة  رسأل ا ي  فل  فطل  كلم  سقالذا  ھي  فة  درواالة  ئلسألان  عب  جأ ً م  اع
ھم.تا مولعمل  اخد إلم  قسلاا  ذھن  مة  یف اضإخ  نسل  معى  جر 3ن  مر  ثأكاك  نھن  اكا  ذإ ُ ی  ف،  ةرألساي  فل  افطأ
ة.  رسأل ان  مض ل  فط ل  كلد  الیم ة  داھش ق  افر إب  جی
ا  مدنعو  أ،  لفطلاع  مش  یعیذي  الل  یمعالو  أل  فطللر  یط خي  فطاعو  أي  دسجر  رضى  إلب  طلالم  یدقتا  ھیفي  دؤید  قي  تالالت  احالل  فطالة  العإى  علل  وصحللطلب  بم  دق تال م  دع ل"ھیجلواب  سبلا

نكتم  لذا  إى بر قالح  افسو  أاب  صتغالا ق  یرطن  عل  فطالل  محم  تو  أ،  ةجالعمالد  یقو  أص  حفالد  یقل  فطالي  نبتن  وكی ، "ھیجوبب  س"ك  یدولل  فطالذا  ھلل  فطالة  العإى  علل  وصحللب  طلبمت  دقتد  ق .
 .حی حصالج  ذوم نال ى  علل  وصحلل  0125-227-877-1م  قرالى  عل )CCS Central 2(ل  فطلاة  ایعرى  لإة  جھمولاة  سیاردلاح  منلاج  مانرز بكرمباتصل  ف

● 

● 

● 
 "من  تضی 

ینرخاآلة  رألسا ء  ضاأع  5م  سقلا
لاإلدخم  سقلاا  ھذن  مة  فیاضإخ  سنل  معى  رج 4ن  مر  ثكأك  انھ ن  اكا  ذإل.  فطلات  امولعم،  4قسم  لاي  فل  فطكج  ردمر  یغة  رسألاد  ارفأن  مد  رفل  كلقسم  لاا  ذھي  فة  دراولاة  لئألسان  عب  جأ ُ فی  ، ةرسأاد  رفأ

. متھاوملمع
لمعالت  ماوعلم  6م  سقلا

"لمعلاع  ون"ط  بت ری 1ل  ؤاس ال ى  لعة  باجإلان  وكتى  تم،  نیرخآلاة  رألساد  ارفأ،  4م  سقالي  فن  یجر دمالة  رسألاد  رافأن  مد  رفل  كل  معبة  قعلتموالم  سقالذا  ھي  فة  درواالة  ئلسألان  عب  جأ  ".معن"ي  ھ
.لمعالع  بر مي  فل  خد  ُ م  الي  ذال"ةسسؤم الم  س"ابـ  د دحم ال

اجتیقت  وي  أطلب  تیسة دوعوالك  ملعن  اكمى  إلل  فطالة  یاعر م  دق مع  ضوم ن  مل  اقتن اللم  زالالقت  وال ه  رابتع ابل  قنت القت  وي  المجإاب  سحب  جی  نلا.   . ً یفاضإا   ً ل  باقمح  نمتم  یح  رم شویلاي  فن  یتعاز سو
 ".ل معالات  عاس"ر  كذم  تیم  لا  مل  قنتالقت  و

 :اءھتنالاقت  وودء  بالقت  وكل  معالات  عاسل  خدأ

ھم.تامولعمل  اخدإلقسم  لاا  ذھن  مة  یفاضإخ  نسل  معى  جر 4ن  مر  ثكألل  امعأك  انھت  ناكا  ذإ ُ ی  ف،  ةرألساي  فد  ارفأ

ست  ابث إل ة  كرشل ا م  سا ل  مح یي  ذ ل اة  یم س ر لا ت  ابط اخمل ل ة  كرشل ا ق  روى  لع ل  مع ل ل.مع ا  ة ھج ن  مب  اطخق  افر إب  جی،  "ة ی ف ی ظ وت ل ا "ل  امع ألاع  یم ج لة  بس ن ل ا ب ل ا  ت اعا 
تابط اخمل ل ص  صخملا ة  سر دمل ا ق  روى  لع ي  لا حلا ب  یر دتل ا ة /س ر دمل ا ل  ود جن  مة  خسن ق  افر إب  جی،  "ب یر دتل ا "و  أ"م ی ل ع تل ا "ى ما یأ ن  مل ع ر  صتق ت ي  تل ال  امع  ٍ ل  كت  ابث إل ة  یم س ر لا 

ة.  سا ردلا ت  اعا سو ة  سا ر دلا 
أل  اع  میج لة  سبلن ا ب

لفطلاة  ایعرد  عیامودول  ج  7م  سقلا
امك،  ك)المع(أك  ملعى  عل ً  .للعم ات  اوملمع،  6قسم  لاي  فج  ردمو  ھاء  نبل  فطالة  یاعرى  إلا  ھیفج  اتحتس ي  تالات  عاسوالم  ایألاع  یمجر  اھظإلم  سقالذا  ھي  فة  دراوالة  ئلسألان  عب  جأ

 :اء ھتن الا قت  وودء  بالقت  وكة  بوطل مالل  فطالة  یا عرات  عاسل  خدأ 
–– 

لخدالت  ماوعلم  8م  سقلا
ل  خدع  اونأھم  یدل ة  رألساي  فد  ارفأ 4ن  مر  ثكأك  انھن  اكا  ذإن.  یرخآلاة  رسألاد  ارفأ،  5م  سقالي  فن  یجردمالة  رسأل اد  رافأن  مد  رفل  كلل  خد الع  ونبة  قعلتموالم  سقالذا  ھي  فة  درواالة  ئلسألان  عب  جأ

م.ھتا مولعمل  اخد إلقسم  لاا  ذھن  مة  یفاضإخ  نسل  معى  جر  ُ

 .ئب را ضالع  اطتقال  بق ھ  عفدم  تو  أھ  تحبري  ذالغ  بلمالي  المجإو  ھ"لخدال

وز ال/جو ز الو غ  البال و،  رصاقال د  الوال  4ر  خآلت  ابث إ ق  افر إى  لإ ج  اتح تف  وس  ّ يد الو و ،  لزنم ال ي  فر  خآل ا دالو ال و ،  ةج وز ال/جو ز الو ،  بطلالم  دقم :ن م ل  كلل  خدالي  المج  إ ةن ا ضحھ  ید لي  ذلن  مع  یب ا س أ  ا ة  ج
وأ ا   4(ر  اص ً یع و ب س أ ر  وج أت الاصی إ ).نیع وب س أ ل  كل 2ب  وع ك ق  ل فط لة  ید ام

ی  ف،  ةفلتخم

ي  المج"إ

MSDE-CCSCENTRAL DOC.511.21 2021/01/05ي  فة  عاجرملات  مت 
 8من  2حة  فص

http:DOC.511.21


        
    

 
  

  
     

   
 

 
 

  
  

                                                                                        

              

           
                                                                                                               

  
                                                                                           

  
 

 
 

   
 

     
   

        
    
    

    
    

 
         

           
  

            
 

       
           

 
   

  
      

     
    
   

        
  

   

 
    

   
   
  
   

      
  

    

  
  

  
  
  

   
    
     

                                                                                                                    
 

                                                                                        
 

 
 

   
 

                

              

                 

             

               
                                                                                            

                          
                  
      
     
         

     
        
   

                  
          
                    

 

: إلى  ة دإعا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

ل  فط لاة  ایعرب  كتمد /  النریامة  الیبوة  میلیعلتاة  رادإلا
فل  طلاة  ایعرة  انعإج  مارنب

ل  فلطاایة  رعأن  شب ت  لبادة  اإع/لبط

ة ھجوملاة یسار دلاح نملاج مانربز  كرمبل  صتاف،  بلطلال امكإي فة  دعاسمى  لإة جاحبت  نكاذإ
 .0125-227-877-1م قرلاىلع)CCS Central 2(ل  فطلاة یاعرى  لإ

ة  معات  ماوعلم 1م  سقلا

ت  بة  ادعإدید  ج:طلبالع  ون 

مسار  كذطلب  ة: یمرسلار  یغ ة  براقالة  قالعویب  رقالیُ 
رب اقألار  یغن  مة  یمسرالر  یغ ة  یزل نمالل  فطالة  یاعر

ة:یاعرلام  یدقتلم   َ دختس ُ ة  یمسر لاب  راقألان  مل  فطلاة  یاعرم  لال  فطلاة  یاعرم  دقمع  ون

ب  طلالم  دقمت  ماوعلم 2م  سقلا
:ي)رایتخ(اي  عامتجالان  امضلاقم  ر  :ط)سوألا،  لوألا،  ریخأل(ام  سال ا 

ط  قج  وزتیلم  ب / زعأ:ة عیامتاالجة  الحال
ق  لطم
ل  مأر

وج  زتم
ل  صنفم

:سجنل ا
ىأنث
كر  ذ

ة  نوم/سیر/ھشد:  الیملاخ  یرات

: لز نم الي  فة  قوطنمالة  یساسألاة  غالل ؟  يتینال/ة  انببساإلث  دیتحل  صأن  مت  أنل  ھ
عم  ن  ال

ه  اندأت  راایخال ر  ظناق:  رعلا

؟  طشني  ركسعضع  وك  یلدل  ھ
عم  ن  ال

هاندأرات  ایخال ر  ظن :ن)ینطوامالر  یغ(لي  بنجأع  ضو ا ال  عم  ن:یكيرأمن  طاوم

ت ار  ایخ 

:ي جنبأل ا ع  ضو
م  ائدم  قیم ●
جئ  ال ●
ط  ورمشل  وخدق  حح  ونممي  بنجأ ●

ن  مط  ورشلماح  ارسلاق  طالإت  حت ●
ر)  ثكأو  أة  نس (ن  جسال

ھ  لیرحتمنع  م ي تنبأج ●

جئ  ال ●
ة  یبنجأة  جوزي/بنجأج  وز ●

و  أ،  ريألساف  نعللرض  عتترض/عتی
و  أ،  ريألساف  نعللرض  عتیل  فط
رض  عتترض/ عتیل  فطة  دلاود/لاو
ي  رساألنف  عل  ل

ق  ائوثن  وبد ●
ينوانق ● ٍ ل  كشبھ  بف  رعتمي  نبأجل  فط

ت ارای خ

 :ق ر ِعلا 
و  أي  دنھل  صأن  مي  كیرمأ ●

ن  لییصألاا  كسأالن  اكسن  م
ي  وسیآ ●
ي  قیرفأل  صأن  مي  كیرمأو  أد  وسأ ●

من  أو ین یلصألاي  ااوھان  كسمن   ●
ئ  داھالط  یحم الر  زجن  اكس

ض  أبی ●

ةیالولا :لزنمالن  وانع  ةنیدملا ةقلشاقم  ر ةعطاقملاع  رالشا ديیربلاز  مرلا

ًا:  ديیربل از  مرلاف  لتخم ن  اكا  ذإ،  تالاسرملان  اونع  ةیالولا ةنیدملا ع  راشلا

: ينور تكإللاد  یربالن  وانع :لیدب الف  تا ھالم  قر ل:  اصتالاة  ھجف  تاھقم  ر

ال  عم  ن؟  لز نمالج  راخل  افطألل  فطالة  العإع  فدتل  ھ

ال  عم  ن؟  زبعأد  والنت  أل  ھ

)؟ا 18ن  مل  ق(أر  صاقد  والنت  أل  ھ ً ال  عم  نم  اع

ال  عم  ن؟  SNAPام  عطلائم  اقسى  قلتتل  ھ

ال  عم  ن؟  نكسالة  نا عإى  علل  صحت ل  ھ
ة  یرعاالى  إلج  یاتحالات  ماوعلم 3م  سقلا

ء لبداخ  ریات،  معبنة  اباإلجت  انكا  إذا  قالطإال  عم  ن)؟ TCA(ة  تقؤمالة  یدق نالة  دع اسمالى  قتلتل  ھ 1.

ال  عم  ن؟  طقفك  تی اعر ت  حتم  ھن  یذالل  افطأللة  تق ؤمالة  یدق نالة  دع اسمالى  قتلتى  ھل 2.

 :عددلا؟  كترأسي  فاص  خشألاد  دعكم   3.

 :رالولدابلغ  مبلا؟  وينلساي  لامجإلاك  لخدو  ھا  م 4.

مل  /عة فیظ و عنث  حبل ا؟  لكعمو  ھا  م 5.
ع  تمجلم اة  دمخ
( ) ة ویانثو  أة  طسومتو  أة  ائیدتابة  ماعة  سرمد
) ة) عماجة  یكل

ال  عم  ن؟  نیی جوولیب الك  الفطأوا  سی ولك  ئا برقأل  افطألل  فطالة  یاعرة  ناعإد  یرتل  ھ 6.

د:  دعلا؟  كانتضحي  فن  لذیاك  ائربقأل  افطاألعدد  م ك 7.

ال  عم  ن)؟ SSI(ي  یلمكتالن  امضال ل  خد ك  تر سأي  فص  خش ي  أو  أنت  أى  قتلتل  ھ 8.
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ال  عمن ؟  قاعمل  فطي  أن  عل  وؤس م نت  أل  ھ .9 
ال  عمن ؟ا ً ی  الحد  رشم نت  أل  ھ .10 
ال  عمن ؟  رالودن  ویملة  میقبل  وصأ ك  یدل ل  ھ .11 

فل  طلات  املوعم 4م  سقلا
ي  عامتجالان  امضلاقم  ر
 :ي)رایتخ(ا

: الد  میلاخ  ریات
/ ة سنم  و/یرھش

س:  نجلا
ى  ثنأكر  ذ

 :ط)سوألا،  لوألا،  ریخأل(ام  سال ا 

فطال
 1ل 

: ن)ی نطوامالر  یغ(لي  بنجأع  ضو
ه  اندأرات  ایخال ر  ظنا

 :یكي رأمن  طاوم
عم  ن  ال

؟يتینالة  انببساإلث  دیتحل  صأن  مت  أنل  ھ / 
عم  ن  ال

ق:ر ِ ه  اندأت  راایخال ا نظرع  لا

ت ار  ایخ 
:ي جنبأل ا م ائدم  قیم ●ع  ضو

جئ  ال ●
ط  ورشمل  وخدق  حح  ونممبي  نجأ ●
ن  مط  ورشلماح  ارسلاق  طالإت  حت ●

ر)  ثكأو  أة  نس(ن  جسال

ھ  لیرحتمنع  م ي تنبأج ●

جئ  ال ●
ة  یبنجأة  جوزي/بنجأج  وز ●

و  أ،  ريألساف  نعللرض  عتترض/عتی
و  أ،  ريألساف  نعللرض  عتیل  طف
رض  عتت رض/عتیل  فطة  دل اود/ل او
ي  رساألف  عنلل

ق  ائوثن  وبد ●

ينوانق ● ٍ ل  كشبھ  بف  رعتمي  نبأجل  فط

ت ارای خ
نم ●:ق ر ِعلا  و  أي  دنھل  صأن  مي  كیرمأ

ن  ییلصاألا  كسأالن  اكس
ي  وسیآ ●
ي  قیفرأ ل  صأن  مي  كیر مأو  أد  وس أ  ●
من  أو ین یلصألاي  ااوھان  كسمن   ●

ئ  داھالط  یحمالر  زجن  اكس
ض  أبی ●

ال  عم  ن)؟ SSI(ي  یلمكتال ن  امضالل  خدل  فطالذا  ھى  قتلیل  ھ 1.

ال  عم  ن؟  بكل  فطلاة  عالقا  م 2.

؟قاع 3. ُ ال  عم  نم  ل فطالذا  ھل  ھ

ال  عم  ن؟  يعا متجالان  امضال ن  مات  قاقحتس ال  فطالذا  ھى  قتلیل  ھ 4.

ةحفصالي  فة  در واالات  میعل تال ة  عجرا مى  جر ال  عم  ن؟  لفطالذا  ھلل  فطالة  العإى  علل  وصحللطلب  بمت  دقتل  ھ 5. ُ ی،  " "  6. الة باجإلانت  اكذا  إ

ال  عم  ن؟  لفطالذا  ھلل  فطالة  العإى  قتلتل  ھ 6.

؟  لف طالذا  ھلن)  یبئا غالن  یدوال ال(ئب  اغالد  والالم  ساا  م 7.

ال إذا كانت اإلجابة بنعم، فما ھو تاریخ البدء عم  ن؟  Head Startج  مانربي  فج  ردمل  فطلاا  ذھل  ھ 8.

ةلعالق؟  لفطلابل  فطلاة  یاعردم  قمة  قالعي  ھا  م،  ةیمرسلار  یغب  راقألاة  یاعرام  دختاسة  لاحي  ف 9. ا 
ي  عامتجالان  امضلاقم  ر
 :ي)رایتخ(ا

: الد  میلاخ  ریات
/ ة سنم  و/یرھش

س:  نجلا
ى  ثنأكر  ذ

 :ط)سوألا،  لوألا،  ریخأل(ام  سال ا 

فطال
 2ل 

: ن)ینط وامالر  یغ(لي  بنجأع  ضو
هالع أ رات  ایتخالار  ظنا

 :یكي رأمن  طاوم
عم  ن  ال

؟يتینالة  انببساإلث  دیتحل  صأن  مت  أنل  ھ / 
عم  ن  ال

ق:ر ِ ه  العأرات  ایتخالاا نظرع  لا

ال  عم  ن)؟ SSI(ي  یلمكتال ن  امضالل  خدل  فطالذا  ھى  قتلیل  ھ 1.

؟  بكل  فطلاة  عالقا  م 2.

؟قاعذا  ھل  ھ 3. ُ ال  عم  ن مل  فطلا

ال  عم  ن؟  يعا متجالان  امضال ن  مات  قاقحتس ال  فطالذا  ھى  قتلیل  ھ 4.

ةحفصالي  فة  در واالات  میعل تال ة  عجرا مى  جر ال  عم  ن؟  لفطالذا  ھلل  فطالة  العإى  علل  وصحللطلب  بمت  دقتل  ھ 5. ُ ی،  " "  6. الة باجإلانت  اكذا  إ

ال  عم  ن؟  لفطالذا  ھلل  فطالة  العإى  قتلتل  ھ 6.

؟  لف طالذا  ھلن)  یبئا غالن  یدوال ال(ئب  اغالد  والالم  ساا  م 7.

ة  نسوم/یر/ھش؟  ءلبداخ  ریاتو  ھا  مف،  معبنة  اباإلجت  انكا  إذال  عم  ن؟  Head Startج  مانربي  فج  ردمل  فطلاا  ذھل  ھ 8.
ةلعالق؟  لفطلابل  فطلاة  یاعردم  قمة  قالعي  ھا  م،  ةیمرسلار  یغب  راقألاة  یاعرام  دختاسة  لاحي  ف ا 

ي  عامتجالان  امضلاقم  ر
 :ي)رایتخ(ا

: الد  میلاخ  ریات
/ ة سنم  و/یرھش

س:  نجلا
ى  ثنأكر  ذ

 :ط)سوألا،  لوألا،  ریخأل(ام  سال ا 

فطال
 3ل 

: ن)ینط وامالر  یغ(لي  بنجأع  ضو
هالع أ رات  ایتخالار  ظنا

 :یكي رأمن  طاوم
عم  ن  ال

؟يتینالة  انببساإلث  دیتحل  صأن  مت  أنل  ھ / 
عم  ن  ال

:قر ِ ه  العأرات  ایتخالاا نظرلع  ا

ال  عم  ن)؟ SSI(ي  یلمكتال ن  امضالل  خدل  فطالذا  ھى  قتلیل  ھ 1.

؟  بكل  فطلاة  عالقا  م 2.

؟قاعذا  ھل  ھ 3. ُ ال  عم  ن مل  فطلا

ال  عم  ن؟  يعا متجالان  امضال ن  مات  قاقحتس ال  فطالذا  ھى  قتلیل  ھ 4.

ةحفصالي  فة  در واالات  میعل تال ة  عجرا مى  جر ال  عم  ن؟  لفطالذا  ھلل  فطالة  العإى  علل  وصحللطلب  بمت  دقتل  ھ 5. ُ ی،  " "  6. الة باجإلانت  اكذا  إ

ال  عم  ن؟  لفطالذا  ھلل  فطالة  العإى  قتلتل  ھ 6.

؟  لف طالذا  ھلن)  یبئا غالن  یدوال ال(ئب  اغالد  والالم  ساا  م 7.

ة  نسوم/یر/ھش؟  ءلبداخ  ریاتو  ھا  مف،  معبنة  اباإلجت  انكا  إذال  عم  ن؟  Head Startج  مانربي  فج  ردمل  فطلاا  ذھل  ھ 8.

ةلعالق؟  لفطلابل  فطلاة  یاعردم  قمة  قالعي  ھا  م،  ةیمرسلار  یغب  راقألاة  یاعرام  دختاسة  لاحي  ف 9. ا 
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ین  رخاآلة  رألسا ء  ضاأع 5م  سقلا
ي  عامتجالان  امضلاقم  ر
يرا یخت  (  ):ا 

: الد  میلاخ  ریات
/ ة سنم  و/یرھش

س:  نجلا
ى  ثنأكر  ذ

 ):طسواأل،  لوألا،  ریخأل (ام  سالا

ألاد فر
رة 
س

1 

: ن) ینطوام الر  یغ(لي  بن جأ ع  ضو
هاندنظر ا  أ رات  ایخال

 :یكي رأمن  طاوم
عم  ن  ال

؟يتینالة  انببساإلث  دیتحل  صأن  مت  أنل  ھ / 
عم  ن  ال

:قر ِ ه اندأت  راایخالر  ظنا لع ا

ت ارای خ
م  ائدم  قیم ●:ي جنبألاع  ضو

ء  ولجب  لطا ●
وطرش مل  وخد ق  حح  ون مم ي  جنب ● أ 
ن  سجا لن  مط  روشمالح  ارسلاالق  إطت  حت ●

 )رثك أأو  ة سن(
ھ لیح ر تع  نم م  تي  بنجأ ●

ئ  جال ●
ضر عتت/● / ض رعتیة  یأجنبة  زوجي  بأجنج  زو

ف  نع ل لعرض  تیل  طفو  أ،  يسرألاف  نعل ل
ض عرتتعرض/ تیل  طفة  دالو د/ا لو و  أ،  يسرألا
ي  رسألاف  عنلل

ق  ئا ثوون  دب ●
يونقان ● ٍ ل  كشبھ  بف  رتمع ي  بأجنل  فط

ت ار  ایخ 
ا  كسالأان  كسمن   وأي  دنھل  صأن  مي  كیمرأ ●:ق ر ِعلا 

ن  ییلصاأل 
ي  ویسآ ●
ي  قریفأل  أصن  مي  كریمأأو  د سوأ ●
ان  كسمن   وأن  ییلصألاي  اواھان  كسمن   ●

ئ  دھا الط  محیالر  زج
ض  یبأ ●

: هاندأرات  ایخال ر  ظناب  لطا لم  دقبمة  لعالقا :ةسیاساألة  غللا ؟  طشني  ركسعضع  وك  یلدل  ھ
عم  ن  ال
ة  قال علا ت  ار ایخ 
ى  بنت مل  فط ●:ب طلالم  دقم ب 

ي  لوجیوبل  فط ●
ت  أخأو  خ أ ●
ةجزولاج زوالت  ن/بناب ● / 

ة  لا خ/ل اخو  أة  مت عم/عنبن/با ●
ھ  لة  لدیلباة  عایرالر  فیلتوى  نمتبل  فط ●
د  فیالحن  /ابدفیلحا ●
ت  ألخاأو  خ ألان  اب/تخالاأو  خ ألاة  ناب ●

ة  صایو ●
●( ةب ا قرة   ل ) ص لك  ذر  یغ
●( ةباقرة   ل ) ص د  جویال  لك ذر  یغ

عم  نال ؟  لفطالة  یا عرلن  یحاتم ر  یغم  ھعلجیل  معة  رسألا د  رافأى  دلل  ھ 1.

عم  نال ؟سبتك 2. ُ مر  یغو  أسب  تك ُم ً ال  خدة  رسألاد  رافأد  حأ ك  تلمیل  ھ

عم  نال ؟  لفلطایة  عارى  لع در  قایر  غسرة  ألا د  رفل  عجیف  رظك  انھل  ھ 3.

ي  عامتجالان  امضلاقم  ر
يرا یخت  (  ):ا 

: الد  میلاخ  ریات
/ ة سنم  و/یرھش

س:  نجلا
ى  ثنأكر  ذ

 :ط)سوألا،  لوألا،  ریخأل (ام  سالا

ألاد فر
 2ة سر

: ن)  ینطوام الر  یغ(لي  بن جأ ع  ضو
هالعأرات  ایت خال  ا ر ظنا

 :یكي رأمن  طاوم
عم  ن  ال

؟  يتینال/ة  بنابسإلا دث  حتیل  صأن  منت  أل  ھ
عم  ن  ال

ق:ر ِ هالعع  لا أ راتایت خال  ا ر ظنا

: هالعب  لطا لم  دقبمة  لعالقا أ راتایتخالار  ظنا :ةسیاساألة  غللا ؟  طشني  ركسعضع  وك  یلدل  ھ
عم  ن  ال

عم  نال ؟  لطفلا ة  یا عرل ن  یاحتم ر  یغھم  لعجیل  معة  رسألاد  ارفأدى  لل  ھ 1.

عم  نال ؟سبتك 2. ُ مر  یغو  أسب  تك ُم ً ال  خدة  رسألاد  رافأد  حأ ك  تلمیل  ھ

عم  نال ؟  لفلطایة  عارى  لع در  قایر  غسرة  ألا د  فرل  عجی ظرفك  ناھل  ھ 3.

ي  عامتجالان  امضلاقم  ر
يرا یخت  (  ):ا 

: الد  میلاخ  ریات
/ ة سنم  و/یرھش

س:  نجلا
ى  ثنأكر  ذ

 :ط)سوألا،  لوألا،  ریخأل (ام  سالا

ألاد فر
 3ة سر

: ن)  ینطوام الر  یغ(لي  بن جأ ع  ضو
هالعأرات  ایت خال  ا ر ظنا

 :یكي رأمن  طاوم
عم  ن  ال

؟يتینالة  انببساإلث  دیتحل  صأن  مت  أنل  ھ / 
عم  ن  ال

ق:ر ِ هالعع  لا أ راتایت خال  ا ر ظنا

: هالعأرات  ایتخالار  ظناب  لطا لم  دقبمة  لعالقا :ةسیاساألة  غللا ؟  طشني  ركسعضع  وك  یلدل  ھ
عم  ن  ال

عم  نال ؟  لفطالة  یا عرلن  یحاتم ر  یغم  ھعلجیل  معة  رسألا د  رافأى  دلل  ھ 1.

عم  نال ؟سبتك 2. ُ مر  یغو  أسب  تك ُم ً ال  خدة  رسألاد  رافأد  حأ ك  تلمیل  ھ

عم  نال ؟  لفلطایة  عارى  لع در  قایر  غسرة  ألا د  فرل  عجی ظرفك  ناھل  ھ 3.

ي  عامتجالان  امضلاقم  ر
 :ي)رایتخ(ا

: الد  میلاخ  ریات
/ ة سنم  و/یرھش

س:  نجلا
ى  ثنأكر  ذ

 :ط)سوألا،  لوألا،  ریخأل (ام  سالا
ألاد فر

 4ة سر

: ن)  ینطوام الر  یغ(لي  بن جأ ع  ضو
هالعأرات  ایت خال  ا ر ظنا

 :یكي رأمن  طاوم
عم  ن  ال

؟يتینالة  انببساإلث  دیتحل  صأن  منت  أل  ھ / 
عم  ن  ال

:قر ِ هالعلع  ا أ راتایت خال  ا ر ظنا

هالع :ب لطلام  دقبمة  لعالقا أ راتایتخالار  ظنا :ةسیاساألة  غللا ؟  طشني  ركسعضع  وك  یلدل  ھ
عم  ن  ال

عم  نال ؟  لفطالة  یا عرلن  یحاتم ر  یغم  ھعلجیل  معة  رسألاد  رافأى  دلل  ھ 1.

عم  نال ؟سبتك 2. ُ مر  یغو  أسب  تك ُم ً ال  خدة  رسألاد  رافأد  حأ ك  تلمیل  ھ

عم  نال ؟  لفلطایة  عارى  لع در  قایر  غسرة  ألا د  فرل  عجی ظرفك  ناھل  ھ 3.
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ل  معالت  ماوعلم 6م  سقلا
: هاندأرات  ایخالر  ظنل  معالع  ون ا قسملان  مة  رألساد  رفب /  لطلادم  قماسم    5):أو  2(

ا
عم
ل

 1ل 

ت ارای خ
ة  فیظوث عن  حبا ل ●:ل مع لا ع  ون 

عجتملم  ● ا ة  دمخ
م  لیعت ●

ف  یظوت ●
ب  یردت ●
 FIA)(ي  رسألال  القستالاج  مارنببة  اصلخاة  صیشخا لة  لیسؤوملاة  طخ ●

: ةسسؤملاف  اتھم  قر ة:  سؤسملااسم  

ديیربلاز  مرلاة:  سؤسملان  اونع ةیالولا ةنیدملا ع  راشلا

ل  فطالة  یا عرم  دق مع  ضوم ن  مي  موی الل  قنت القت  ول  خد أ
ًا): بایوإ ا   ً ) ب اھذل  معالى  إل

ي  اسیقل  معك  یدلن  كیلم   اذإ
 :وعبألس ا ي  فت  الساعاي  مالجإل  خدأ،  ينم زالل  ودجال

بتسال ةعمجلا سیخما  ل ءاعرباأل ءاالثلثا ناالثنی حدألا ل  لعما
ىلإت  اعاسلا ىإ  ل ىلإ ىإ  ل ىلإ ىإ  ل ى  إ ل

: هالعأرات  ایتخالل  معالع  ون ا رظن ا قسملان  مة  رألساد  رفب /  لطلادم  قماسم    5):أو  2(

ا
عم
ل

 2ل 

:ف  تاھقم  ر ةسسؤملا ة:  سؤسملااسم  

ديیربلاز  مرلاة:  سؤسملان  اونع ةیالولا ةنیدملا ع  راشلا

ل  فطالة  یا عرم  دق مع  ضوم ن  مي  موی الل  قنت القت  ول  خد أ
ًا): بایوإ ا   ً ) ب اھذل  معالى  إل

ي  اسیقل  معك  یدلن  كیلم   اذإ
 :وعبألس ا ي  فت  الساعاي  مالجإل  خدأ،  ينم زالل  ودجال

بتسال ةعمجلا سیخما  ل ءاعرباأل ءاالثلثا ناالثنی حدألا ل  لعما
ىلإت  اعاسلا ىإ  ل ىلإ ىإ  ل ىلإ ىإ  ل ى  إ ل

: هالعأرات  ایتخالل  معالع  ون ا رظن ا قسملان  مة  رألساد  رفب /  لطلادم  قماسم    5):أو  2(

ا
عم
ل

 3ل 

:ف  تاھقم  ر ةسسؤملا ة:  سؤسملااسم  

ديیربلاز  مرلاة:  سؤسملان  اونع ةیالولا ةنیدملا ع  راشلا

ل  فطالة  یا عرم  دق مع  ضوم ن  مي  موی الل  قنت القت  ول  خد أ
ًا): بایوإ ا   ً ) ب اھذل  معالى  إل

ي  اسیقل  معك  یدلن  كیلم   اذإ
 :وعبألس ا ي  فت  الساعاي  مالجإل  خدأ،  ينم زالل  ودجال

بتسال ةعمجلا سیخما  ل ءاعرباأل ءاالثلثا ناالثنی حدألا ل  لعما
ىلإت  اعاسلا ىإ  ل ىلإ ىإ  ل ىلإ ىإ  ل ى  إ ل

ةك رشل ا م  سال مح یي  ذ ل اة  یم س ر لا ت  اب ط اخملل ة  كرشل اق  روى   لع ل  مع ل ل.مع ا  ة ھج ن  مب  اطخق  افر إب  جی،  "ة ی ف ی ظ وت ل ا "ل  امع ألاع  یم ج لة  بس ن ل ا ب ل ا ت  اعا ست  ابث إل 
ةس ر دمل ا ق  روى  لع ي   لا حلا ب  یر دتل ا ة /س ر دمل ا ل  ود جن  مة  خسن ق  افر إب  جی،  "ب یر دتل ا "و  أ"م ی  لع تل ا"ى ما یأ ن  مل ع ر  صتق ت ي  تل ال امع ألاع  یم ج لة ب س ن لا  ب ٍ ل  كت  ابث إل ة  یم س ر لا ت  ابط اخمل ل ص  صخمل ا 

ة.  سا ردلا ت  اعا سو ة  سا ر دلا 

ل  فطلاة  ایعرد  عیامودول  ج 7م  سقلا
 )وعسباألي  فة  عاس 15(ة  دحاوة  دحون  مف  لأتتة  یساردة  حنمل  فطلاح  نمم  تی فس،  ةیاعرلال  ودجر  یفوتتم  یلم   ذاإ  :ةسردملان  سي  ل فافط ألا
 :وعبألس ا ي  فت  اعاالسي  مالجإل  خدأف،  لافطألا ة  یاعرلي  اسیقل  ودجك  یدلن  كیلم   اذإ

ىعل ً ؟  لكعماء  نبل  افطأة  یاعرى  إلا  ھیف ج  اتحتي  تالة  دد حم الات  عاسوالم  ایألاي  ھا  م
بتسال ةعمجلا سیخم ل ا  ءاعرباأل ءاالثلثا ناالثنی حدأل ا  ل  فطال

ىإ  لل  وألا ىإ  ل ىإ  ل ىلإ ىلإ ىلإ ى  لإ
 :وعبألس ا ي  فت  اعاالسي  مالجإل  خدأف،  لافطألا ة  یاعرلي  اسیقل  ودجك  یدلن  كیلم   اذإ

ىعل ً ؟  لكعماء  نبل  افطأة  یاعرى  إلا  ھیف ج  اتحتي  تالة  دد حم الات  عاسوالم  ایألاي  ھا  م
بتسال ةعمجلا سیخم ل ا  ءاعرباأل ءاالثلثا ناالثنی حدأل ا  ل  فطال

ىإ  لي  انلثا ىإ  ل ىإ  ل ىلإ ىلإ ىلإ ى  لإ
 :وعبألس ا ي  فت  اعاالسي  مالجإل  خدأف،  لافطألا ة  یاعرلي  اسیقل  ودجك  یدلن  كیلم   اذإ

ىعل ً ؟  لكعماء  نبل  افطأة  یاعرى  إلا  ھیف ج  اتحتي  تالة  دد حم الات  عاسوالم  ایألاي  ھا  م
بتسال ةعمجلا سیخم ل ا  ءاعرباأل ءاالثلثا ناالثنی حدأل ا  ل  فطال

ىإ  لالث  ثال ىإ  ل ىإ  ل ىلإ ىلإ ىلإ ى  لإ
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ل  دخالت  ماعلوم 8م  سقلا
: اهدنأت  راایالخر  ظانل دخالع  ون ل:  خدلاب  حاصة  سرألاد  فرسم  ا

دلا
ل 
خ

1 

ي  لیمكلتان  مالضال  دخ ●
ي  اتذلال  معالل  دخي  لماإج ●
 TCA)(ة  قتؤمة  دیقندة  عسام ●
ش  شیق/بتالموع ●
ة  طالبة  عانإ ●

●/ ى مادقلان  ربیامحلاا  زایمة  عانإ
●/ ر أجب  اتر
ل  العمات  اض ویعت ●
لك  ذر  یغ ●

ت  رایخ
قة  فن ●:لدخالع  ون

ة  لحسمالت  اقوالن  مب  اتر ●
ة  مكحممر  أب-ل  طفة  ناإع ●
یة  وعطت-ل  طفة  ناإع ●
ة  عیماتالجات  انمیألتات  قاقاحستا ●

):رالدولا(برة  سألاد  ارفأن  مد  رفل  كلھا  فیع  فدلام  تیرة  مل  كي  فل  دخلاي  مالإج ؟  لدخللرة  سألاد  ارفأى  قلتر  اركتى  دمما  

؟  ھعفدیي  ذلاب  غائلاد  لالوام  ساما  ف،  لفطلاة  لعاإھو  ل دخلان  كاا  ذإ

: الهعأت  راایالخر  ظانل دخالع  ون ل:  خدلاب  حاصة  سرألاد  فرسم  ا

دلا
ل 
خ

2 

):رالدولا(برة  سألاد  ارفأن  مد  رفل  كلھا  فیع  فدلام  تیرة  مل  كي  فل  دخلاي  مالإج ةسرأل  ا ؟  لدخللد  افرأى  لقتار  كرتى  دما  م

؟  ھعفدیي  ذلاب  غائلاد  لالوام  ساما  ف،  لفطلاة  لعاإھو  ل دخلان  كاا  ذإ

: الهعأت  راایالخر  ظانل دخالع  ون ل:  خدلاب  حاصة  سرألاد  فرسم  ا

دلا
ل 
خ

3 

):رالدولا(برة  سألاد  ارفأن  مد  رفل  كلھا  فیع  فدلام  تیرة  مل  كي  فل  دخلاي  مالإج ؟  لدخللرة  سألاد  افرأى  لقتار  كرتى  دما  م

؟  ھعفدیي  ذلاب  غائلاد  لالوام  ساما  ف،  لفطلاة  لعاإھو  ل دخلان  كاا  ذإ

: الهعأت  راایالخر  ظانل دخالع  ون ل:  خدلاب  حاصة  سرألاد  فرسم  ا

دال
ل 
خ

4 

):رالدولا(برة  سألاد  ارفأن  مد  رفل  كلھا  فیع  فدلام  تیرة  مل  كي  فل  دخلاي  مالإج ؟  لدخللرة  سألاد  ارفأى  لقتار  كرتى  دما  م

؟  ھعفدیي  ذلاب  غائلاد  لالوام  ساما  ف،  لفطلاة  لعاإھو  ل دخلان  كاا  ذإ

.رقاصل  فط لة  دیماة  ضانحھ  دیلي  ذالة  جزولا/جزولاوغ  لالباو،  رقاصلاد  لالوا ّ يدالوو،  لز منلاي  فر  آلخا د  اللواو،  ةزوجلا/جزولاو،  بلطلام  دقم:نمل  كلل  دخلاي  لماجإن  مع  سابیأ 4ر  خآل ت  ابثإق  فأر
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اذل،  ةلدولاة  قفنى  لعا  زایملاذه  ھر  فیتوم  تیھ مدعن  مت  مادلخاوا  زایملاى  لعل  صوللح . ً مید قتیك   الھؤم ت  كنا  ذإما  ل وحت  مالومعك  بل طا  لنر  فوی ل تالكاالوع  مت  مالوعملاك  تلن  مقق  حلتام  یتد  قة صحیحت  ماولعمین ع  عتی . 
نضوغي  فج  ذمولناا  ذھي  فدة  رالوات  مالوعملاى  لعأ  رطتت  ارغییتي  أن  عغ  الإلباك  یلعب  جیة اصلخاوة  معاالت  كارشلاو ،تارغییلتان  عغ  الإلباي  فا   10. ً د  معت  قفأخأو  د قصن  عة  ذباك ت  ماعلومت  مدقا  ذإ.رغییلتان  مم  اأی
 .اهدنأة  رجدملات  اقوبعلاود  عابستاللة  رضعن  كوتد  قف

 :ي یلما  ى علص  نی صلة  المفد  نال یرما ن  وناقنة  ودم ي  في  ئناجالن  ونقاال ن  م 8-504م  سالق 
أوت  كالممت أول  اوم أى  علل  صولحاة  لاوحم أو  ى لعل  صولحاي  فة  الیتیحاة  قریطبر  آخا   )أ( ً ال ى رأخدة  عاس مي  أأو  ة طبیة  عایر أوم  طعام  ائقسص  شخد  عسا أو،  ىعلل  صولحال  اویحأو  ى لعل  صحص  شخي  أ

أوة  الیلواره  یدتود  نالرییمة  الیون  ما   ً زئیجأو  ا  ً لیكھ  لیومتم  تیي  وذغتأو  ي صح أوي  عما اجتج  مانربب  جومبة  اجلحاى  لع ً اذھض  راغألة حجنب  كارتابء  ابنھا  قستحی . ً ا  ذنبمر  عتبی،  ةسیاسیلاة  عیرفلاھا  تما سیقت
ي:  لیا  مل  ایحت اال ل  شمیم،  سقلا

و أ؛  دمف عن عئاار ز قرإوأان  یبب الء  دإل ا (1)
وأ؛  يلام لاا  ھعضوو  أة  سرأل اي  في  ھروجر  یغ تي  أشف عن  كلادم  د ع (2) ُّ م  عت
ر.  خآص  خش ة  یص خش ل  احتنا (3)

ي  لتاى  رألخادة  عسامالأو  ة، یطبالة  عایرالأو  ، معاطلام  سائق أو،  تكالتم ملاو  أ،  لاومألال  مكالابد  یعین  أص  شخالى  لعب  یج،  دهادسة  فییك وع  فدلاغ  لمبص  وص خبد  رلام  دیقلتة  رصفلاح  نم ور  عاشإلاد  عب،  ةاندإلاد  عن )ب(
.ا 1000ن  عد  زیتال  ة مراغبھ  تقبمعاب  یجو،  ةدیماالھا  تمقی أو،  يونقانر  یغ ل  كشبھا  قیلتم  ت ً ع  مما  ھال ك أو،  تاسنوث  الثن  عد  زیتال  دة من  سجالو  أر  الدو

 :تماو علمالعن   حا صف إلا ى  لة عقفامو لا

ت  اانكیي  أأو  )DHR / OIG(د  النیر ماة  یال بوة  ریشالبد  راموالرة  داإلع  ابلتام  عالاش  فتمالب  تك م أو)،  MSDE / CCS(د  النیرماة  یالبوة  یملیعلتارة  ادإللة  عابالتل  فلطاة  عایرة  عانإدة  حوة  قیثلواذه  ھب  وجمبض  فوأ
مجا نبرا  یل  عل  صوللحي  تلیھأت  اإثبض  ارغألھا  عتاجرموم  ھدیلت  السجي  أى  لعل  وصلحاوة  یموكحة  لكاوأو  ة یمعجأو  ة سسمؤ أوة  كارش أوص  شخي  أبل  صاالتا،  نالریماة  الیوبة  میلیعلتارة  ادإلال  قبن  مھا  لص  رخم ا مز  ى 
ة  یال بول  دخلاة  بریضت  السجو،  نكسل/اراإلیجاوم،  لیعلتا/ةسردملاو،  )ةفیرمصلات  السجلاك  لذي  فما  ب(ة  مالیالن  وشؤلاو،  فظیولتا:رصلحاال  ل اثملال  سبیى  لع،  كذلل  مشوی.لفطلاة  عایرى  لإة  ھجموالة  سیاردلاح  منال

عانإدة  حوح  منأي  نأنوت  مالوعملان  عح  فصاإلاا  ذھى  لعة  قف اموللل  ھمؤي  نأنواه  دنأع  قوم لاي  نأنبر  ق ُ أ،  اهدنأع  یق والتب  موجبد النریما م  دیق لتن  ذإلا)MSDE / CCS(د  نال ریماة  الیوبة  یملیعلتارة  ادإللة  عابالتل  فطلاة  عایرة   .
ل.ص ألال  ثم ة  یار س ج  ذوم ن .ةصیلنال  سائرالأو  /وي  نور لكتإلاد  ریلباق  ریطن  عج  مارنلبات  مالوعم ال ا  ذھ من   ةخ سني  أن  وكت

خریالتا ة  حضواف  رحأبد  والالم  سا 

خریالتا د  والالع  یقوت 

خریالتا ةحضاوف  رحأبر صا لق ا ل  فطالد  والو  أة  رسألاي  فج  وز/الدلوا(الر  خآلاد  والالم  سا ( 

خریالتا ر)  صاقالل  فطالد  والو  أة  رسأل ا ي  فج  وز/الدوال (الر  خآلاد  والالع  یقوت

ا.  دتھاعإم  سیتا  خھیرأا وتھلیعع  لتوقیام  تم یلي  لتات  البطلا

 .لفطالة  یاعرم  دقم/دولللة  صصخمالة  ینو رتك إللا  CCS Central 2ة  ابوبل  الخن  مت  رنتاإلنر  عبب  لطا لم  قدیتم  تا  إذة  ونیركتلاإلت  اعقیولتال  وبقم  یت

لبقت  بة  داعإب  لطدم  قتال  ھ. میدقتن  ما   45ة  رتفل  الخب  لطلاخ  یر اتن  وكین  أب  جی ً تبة  ادعإء  اھانتخ  ریاتن  ما   45م  وی ً م  وی

 Reportccsfraud.orgى  علل  فطالة  یعارىة إلھجومالة  یسارالدح  نمج المناربيھ ف بھبتشمالل  یاتحالانعغالبإلاكنمكی
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: ى لإة داعإ
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

فل لطاایة رعب كتم /اریالند مالیة بویة لیمعلتاارة إلدا
فل لطاایة رعى لإلموجھة اسیة الدرالمنح اامج برن

ن انوعلاغییر تنموذج 

امة عات لومعم 1سم لقا
ر:یخألاسم الا ول: ألاسم الا

: ةنس/یالد ملاخ یرات مو/یرشھ  :فرطالیة وھ

: لاصتالاھة جف تاھم قر يراتیخ (ي اعتمجالاان ضملام رق  ): ا

د دیجلان اعنولات املوعم 2م سقلا
ةعطاقملانةیدملا يدیربلاز مرلا یةالولا قةشلام قر عرالشا  :لزنملان اونع

ة نس/مو/یرشھ :لاقنتاالیخ رات

يدیبرلامز رلاةنیدملا یةالولا ةقلشام قر عارشلا :ا ً ف لتخمن اكا ذإ، تالسارملان اونع

ة نس/مو/یرشھ :لاقنتاالیخ رات

كن ا ونعلت ابثإكي راقعلان ھرلان ایبو أر اجیإلاقد عن مع یقوتلاة حفصوك مس ا لى ك.لید ذجدلاعة  لت اندتسملان مخ سنق افرإب جی متشمل ا ىلوألاة حفص ل اوق ف ا رم ل اة روتافل ثمة مع ا لد ا

عقیلتوا 3م سقلا
.الندریامة والی يفا  ً مقیمت لزا مي نأنر بقأة. قیقیوحة یحصحة مقدملات امولعملان أي ادقعتاوي ملعل ضفأق فور ق ُ أ ، نیملیاث بنلحاة بوقعلض رعلتاب وجمب

ریخالتا یع قتولا

.ھجتلاعمم تتى حتا ذھن اوعنلار یغیتج ذومنى لعع قیولتاب جی

ل.افطألاة یاعرلك یلإا ھعفدم تت اعوفدمي أة میقبة لاكوللا   ً نیدمن وكتسف، كترسأي فت اریغتلابق لعتتت امولعمم یدقت نعا  ً دمعت عنتماا ذإ

ة یاللواي فل دخ السط متون م 85%
TCA(  ي لیمكلتان ماالضل خدل دخالأو)SSI(  ج مانربأوHead Start 

 )تالبدة عاإب طلي فة حزو/جزوة فإضان عغ الإلباو .لفاطأة فإضان عغ البإلا(ك رتسأد ارفألي لامإلجاد دعالي فت راغیلتا

 :مایأ 10
ن عد زییأو ل دعایما ى لإك رتسأل دخي لماإجي فدة ازیال

(ة قتمؤالة دیقلنات داعسامال :لمشتي لتا

ت لقتاند قت نكا ذإد، دیلجان اوعنال
ل فطالة یاعرات مدخم قدمب ناج

ل فطلاة عایرى إلة اجحك اھند عتم لا ذإ
د النریماة یالوي فم یقتة لعائالد عتم لا ذإ
ر الدون ویلمن عد یزتل أصوب سك

ن وضغي في لیا معغ البإلاك یلعب جی
• 
ل دخالي فت ارغیلتا •
• 
• 
ي فت ارغیالت •
• 
• 
• 

2021/01/05 MSDE-CCSCENTRAL DOC.231.21A ي فة عاجرملات مت



   
 

 
 

  

  

 

  
  

   

 

  

 

    

    

    

   

        

 

      

  

   

      

   

   

   

 

   





 

 

 

   







 

 

  

 

   

  

   

        

 

   

     

 

 

  

   

   

  

   

  

 

  

    

       

  

 

 

  

 

 

 

 

 

          

       

    

  

إلى:دة إػا

CCS Central 2 

PO Box 346031 

اإلدارة التعلیمیة بوالیة ماریالند / مكتب رعایة 
 برنامج المنحة الدراسیة لرعایة الطفل

Bethesda, MD 20827  نموذج تغیر الظروف

*CCS Central 2ٞم رٛل طالإلى رػاًة ة ٳجالمٴاسًة لدراخ نركز المبمل تص، ٚابطلال إكمالٚي دة مساػ كنت بداجة إلى اإذ  . 0125-227-877ٞم الر( ػلى  2

مة مات ػامٓلٴ 1ٟسم ال

ْس رألم�ير ϯل�ألم ْس  

نة�سϯم�يٗرشد� يذ لميالΎرت طرغ� ϯية لى

Ύل�تصْٗة خىΎتغ  مرق تيΎرϲ(ر SSN( تمΎػϳ *خْرقم لضمΎن  *� 

ϯل لْيةل بريرمزϲد ينةلمد لشΎرع � ϯن لبرلٖنϲيد

ألقل( ϯحد ػلΎϱر يرتيΎر ر ػليك Ώخي ،Ώϯمطل* وبغ لب 2ٟسم ال ُ م لاًر تغلاع ٴن

 3م أكمل لقس

ندت لدػمة� ست ϖΎلمرϔو ϯإرϯتأري ػليوغ ϯقيبΎلت ذلكبٖد م قم ث

الٓمل ي ٚدة الزًا

 4م أكمل لقس

ندت لدػمة� ست ϖΎلمرϔو ϯإرϯتأري ػليوغ ϯقيبΎلت ذلكبٖد م قم ث

ةسرألاى لإػ اض ُ م لال ٛطلا

 5م أكمل لقس

ندت لدػمة�ست ϖΎلمرϔو ϯإرϯتأري ػليوغ ϯقيبΎلت ذلكبٖد م قم ث
 �( م

  خل لداخسارة

ن الدخل ٚيدة الزًا*سط طط مرظر مϯلدترϯل ϳϔ ْية "لSMIلقس ϳϔ "

 6م أكمل لقس

ندت لدػمة� ست ϖΎلمرϔو ϯإرϯتأري ػليوغ ϯقيبΎلت ذلكبٖد م قم ث





لخدٛتٴح مان التكمًلي المالضل خد

لٝ المغًلي التكمالضمان  

 7م أكمل لقس

ندت لدػمة� ست ϖΎلمرϔو ϯإرϯتأري ػليوغ ϯقيبΎلت ذلكبٖد م قم ث







تاػدمساالدة المٓتمة المٓلٟ TCAٞتة *مؤالالنٟدًة ساػدات الم ) 

نٟدًةالػدات مساالة ضٚٴالمر المٓلٟة TCAالمؤٞتة *النٟدًة  ) 

ٟة ( المغلTCAٞتة *المؤ

 8م أكمل لقس

ندت لدػمة� ست ϖΎلمرϔو ϯإرϯتأري ػليوغ ϯقيبΎلت ذلكبٖد م قم ث

ًاالسم ًر تغ

SSIلرل د�ضΎلن متϳ؍ كميلTCA � Ύلمسة ػدلمؤقيلنقد تة ة

الٓمل ي ٚدة ًاالزاإلببلٔ ػن  3ٟسم ال

ϯن �ΎهدنΎرت أيرظر لنع لٖمل �م لقس*من رة د ألسϔرم س)� 

ٴع نخًارات 

الٓمل: 

ϕة ϯظي ػنث حلب •

غ تمخدمة لمر •

يم تٖل •

تϯظيغ  •

دريΏ ت •

ستقالل ْببرنΎمح Ύصة رصية لرلشؤϯلية لمسطة ر •

 * ϲ)FIAألسر

� سسةىΎتغ لمؤم رق سة�ؤسسم لم  

دϲ بريرمز للْية لϯينة لمدشΎرع � لسةؤسنϯن لمػ

ϲ تسϑتنقل منرقو للت  لذ ϳلϯقت مΎلخمΎ إ

�قΎاϗلد �ΎػΎتلس؎ عبϯأسϯإل ϱلٖمل كل 

ي مالجإل رسϔ ،ϳأددϯل أنشطة قيΎخيك لديكن م ذ لإ

:بٴعاألسٚي ساػات ال

سبتل مٖةخل ميسرل ؏Ύٖألرب ؏Ύلثالث ننيْث  دحأل سΎػΎت 

إلϱلٖمل  ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل  ϱإل

 FIA"(�رϲ " سألقالل ستْرنΎمح بطة ر ϯلمدرسة،ل دϔغ، ϯخدϯلام ل� قسΎسبيل لمثΎ*ػلϱ ل ساػات الٓمثبات إ ϖΎϔريك إΏ ػلخي � �م قسϯبة للمطللدت تنلمس

ϕمن  �ةحص� 
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ةسرألاى لإػ اض 4ٟسم ال ُ م ل ٛطن ػٔ بلبإلا

ة سرألاى لإن ًٚاضملال اٛطألان ػت امٴلمٓ
ذ� ىيير لتϑ طلΏغ ثΎاϗ مم لϯديقϯتϯن إلϱ رػΎية ختΎحيين لذΎϕل ؤلطسبة للنل بΎϕΎلة لطر؏ إػخذ إΎرت Ώخي �ظة حمال

�تيΎرϲرتمΎػϳ *خْرقم لضمΎن ) د� يذ لميالΎرت
سنة� ϯم �يٗرش

 �لخنس
أ ϱكر ذنث

�ألϯسط(، ألϯلير، رألم *ْس  

ين(� مϯطنير لأخنبϳ *لϑغ ϯض
Ύه دنيΎرت أرظر لن

 �ϳطن أمريكϯم
نٖم  ْ

ϳ؎ينتْ  �نبة بΎإلسدث حأصل يت من أنتىل 
نٖم  ْ

�رϖ ِ Ύه دنت أΎريرظر لنٖ ل

ضغ ٴخًارات 
ي: بجناأل

م دام مقي •
ϯ؏ خطΎلΏ ل •
رϯط مشϯل رد ϗحنΡϯ أخنبϳ مم •
 من رϯطلمش Ρطال ϖلسرت إحت •

 أكثر(نة أϯ *سن خلس
•  ϳيلو حترغ نم متأخنب

ئ خْ •
• ϯج زϯز�ϳبية يتٖرض�تتٖرض خنة أخأخنب

 للٖنغ يتٖرضϕل ϯ طϲ، أألسرللٖنغ 
ϲألسر ϯل، أϯلدد�ϯ لϕرض تتٖض�ٖريتة ط

 للٖنغ ϲألسر
ϯثΎاϯ ϗن بد •
•ϳ ϯن Ύن ق ٍ ϳ لكشبو بغ رتٖم ϕ بنخأل ط 

ٜ:ر ِ  ΎْسكسكΎن أ من دϲ أϯىنصل من أأمريكϳ  •لٓ ات اارًخ
ينألصلي  

 ϲϯسيآ •
قϳ صل أϔريمن أ أمريكϳد أϯ سϯأ •
زرخ سكΎن منن أϯ ييصلأل •   ϲىϯΎمن سكΎن 

دئ Ύٗيط لحلم
يض أب •

؎رػΎيةة إل ϱلخ ْ نٖمΎحبطϕل ل ىذ لى

ْ  نٖمSSI ؎)لϳ *تكميل لضمΎن لردطϕل لىذ تلقϱ يىل  �� 

؎ بكطϕل مΎ ػالقة ل ��

� ؎ ٖϖΎ ُ مل  ْ  نٖمϕ �طلذ ىل ى

�  لϕن قحستلطΎلضم ت منΎقΎْتمخϳػΎ؎ ْ نٖم �ىذ تلقϱ يىل 

؎ طϕلذ لطϕل لٗصϯل ػلϱ إػΎلة حلىل تقدمت بطلΏ ل �� 
نٖم  ْ

لΎΎبة "ْ" خإلذ كΎنت إ  ϱْصت خر ُ ϔي ϯويخ"، بΏ س"ك يدϯل، 
 لصحي�ج ϯذلنمΎر ْرتي ��������������م رقػل ϱل

؎طϕلذ لطϕل لٗقϱ إػΎلة تلتىل  � �نٖم ْ

 ��  Ύسمل لد مϯلΎϑل* Ώلداϯ لينΎϑللٗين( اب لذϕط ؎

برنΎمح ج ϳϔرمدطϕل ذ لىىل  � �Head Start ؎ھو تاریخ البدء؟  إذا كانت اإلجابة بنعم، فماْ  نٖم

ينطبϗ؍ حيثمΎ  ةصاًالٴثبات إ ϯϖΎϔإر؍ طϕلد لدة ميالΎٗش ϖΎرΏϔ إخي � –م قسϯبة للمطللدت تنلمس
؍ يالتكمًلالضمان  لخدٟٝ من دالتطΏΎ ررϗϔ بϗ، أينطذ كΎن ϯإ
رϰ؍ رألتماػي جاالالضمان  تاستدٟاٞاٝ من دٟالتبΎت( ΎطرطΏΎ *ررϗϔ بϗ، أينطذ كΎن ϯإ

�مΎن إيكϲ ϯذلٛل طالالة إػٟٝ من دتال، بϗينطذ كΎن ϯإ�ϯ؍ أ( طϳػϯ�) ϯأخبم Ώلكمة؍ حمر م" ϯأ Ώسبϯيو"؍ أخϯ�) إلΎلة ثبΎل� ت إػϕلط

خل لدا ٚي تغًرإلببلٔ ػن ا 5ٟسم ال

خل ًر دتغأٴ  خسارة ات ػنمٓلٴم

دًد جالل خلداًٞمة 
قط( ل ϔرلدر ϳϔ تϑي*لل

ل خلداٴع ن
) ΎهدنيΎرت أرظر ل*ن

سرةاألاسم ٚرد   ًرالتغٴع ن

  خل لداخسارة

ط تٴسمط طخانظر مل، خلداٚي دة الزًا
أدناه. الًة ي الٴٚخل لدا

قة •ل: خلداٴع نخًارات   ϕن
• ت رϯلق من Ώلمستة حل
كمة حأمر مب �Ύلة طϕل إػ •
تطϯػية  �Ύلة طϕل إػ •

•قحست نΎلضم تΎقΎْتمخ ϳػΎ
 ϳتكميلل لضمΎن لرد •
ذتϳ ل لٖمل لردΎلϳ مخإ •
 TCA(تة * دية مؤققنمسΎػدة  •

• ϯيش �بقشْتػم
• Ύلة نة بطإػΎ
لقدمϱ ين ΎربحإػΎنة�مزي Ύلم •
• أر�Ώر خت

ٖمΎل ϯيضΎت لتٖ •
 ذلكϐير  •

خل: لدا ٚي تغًرإلببلٔ ػن ا

 Ώتك�رأسم خحشأن بأليمن ن Ύخد  ϳϔل  ϱرخغ إلل مدخϯϯلدسط ترϯل ϳϔ ْية لϯلمخϯ 

 نΎك ل أسرردإذ لمت% من ��أػلى من  غمخلمتك سطϯردϯل ϳϔ لϔ ،ل بإرسم قْيةΎى ذ
ϯبة� مطللدت تنلمسمٖو رϗϔ ذج ϯأنمϯل

 نΎك ل أسرردإذ لمت% من ��ل من أٞغ مخلمتك سطϯردϯل ϳϔ قم لϔ ،بْيةΎل إرس ىذ
بت�ϯقت إػΎدة ل  ϳل ϔرلدرت ϳϔ تϑيلن ώ ػبالإلϯذج� لنم

ارًبلند ة مالًٚي ٴ (SMIل *خلداط تٴسمن م 85%

ط تٴسمن م %85سرة دجم األ
ٴالًة الل ٚي خلدا

دϯْر  �������

دϯْر  �������

��دϯْر  �����

دϯْر  ��������

�������دϯْر  �

دϯْر  ��������

�م قسϯبة للمطللدت تنلمس
 ϳϔ ل حΎسل مػة ٗخخل لداان ٟٚدΎإ �ةيىلؤللر يرقتر رآذ نمة قب كذΎنت ٍ  ،ϔخيΏ رإذ انيحك يػلϖΎϔ طرϔ ΏΎمغ جالم األسرة خلدي ٚدة الزًال كن مل صϱمن %�� من أػل 

ϗ ت بثإΎللرد� ِ  ϔرأϔه الػأط طرمΎلبد رϯلة يϯْل ϳϔل ردلط سϯتم

ϕمن  �ةحص� 



   
 

  

    

   

   

      

 
 

   

    

    

  

 

    
          

   
  

 
 

  

  

     

    

 

 

   

       

    

   

       

 

  

  

 
  

 

 SSI( ي *التكمًلالضمان  ي دخلًٚر التغ 6ٟسم ال

نة�سϯم�يٗرشد� يذ لميالΎرت ϯسط(� ألل، ألϯ، يرر*ألطϕل م لس

ٛتٴح ي الممًلالتكالضمان  لخد

المغلًٝلي مالتكالضمان  لخد 

�ϳيلمكتلن Ύمضلل ردبر Ύٖشإل  ΏΎطر �ϗ �م قسϯبة للمطللدت تنلمس ِ  ϔرأ

TCA 7( ٞتة *المؤنٟدًة الػدات مساالي ًٚر التغ ٟسم ال

دةالمٓتمٓلٟة ( المTCAٞتة *المؤة نٟدًالػدات مساال 

ٚٴضةالمرٓلٟة ( المTCAٞتة *المؤة نٟدًالػدات مساال 

المغلٟةٞتة المؤة نٟدًالػدات مساال 

 �م قسϯبة للمطللدت تنلمس

؍ةتقؤملة يدقنلدت ػΎسمل نمبر Ύٖشإل  ΏΎطر ϗدة: المٓتمٟة ( المٓلTCAٞتة *مؤالالنٟدًة ساػدات الم ِ  ϔرأ
ϲ "رسألل القتسْح مΎنربة طرϯ، ةسردملل ϯدخϯ، غϔدلم اΎسق �لΎثملل يبس ϱػل*ل مٖلΎت ػΎسΎت بثإ ϗضة: ٚٴالمرٟة ( المٓلTCAٞتة *مؤالالنٟدًة ساػدات الم ِ "(؍ ϔFIAرأ

Ύت بثإ ϗٟة: ٞتة المغلمؤالالنٟدًة ساػدات الم ِ دت  ϖلمسΎػΎٖر بإϐالإلشط ΏΎر"( FIAϯألسرϲ "ستقالل ْطة برنΎمح ر ϯلمدرسة،ϯخدϯل ، غ� قسΎام لدϔبيل لمثΎلسلٖمل *ػلϔ  ϱرأ
 لمؤقتة�دية قلن

االسم ًر تغً 8ٟسم ال

�م لْسϗبΎس  

� سنةم�يϯشٗر�ذ لسريΎن تΎري د�يدخم لْس 

ن�ϳ نϯقΎسمك لير تϑيثبΎت ϖΎϔ إΏ إرخي � �م قسϯبة للمطللدت تنلمس

Φً التارٴًغ ٴٞالت 9ٟسم ال

�ةيقيقحϯة حيحصة مدقملΎت مϯٖلملن أ ϲدΎقتػϯ ϳمػلل ضϔأ ϗϔϯر ق ُ  أ، نيميΎلبنث حلة بϯقٖلض رٖتلت حت

طلٴب(*م يذΎرلت طلٴب( *مغ تϯقيل

ٳا. جتمٓالًمكن  تىدتأرًخٳا تغًًر ٴالات التٴًٞغ ػلى طلبًجب 

�ةينϯرتكإللΎت ٖيقϯتلل بق ُ �وميدقتن م ��Ύالل ϔترة ريذ لطلΎ Ώرتϯن يكΏ أن خيت ْ  ً م ϯي

 ––طار خإ ––

 ىذ�رϯغ ر لظتϑيϯذج نمغ مًم مستندات داػمة ٟدتبو  ώبالإلΏ منك كل تϑير تم يتطل

 ϲيسرϑلتلم بير Ϗسرد خبمو بل	 لممتالم ركز سنلدرϯلم لخية يةΎرػ ϱل ٗة إلϕم رقط� 

ϯبة� طلدت لمتنلمسغ ميخل

ϕمن  �ةحص� 



     
    

     
       

  

    
 

 
 

  
   
       
  

   
     

     

                                                 

       

          

               
          

   
                  

                                            

   
      

  

       

        

    
    

      
    

: ى إلة   داعإ
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

فل لطاایة   رعب   كتم /اریالند مالیة   بویة   لیمعلتاارة   إلدا
فل لطا ایة  رعى   لإلموجھة   اسیة   الدر  المنح   اامج   برن

ف یظوت الن   محقق   تالة   دفاإ

معلومات عامة  1القسم  
رخیأل امالسا االسم األول: 
لاصتالاھة   جف   اتھم   قر  :یالدملاخ   یرتا

)يرایخت ياعتمجالاان   ضملام   رق  :(ا

ة ددیجلاة/لیاحلاة   فظیلوا 2مسقلا
: /ة فیظولاء   دبریخ   ات ةنس م و/یرشھ  :يفظیولاى   سملما

: لةو  مع :ششیقب :ة ع الس ا جر  أ

ھر شر ھشف   صنین وعسبأع وبأس:لكع   فدلام   تی

لمالعت   اعسا المتساالخ   یرتا فوعدلم  الي   اإلجمالغ   لمبا ة رتالفة   یھان

 ).ع  وسبألاي   فل   مع الم   اأید   دعر   كذفا،   تابثر   یغ ل  معالد   یع اوم ل  دوجن   كاا   ذإ(:لملعاد   عیاول مودج

: (الل خف   ظوملامل   عیھل     / ً 7ة  لی لیلاة   رتفلاة   ائیسلماة   رفتلا )6-ءسام  اًحا بص
وع بس األ ة  یا نھت   الطع

 :وعبس األي   ل فعم لا ت  اعاسعدد 

مل علاء   اانتھ 3مسقلا
:غ بلمي   المإج ری خأل  اك   یلشا ةسن/مو/یرشھ:اتھقیلة تدفعر   خآریخ   ات ةنسم  و/یرشھ :لمعلاي   فم   ویر   خآ  / 

وھة   دوعلل  ع  قوتملاخ   یارلتان   إف،   " : " نة/سمو/یھرشم  عني   ھبة   اجإلات   ناكا   ذإ م عنال ؟ رأجن   ودبة   زاإجي   فف   ظوملاھل   

مل علاة   جھت   املوعم 4مسقلا
ف:تاھالقم   ر  :ةكشرلام   اس

 :انونلعا

: یعقتولا  :جذومنلامل   كیذي   لاص   شخالم   سا

ف:تاھالقم   ر ةنس /مو/یرشھ:ریخالتا  :بقللا

قیع لتوا 5سم لقا

. ل ف طالة   یاعرى   إلة   ھجومالة   یسرادال 
ت امو  عل مال  ن  عح   اصفإل  لة   قف  ا و م 

لھأد   دیل تحأجن   مل   فطا  لة   ایعرى   إلة   ھوجما  لة   یسارلداح   منا  لج   مارنبل   ب ِ قن   ما   ھمادستخاوت   امولعما  له   ن ھذمق   قتحا  لم   تسیھ   أنك    ِ رد ُ ح نم الى   علل   وص حلل ي  تیأ ا أن
: ریخالتا  :یعقتولا
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: إلى ة دإعا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827

ل فطلاة ایعرب كتمد / النریامة الیبوة میلیعلتاة رادإلا
ل فطلاة ایعرى لإة جھمولاة سیاردلاح منلاج مارنب

ھ جیب وسبة لباطم

: ر یخألام السا
الطرف الوصي) ( معلومات عامة عن مقدم الطلب  1القسم 

االسم األول: 

: لصاتالاة ھجف تھام قر  :یالدملاخ یرتا

:ي)اریتخا(ي عامتجالان امضلام قر

: ر یخألام سالا
الطرف غیر الوصي 2القسم 

االسم األول:  

 ):يریاتخا(ي عامتجالان املضام قر

 "ھجیوبسب"ةراعبریف عت 3م سقلا
ي: لیا مىعلاب بسألاه ذھر صتقت .لیمعالو أي نعمالل فطالبر ضید قن واعتالذا ھن أي نعی "لفطالة العإس امتالي فن واعتالض فرلھ یجوالبب س"ال

و ؛ لفطللر یطخي فطاعو أدي سجر رضي فن واعتالبب ستین أل متحمالن من وكیا مدنع •
و ؛ لفطالة یاعرل یمعالى علر ذعتییث حبل یمعللر یطخي فطاعو أي دسجر رضي فن واعتالبب ستین أل متحمالن من وكیا مدنع •
و ؛ ابصتغالاو أى برقالح افسة جیتنل فطالد ولیا مدنع •
و ؛ ةمكحمر راقبل فطللي نوناقالي نبتالن وكیا مدنع •
 .)ھرشأ 3ن مر ثكألر متستلم  ةیلمعاله ذھن أا ملاط(ي نبتللھ نعن وزلانتیو أل فطالى علن وقبیسوا ناكذا إا مر یرقتي فالء معالة یعامتجالاة مدخالة الكود عاستا معند •

 "ھجیولابسبلا"تاإثب 4م سقلا
 :يیلا مى عل "ھیجوالب بس"الة بالطمات بثإلل وبقمالل یدلالر صتقی

و ؛ ابصتغالاو أى برقالح افسة جیتند ولل فطالن أح ضویي ذالة طرشالل جسو أي بطالل جسالو أد الیمالة داھش •
و؛ةمكمحل ِبقنمھفیت لبايریجل فطلليونانقلايلتبنانأنتبیة مكمحق ائوث •
و ؛ لیمعالو أل فطلاذي ؤید قب ئاغلاد لاولان أح ضوتة یفسنق ئاثوو أة طرق شئاثوو أة یبطق ئاثوو أة مكحمق ئاثو •
و؛ لیمعلاو أل فطللة یفسنلاة حصلابا  ًراضن وكید قن واعتلان أبد یفتة یلقعلاة حصلاي فصص ختمن عة رداصة دافإو أة یبطة دافإ•
.لیمعالل بِقن مة مدقمالھ یجوبب سالة بالطملس اسألال كشتي تالف ورظالن وفرعیل یمعالف الخبد رافأل ِبقن مم سقبة عوفشمدات افإ •

ع یلتوقا 5م سقلا
 .لفطالةالعإسامتاليفنواعتالضفرلاًرظنھیجوبب سةبالطممیدقتيفنیحالغب روأھ یجوالبب سالةرابعفیرعتىإلعت متساوأرأت قدقل
خ ریالتال فطالة یاعرى إلة ھجومالة یسرادالح نمالج مانربل یمعع یقوت

نما ًومی 30غضون ي فة بلاطملاه ذھلة معادلات اتابثإلاع یمجیم دقتك یلعب جیف، ھیجوب بة سبلاطمیم دقتي فب غرتت نكا ذإ 	:لیلعملةظحمال
CCS(ل فطالة یاعرى إلة ھجومالة یسرادالح نمالج مانربز كرمى إلل فطالة یاعرى إلة ھجومالة یسرادالة حنمالطلب م یدقت

Central 2.(بلطبمقدلتاكلیعنعیتسیف،اًموی 30ن وضغي فھ یجولاب بلساة بلاطمن أبشت ابثإلاا ذھل ثمدم قتلم  اذإ
 .كبة صاخالل فطالة یاعرى إلة ھجومالة یسرادالة حنمالف ملق الغإم تیسو أل فطالة العإات مدخى علل وصحلل

MSDE-CCSCENTRAL DOC.221.25	 2021/01/05ي فة عراجملات مت 
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: ى لإة داعاإل
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

فل لطاایة رعب كتم /اریالند مالیة بویة لیمعلتاارة إلدا
ل طفلاة یعارلة یساردلاة حنملاج مانرب

ف نائتساالب حسلب طل

اف نستئاالبحسنمكن نتمأن لع قبوقمبحسبلطمدیقتبولطمة. ریاداإلعاستماالتالسجبتكمىدلةلداععامتاسةلسجبطلف انئتاسيفبغرتدعتملكنأبانارطخإمت
.هالعأن اونعلاى لإھ تداعوإج ذوملناا ذھى لعع قیوتلاى جیر .كبص اخلا

: ر یخألام السا
معلومات الدخل 1  القسم

االسم األول: 

: لاصتالاھة جف تاھم قر  :یالدملاخ یرات

 :ي)اریتخا(ي عامتجالان امضلام قر

ع قیلتوا 2م سقلا

ةلادعاع مستاة سلف جانتئساب سحي فب غرأي نأنر بق ُ  .ةیراداإلاع تمساالت اسلجب كتع ممأ ، قیعولتاب

ریخالتا یع قتولا

 .جذومنلاى لعع یقوتلام تیم لا إذا ھذف انئتسالاب حسب لطة جلاعمم تتن ل

MSDE-CCSCENTRAL DOC.511.21 2021/01/05ي فة عراجملات مت 
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: ى لإة داعاإل
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

فل لطاایة رعب كتم /اریالند مالیة بویة لیمعلتاارة إلدا
ل طفلاة یعارلة یساردلاة حنملاج مانرب

دم مقالب طلالب حسب طل

.كبص اخلاف انئتسالاب حسن من كمتنن أل قبع قومب حسب لطم یدقتب ولطم .لفطلایة اعرلیة اسدرلاة حنمالت امدخى لعل وصحللب لطم یدقتي فب غرتد عتم لك نأبا نارطخإم ت
.هالعأن وانعلاى لإھ دتاعإوج ذومنلاا ذھى لعع یقوتلاى جیر

: ر یخألام السا
معلومات الدخل  1القسم 

االسم األول: 

: لاصتالاھة جف تاھم قر  :یالدملاخ یرات

 :ي)اریتخا(ي عامتجالان امضلام قر

ع وقیلتا 2م سقلا
ل.فطلاة ایعرلة سیارلداة منحلات امدى خلعل وصلحلي لبطب سحي فب غرأي نأنر بق ُ أ ، قیعولتاب

ارت خیا ل یع قتولا

 .جذومنالى علع یقوتالم تیم لا إذا ھذف انئتسالاب حسب لطة جلاعمم تتن ل

CSCENTRAL DOC.221.21 2021/01/05ي فة عاجرملات مت 
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: إلى ة دإعا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

ل طفلة ایاعرب تكم / دنالیرامة یالوبة یمیلعتلة ارداإلا
ل فطلة ایاعرى لإة ھجوملة ایسرادلاح نملج امانرب

ت نرإلنتار عبة سیاردلاول فصلان مق قحلتا

ى لإیر شیًاتیاذھبرارقاإلمتنابیىلإةفاضاإلب،يمسرلاجولاكتلانميسارلدالصفللفصومقدیتكلیعبیج،كلبطيفرظنلامیتيكل.اًمدعتماًطاشنترننتاإلرعبة یسارلدالوصفلارعتبت
.اھبة دافإلام تي تالات عاسالن مضة سرادالات قوأج رُدتال  .ترنتاإلنر عبك سوردا ھفیى قلستتي لتات اعاسلاوم ااألی

معلومات عامة  1القسم 
                       : ریاألخم ساال االسم األول: 

: لاصاالتة ھف جاتم ھقر  :الدمیلاخ ریات

 :ي)رایتخ(اي عامتجالان امضالم قر

ترنتإلنار عبي ساردلافصل لااصیل فت 2م سقلا
: ةسسؤمللي ونركتلاإلقع وملا ة: سؤسملااسم 

: يسرادالل صفالف صو  :یةسادرلال وصفالاء مسأ

بتسال ةعمجلا سیخما ل ءاعرباأل ءاالثلثا ناالثنی حدألا ط اشلنا
ت اعاسلا

ي اسیقط اشنأي  كیدلن كیلم  اذإ
 :طاشنللة صصخمالوع بألساي فت الساعاي مالجإل خأدو، ينمزل وجدع ض

ع یلتوقا 3م سقلا
.هالعأة روكمذلاع وسباألي فت اعاسلاي لامإجبت رنتاإلنر بعا ب جومب ً سوردر ضأحي أننبر ق ُ أ ، قیعولتا

خربالتا قیع ولتا

MSDE-CCSCENTRAL DOC.511.21 2021/01/05ي فة عراجملات مت 
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: إلى ة دإعا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

ل طفلة ایاعرب تكم / دنالیرامة یالوبة یمیلعتلة ارداإلا
ل فطلة ایاعرى لإة ھجوملة ایسرادلاح نملج امانرب

ل فطلة ایاعرم دمقن وانعر ییغتذج ومن

ة معات ماوعلم 1م سقلا

يمسرلار یغل فطلاة ایعرم قدم يمسرلال فطلاة ایعرم قدم  :لفطلاة ایعرم قدمم سا

: لاصاالتة ھف جاتم ھقر  :لفطلاة ایعرم قدمة ویم ھقر

يحالالع فدالان ونع  2م سقلا
ةعطاقملا يریدلباز مرلا ةیواللا ةینمدلا ةقشلام قر رعاشلا  :فعدلان اوعن

 :ددیجلاع دفلان اعنو 3م سقلا
ةعطاقملاةیواللا يریدلباز مرلا ةینمدلا ةقشلام قر :فعدلان اوعن رع اشلا

نة س/موی/ھرش :يلعفلار یغیلتاخ ریات

ك.لید ذجدلاك ناونعلت ابثإكي راقعلان ھرلان ایبو أر اجیإلاقد عن مع یقوتل ا ةحفصوى لوألاة حفص ل اوق ف ات اندتسملان مخ سنق افرإب جی رم ل اة روتافل ثمة مع ا لد ا

ع قیلتوا 4م سقلا

ة.قیقیوحة یحصحة مقدملات امولعملان أي ادقعتاوي ملعل ضفأق فور ق ُ أ ، نیملیاث بنلحاة بوقعلض رعلتاب وجمب

: خریالتا  :لطفلاة یاعرم دمقع یقوت

 .ھتجلاعمم تتى تحا ھذل فطلاة یاعرم دقمن اونعر ییغتج وذمنى لعع یقوتلاب جی

تاھل بجاصالتاىرجفی،كأتشمنقع ومریغیتمتاإذوأتاابطلخاوراتیوفلالثمىراألخت ادستنملاتالسارمليریدلباكانونعرغییى تلإةاجبحتكناإذ :ةظحالم ُ
 :ةلیالتالاصاالت

 )يلالحاينوركتلاإلكریدبناونعھلدیص یرخلتايصاصتاخنأنمكدأ(تھ. عتتبي لذايملیقإلاصیرخلتابكتمبلصات-ھلصَّرخُم	•
 )يلالحاينوركتلاإلكدریبناوعنھ لدیص یخرلتايصاصتاخنأنمكدأت. (ھعتتبي لذايملیقاإلصیرخلتابكتمبلصات-ل سجميلائعلفطةایعرمقدم 	•
 (CCSل فطالة یاعرى إلة ھجومالة یسرادالح نمالز كرم. (لفطالة یاعرى إلة ھجومالة یسرادالح نمالز كرمبل صتا- نمییسرلارغیة ایعرلاومقدم 	•

Central  )يلالحايونركتلإلاكریدبناونعھلدی )2

MSDE-CCSCENTRAL DOC.231.21PA	 2021/01/05ي فة عاجرملات مت 



    

       
     
      

 
 

 
  

     
    

       

     

                   

     
        

         
 

    

    
 

        

   

        

  

     

 : ى لإة داعإلا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

ل فطالیة عارب تكم /د نالیرامیة البویة میعلتالة رادإلا
ل فلطایة اعرلیة ساردالة نحمالنامج رب

ةیعارم دقمة نحمقل نب طلج ذنمو

امة عت اوملعم 1م سلقا
: ریخاألم ساال  :مساال

: ةنس/الد میلاخ ریات یوم/ رھش  :رفطلایة وھ

: لاصتاالة ھف جتام ھقر  ):يرایتخ(اي عاتمجالان امضالم قر

ةعطاقملا يدیربالز مرلا ةیواللا ةنیدملا ةقشلام قر رع اشلا :نوانالع

ة یساردلاة نحملات امولعم 2م سلقا
ة دیدجة حنمإلى ون جتاحیین ذالل فاطألا

ةدیدجلاة حنملاء دبخ یرات ل فطللي ماعتجالامان ضالم قر
( يراختی  (ا

لفطالد یالمخ یرتا ل فلطام سا

ة یارعالم دقمت املوعم 3م سلقا
ة یاعرلام دقمل قنل یصافت

دیدجالة یرعاالم دقمان ونع ة یرعاالم دقمم سا

ع یقوتلا 3م سلقا
 .ةیقیقحوة حیحصة مدقلمات اومعلالمن أي داقتعواي علمب سحن علأ، نییمالبث نحالة بوقعت حت

خربالتا ع قیولتا

ا ھتجلاعمم تتي كلة یاعرم دقمة حنمل قنب لطج ذمونع یقتوجب ی

2021/01/05 MSDE-CCSCENTRAL DOC.511.21 ي فة عجامرلات مت

http:DOC.511.21


       
      

 

 
 

 
 

 
     

  
    

                     
              

  
    

  
 

  

 

  
    

              
  

    
 

                 
    

  
    

                  
  

      
          
  

   
                

       
  

     
             

 
  

     
             

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 

Office of Administrative Hearings

Administrative Law Building


11101 Gilroy Road

Hunt Valley, MD 21031-1301
 

ل طفالةیعارىإلةھجومالةیسرادالحنمالجمنارب-ع امستاة سلجلب ط

؟عماتسة اسلجقد عطلب یف أك 
) CCS(ل فطلاةیعارة ھجومالة سارلداحنمالج مناربى إلج وذمنلالسرأ.ةحفلصاهھذن مي فلخلاءزجلايفود جومالج وذمنلال مكأ
CCS(ل فطلاةیعارى لإة ھجوملاةیسارلداح نملازكرمي فه رقمن ئكالا Central 2(. 

ل ماإكي عدة فسامىإلة جحابنت ا كإذ
، ذجوملنااذھ

لفطلاةیاعرى لإةھجوملاةیساردلاحنملازكرمبل صتا
)CCS Central 2( 0125-227-877-1مقرلاىلع 

؟عماتسة اسجللب طھا اللخيح لُتایيتلامدة ي الما ھ 
.ارعإلشاخیارتدعباًمیو 90هاصقأدعومي فع امتساةسلجب لطتن أب جی

عماتسالة اسجلر تظنأما نیبيبةصخاالل فطة الیعارىة إلھجوملة ایسارالدة نحمالى علل وصالحي نمكابإل ازیال فیك 
؟ يبةصخاال

ىإلةھجوملاةسیاردلاحنلماجامرنت بادمخيقلتمیتان وكراعشإرخآریخ اد تبعمایأ 10وزاجتیال د عومي فع امتاسسة لجد قعب لطم تا ذإ


.كیتلھأيتھنتملات مادمخلارستمن تأنیمك، فلفطلاةایرع

؟يرظاتنارةتء فناثي أبةصخااللفالطةیعارىإلةھجومالةیسارة الدحنمالىعلصلت حاإذلاومأيبأنیمدنوسأكل ھ 
.كلفطیة اعرى لعا ھقافنإمتي تلالاومألاة داعإيوررضلان من وكفسی، كفائنتساتسرخوا نعمي ضاقلاقفتااذإ، معن

؟عماتسالاةسجلقد عتم یسنأیوىمت 
ھ.انومكاع مستالاةسلجدقت عوقضح ویاًراعشإةیرادإلاعامتسالاتاسلجبتكملسیرس

؟عماتسالاة سجلر ضحن أیجب أل ھ 
 4100-229-410مقرلاىلعةیراإلداعماتسالاتسالجبتكمبلصاتف،ورضحلانمنكمتتملاذإ.ضرحتملاذإسر ختس،معن

.عامتالساسةلجلة ودجة داعإي فك نودعایسوس

ً ؟ينعةبیانحدث تالوأيتعدسامما لص خشرضاحإيننمكیلھ 
مقرلاىلعةیونانقالة داعسلماةرئادبلصاتف،ةنیاجة مونیناة قداعسمدیرتتكناذإ.بیرقوأقیدصوأيماحمار ضحإكنكمی

 .1-800-999-8904 

؟عامستالاة سللجد ادعستالاكنني میكیف  
CCS(لفطالة ایرعى لإةھجولماةسیاردلانح لماجامرنبزكربمل اصتاالك یمكن Central 2( رارقعة جامرنھ كمیل ثممى لإثدحتلل


ة.وبلطمتادتنسميأمدیقتوكمعة یلھاأل
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: ى إلة داعإ
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

فل لطاایة رعب كتم /اریالند مالیة بویة لیمعلتاارة إلدا
فل لطاایة رعى لإلموجھة اسیة الدرالمنح اامج برن

فل لطاایة رعى لإلموجھة اسیة الدرالمنح اامج برن-ع امتساة سلجب لط 

ك. تامخدبق لعتیا مر ارقى لعق فاوتال  تنكا إذط قفج وذمنلاا ھذأل ما
، لفطلاةیاعرةحنمجمانربتاءارجإىلعقفاوتالتنكاإذ

ف. رشمع مك بابسأة شقانمك لق حیف
.0125-227-877-1مقرلابل اصتالابع امتساة سلجب لطكنكمیو أج وذمنلاا ذھء لمي فك عداسنس

ة.حضاوف رحأبة باتكالجى ر یُ .2-4ت عابرملال مكأوع ربم الا ذھي فت غاارفالأل ما  أنت منا أخبرن 1سم لقا
ةنس/ مو/یرشھ : یالدملاخ یرات  :مسالا

: ةعطاقملا  :انونلعا

: يدیبرلاز ملرا : ةیالولا :ةنیمدلا

( : يرایخت (ا ياعتمجالاان ضملام رق  :لاصتالاھة جف تاھم قر

ال.و أعم نار یتخاى جر یُ ؟ )CCS(فل طلاة ایعرى لإة جھمولاة سیاردلاح منلاج مارنبر ارقى لعن عطلاد ریھل ت 2م سقلا
ل. فطلاة ایرعى لإة ھجوملاة سیاردلالمنح اامج رنبر ارقى لععن طلاد ریأ، منع
لفطلاة یاعرى لإھة جوملایة اسدرلاح نملاج مانربر ارقى لعن عطالد یرأال ، ال. 

؟ عامستاة سلجد قعي فك غبترب اسبأي ھا م 3م سقلا
.ً أ طخان كھ یتقلتي ذلاة داعسملاغ لمب
ح.یحصر غی ٍ ل شكا بھؤاإنھو أا ضھفیخو تأي دتاعسمق یلم تعت
  ا. یتھقلتي لتاة دعاسلمال ابقمد ادسى لعق افوأال

  م.یدقلتابي لا ً ح وسممن یكم ل
يبطلض فرم ت. 
یححص. ٍ ل شكبي بلطة جلاعم مم یتل
  اھاجتأحي تلات امدالخى قلأتال. 

ةسن/موی/رشھ :؟ر شعااإلخ یراتو ھا مف، نشأالذا ھبا  ً ر شعاإت یتلقد قت نكذا إ

 :حدثا بما أخبرنلك ضف من؟ اعستماسة لجقد ع تریداذا لم

عیلتوقا 4م سقلا
نوضغي فع امتاسة لسجد قعت بلطا ذإي ننأك   ِ رد ُ د قت ناكا ذال إع امتالساة لسجد قعري اظتناء انثأا یازملاك لتى لعل وصحلاي ناكمإبل ازیال ف، ایازمى قلتأت نكور اعشإلاخ یراتن مام یأ 10أ ا نأ

ىرخأة رما یزامالع یمجل باقمد داسى إلر طضاد ق  .يفاتئنسات رسخا إذ،  .اتمدخالى علي ولصحة رتفھت تنا

كبصة اخلاع امتسالاسة لجد قعار ظتناء انثأا یازملاى لعل وصحالد یرتال ت نكا ذإا نھمة العع ض. 
: ریخالتا  :یعقتولا
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 إلى:دة إػا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827

اإلدارة التعلیمیة بوالیة ماریالند / مكتب رعایة الطفل

بیان اإلقرار بالعمل الحر 

ت ػامة ومامؼل :�الϘسم 

األرير:االسم  ألϰل:السم اا

ال:التصة اخٶر١م ىاتف   يبلد:تاريذ الم

اسم الشركة:  :تيارϲ(*ارتماػϳ االخم الضمان ر١

لددلا من ϖϘΣتلاد نتسم �ϖآدر  دلاذكر دل *لددا �الϘسم  ِ ف رأ �ر(وهش

: لمؼلاة ٶخف  ِّ رؼ ُ مم ر١ يقϰ :ϳظϳ الالمسم

ؼملالاػات س اϻستϼمتارًخ  فوعمداللي Ϲحماغ ابلالم الشهر 

ع(� ألسبϳϰ االؼمل فيام د أػدابت، فاذكر ل غير ثيد الؼمل مϰاػذا كان خدϰ*إل: يد الؼمخدϰل مϰاػ

 ϳات األمسيف
بϰع ة األسنٶايت ػطبل

تؼمل: ىل 


م: �5ص  9ن ثال مل المبيϳ سيϰمϳ ػلت يكϰن ػمل٣ الϳ أ١ϰ ϲف

شٶر:أ 3 ϰل ربلل آررؼمت الػاسط سامت ع: ألسبϳϰ ال فت الؼمػدد ساػا

التالية:أنا، _  بالمؼلϰمات ذل٣ بمϰخب ، أ١ُر

با أ١ُر أنا الحر� ϳلؼمل القيدرالية ϰالضرائب الϰالية ضرائب لدفغ مؤىل ϳبأنن أ١ُر أنا الحر� ϳػمل من متϰلد الدرل ىذا بأن أ١ُر رسائر�أ نا ϰأ Ρتح٢ي٠ أربا حتمالية

مؼل ϳت٢ديم حال ϳف أنو أُدر٣ ػلمϰ �ϳأنا أفضل ϰف٠ صحيحة النمϰذج ىذا ϳف أ١دمٶا ϳالت المؼلϰمات بأن ϰمات غير صحيحة أϰ فϳ حال إرقائϳ مؼلϰمات، ϰأ١ُر
بس ماريبلند ϰالية تكبدتٶا مدفϰػات ϲأ سداد أيًضا ϳّػل يتؼين ١ϰد باليمين� الحنث ϰأ االحتيال بتٶمة ال٢انϰن بمϰخب أُػا١ب ١د ϳالرطأفئنن ϰأ ذل٣ االحتيال بب

�ϳ١ِبل من الُمرتكب

اϗϹرار  �الϘسم  

ًغ وϗلتا �الϘسم 

ومات المؼلΡ ػن لϺفصاوافϘة م

لىأد يدتحل أخن مل قطلاة ياػر ϳلإة ٶمϰخلاة يساردلا نملاح مانربل ب ِ ١ن ما ٶمادترساϰت املϰؼملاه ذىن م٠ ٢تحلام تيسو نأ٣  ِ رد ُ ϳ المن تϳ للحصϰل ػليأ ا نأ
 �ية الطقلرػالϳ إة المϰخٶة الدراسي

التاريذ: الت١ϰيغ: 

 1من  1ةحصق �

برنامج المنحة الدراسیة لرعایة الطفل 



    

  
  

     

     
 

 
 

  
  

  

  

  
  

  

                                                                                                   

    
   

  
     

    

   
     

    
   

           
       

  

       

: إلى ة دإعا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827

ل طفلة ایاعرب تكم / دنالیرامة یالوبة یمیلعتلة ارداإلا
ل فطلة ایاعرى لإة ھجوملة ایسرادلاح نملج امانرب

ً ة عیوطفل طة لاعإة یاقفات

الطرف الوصي )معلومات عامة عن مقدم الطلب  1القسم 
ریاألخم ساال االسم األول: 

لاصاالتة ھف جاتم ھقر  :الدمیلاخ ریات

:ي)رایتخ(اي عامتجالان امضالم قر

الطرف غیر الوصي  2القسم  
ریاألخم ساال االسم األول: 

 :ي)رایتخ(اي عامتجالان امضالم قر

يریدلباز مرلا ةوالیلا ةینمدلا ةقشلام قر رع اشلا :لزنمالن وانع

فعدلالغ بم  3م سقلا
: اركرتا ل  :عوفدمالغ بلمال

لافطألا  4م سقلا
:ل فطالم سا يانلثا  :لوألال فطالم سا

: عبراالل فطالم سا  :الثثالل فطالم سا

ع یلتوقا 5م سقلا
لات قولاي فة رساألاد رفأن ما  ً ردفت سلي أننوي صولاف رطى لإه العأر وكمذلالغ مبلافع أدي نأنر بق ُ ح منلاب لطى لعقع وأس، ىرأخة رمة لائعلاى لإم امضالناعند  ي.لاحأ ، ةقیوثلاه ھذى لعع قیولتاب وجمب

ل.معلاول خلدان علغ ب CCS(ل فطالة یاعرى إلة ھجومالة یسرادال ُ أ سوت لباة ادعإب لطم یقدتعند  )
خریالتا ي صولار غیف رطلاقیع وت

ةرسألان ما  ً ءزس جلیب ائغلالد اولان أوي صولار غیف رطلان مه العأر وكمذلالغ مبلاى قلأتي نأنر بق ُ طلبم یدقتد نع، ةئلاعالى إلب ئاغالد والالد اعذا إأ ، ةقیوثلاه ھذى لعع قیولتاب وجمب  .يالحالقت والي ف
ل.معلاول لدخان عغ لیبة ھجومالة یسرادالح نم الطلب ى علئب اغالد الوالع قویس :بتالة داعإ ُ س ول فطلاة ایعرى لإ

خریالتا ي صوالف رطالع یقوت

ج.وذمنلاا ھذة جلاعمم تتى تح ً ة یعوطل فطة لاعإة یقافتاج وذمنى لعن یلداولاال كع قوین أب جی
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تب كمبع لتاالل فطالة یعارعم ج دمناربند / الیرماة یالوبة یمیتعلالرة اإلدا
ل فطالة یعار

ي عوطالق الغإلایام ج طلب أوذمن

امة عت اوملعم 1:م سلقا
ة: یاعردم القمسم ا

ل:اتصالة اھجف تاھقم ر ة: یاعردم القمة یوھقم ر

ة. یعاوطھا القغإلطط ختي الذ )یامألا(وم یحدد ال

 2م سلقا .غالقاإلم ایأل قب CCS Central 2)(ل فطالة یعارة نحمز ركمو )نیوالدال(والد ى الي إلعوطالق الغإلایام بأر طاخإیم قدتجب ی

ةسن/ )ھاء تنالاخ یرتا م/یورھش( )ةسن /م/یورھش  (ء دلباخ ریات

ام.عل كي عوطق الالغإلن امن ییالتتمن یعوبسى أل إلتصة دمع لفدالبل افطألة ایاعري مدقمح لمُسیظة: حمال

یع وقتال 3م سلقا

ق.الغإلذا اھص وخصبء ابآلع ایمجر اطخإبا نمقا نني / أننأبر قأ☐

خ:یراتال ل: فطالة یاعردم قمع یقوت

MSDE-CCSCENTRAL DOC.911.23 2021/01/05ي فة عاجرملات مت 
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ϋاإلΓΩإمى: ا έاΩااإل ΓόΘمϤٌϠ Δٌ Δًًبلةوالέاϣϣ / ΪϨكϋέ بΘًاا Δ لϔτم
CCS Central 2 

PO Box 346031 
مϔτل Δ ااΔًٌ مرέϋاسامΪحΔ مϤنϨاϣج اةر

Bethesda, MD 20827 ϤϨΫوρ ب جϠΪϤΗًΪ Ϥام Δنح

 ϢشϘو 1امϠόϣاϋ ΕاϣΔϣ 

ٍز:Χسم األاال ول: سم األاال

تاریخ المیالد: طزف:ٌة الهو

بل:صالثهة اج هبثقرِم  جٍبري( SSN(*بػً جٝجاالم الضٝبٞ رِ  :Χ*ا

ديΒزٌلزنز الاالٌة الو ٌنةالٝد الؽبرع ي: دΒزٌٞ النواالؼ

امϘشΔϤٌامϘشϢ امثاϨي ΕاϣوϠόϣ 

ΔϤٌشϘام ΪًΪϤΗ ًحΘاحوϦ إمى ϧًάام األϔρال

االحϤΘاϋي مϔτϠلϢϗέ امϤπاΗϦاέًخ ϣٌبلΩ امϔτلاسϢ امϔτل

*اΧجٍبري(

ΪًΪϤΘء امΪًخ ةέاΗ

اρ امنشاϠ ΕوόϣϣشϢ امثامث مϘا

ΪϤΘόϤ ام ρامنشا ϔΗاصٌ ل

Γاألسر Ωأقرا ϧϣ Ωقر ϢاسρءامنشاΪΒًخ امέاΗ ًخέاΗياءΘϨ اال

Θام" امΘي ΘϘΗضر Ϡϋى األϤϋال ϊٌϤمخ ΔΒةامنش امϤόل. Εاϋسا ϧϣ ϖϘحΘϠم ϧϣ حيΔ امϤόل دτاب ϕقاέًخب إ "امΘوυٌف"، ΔτشϨاأل ϊٌϤمخ ΔΒأًةامنش "ϢٌϠό
 .ΔاسέΪام Εاϋًسا ΔاسέΪام ϡأًا ϧϣ ϖϘحΘϠم امحامي امέΪΘًب / ΔسέΪϤام حΪًل ϧϣ ΔΨشϨ ϕقاέًخب إ "امέΪΘًب"،

  ϢشϘ3ام ϊٌϗوΘام

حشΐ ػلًٝ واػجّبΩي أٞ الٝؼلونبت الّٝدنة ـخٍخة وحٍٍّّة�  Αبلٍٍٝن، أػلن الخنث ثخت ػّو Αة

الجبرΦٌالجوٍِغ 

امنϤوΫج. ϊٌϗوΗ ϢΘً Ϣا مΫإ ىάا ΔنحϤام ΪًΪϤΗ όϣامخϠρ Δب ϢΘΗ ϧم
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