
   

              
 

 
      

  
 

 
 

 

          
 

                

    

     

      

          

 

               

     
       

       
       

   

       
  

  
        

 

 

    

  

  
       

 
 
 

      
       
    

  
       

     
       

       
       

        
 

    

       

  
  

     
  
   

   
  
     

 

     

        

       
  

   
  

 
 

 
 

  
 

             

 
 

      

             

�ى لإة داإػ  
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827 

 نلمح Ύمنربل طϕلة يػΎر Ώتكم �د ناليمΎرة يϯْبة يميٖلتلإلدرة 
ل لطϕة يػΎرٗة إلϯ ϱخلمة يلدرس
  لظرٴػ ا تغًرذج ٴنم

�������������لرٞم الى ػ (CCS Central 2*�م رٞل لطٛااًة رػلى إٳة ٴجلمااسًة ردلاخلمنا بمركزل صاتٚ،بللطالاكمإ ٚية داػمسلى إجة ابدت كنذا إ

مة اػت اٴملمٓ �لٟسم ا

ريرألْسم 
�

�ل  ϯألْسم 

ةن�لسϯمي�للشٗر �الديلمذ يΎرت ϯلة يىغطر 

ة خٗغ تىΎرقم 
�

ْتΎلص � *Ύ)ϲ ريتر SSN(*ػϳ مΎتْخن مΎضلرقم  

ْϯللرمز ة يلديربϲ ةنيلمد ديربلن ϯنلٖ
�
ϲ   رعΎلش

وبغ لب �لٟسم ا ُ  (لقألػلϱ حد Ύϯر يرد يحدتك يػل Ώخي،  Ώϯطلم*م لار ًغتلاع ٴن

  ϖنتسلمت دلدةػم ϯإو ريأرتϯΎϔر
 �ل لقسم كمأ

ϯويػلغ يق ت Ύلبك ذلٖد ب قمم ث
ل ٓملا ٚية دالزًا

  ϖنتسلمت دلدةػم ϯإو ريأرتϯΎϔر
 �ل لقسم كمأ

ϯويػلغ يق ت Ύلبك ذلٖد ب قمم ث
ةرسألالى إػ اضل لطٛا ُ م لا

 ϖنتسلمتد ϯإو ريأرتϯΎϔر� لدة ػم
 �ل لقسم كمأ

ϯويػلغ يق ت Ύلبك ذلٖد ب قمم ث
د ٴٟٛلمال دخلا

ستمط طرظر منل دخلا ٚية دازًلاϯط *  لدرللْϯة ي" ϳϔ"SMI 

 �(  ϳϔلقسم

  ϖنتسلمت دلدةػم ϯإو ريأرتϯΎϔر
 �ل لقسم كمأ

ϯويػلغ يق ت Ύلبك ذلٖد ب قمم ث




ٴح لمٛتالي لتكمًان اضملال دخ

ٝ لمغلالي لتكمًان اضملال دخ

  ϖنتسلمت دلدةػم ϯإو ريأرتϯΎϔر
 �ل لقسم كمأ

ϯويػلغ يق ت Ύلبك ذلٖد ب قمم ث




ةدمٓتملالٟة مٓلا TCA*ؤٞتة لمادًة لنٟات داػالمسا ) 
لٟةمٓلا TCA*ؤٞتة لمادًة لنٟات داػالمسا ٴضة لمرٚا (
لٟةمغلا TCA*ؤٞتة لمادًة لنٟات داػالمسا ) 

  ϖنتسلمت دلدةػم ϯإو ريأرتϯΎϔر
 �ل لقسم كمأ

ϯويػلغ يق ت Ύلبك ذلٖد ب قمم ث
السم اًًر تغ

  ϖنتسلمت دلدةػم ϯإو ريأرتϯΎϔر
�ل لقسم كمأ 

ϯويػلغ يق تΎلبك ذلٖد ب قمم ث
التغییر في جدول الطفل  (على سبیل المثال: یبدأ الطفل بروضة    

األطفال، أو برنامج  Head Start  "البدایة األولیة"، أو صف ما قبل  
الروضة الممول من ِقبل الوالیة، أو یحتاج إلى ساعات جدیدة) 

SSI� للدرضΎلنميكمتϳ؍ لTCA � Ύلمس لػدةلمؤة يقدنة تق

ل ٓملا ٚية دالزًان ػبلٔ إلبا �لٟسم ا

� Ύهنأدت Ύريرلر ظنل ٖملϯع ن ملقسن *مسرة ألرد  �ϔسم )� 

ت نٴع اراخً
�لٓملا 

ة ϕيظϯن ػث حبل •
غ متلمخة ردم •
م يٖلت •

غ يظϯت •
 Ώيدرت •
 * ϲ)FIAألسرل القتْسح Ύمنرببة رΎصلة يرصلشة يؤϯلسلمة طر •

� ةسؤسلم غتىΎرقم   ةسسلمؤسم 

 ϲديربللرمز ة يلϯْة نيلمد لشΎرع �ةسسلمؤن ϯنػ

ϲ رتستϑوق ϯلذت ق  Ύإخم ϳلΎلم 
�تػΎلسϯΎع؎ بسأل ل كٖمل ϯإلϱن ل مقنتلل ϗ Ύلدقا 

 ك يلدن كي لمإذϯيقة طشنأل خدϳسΎ ،أدرϔ ي لاجمإل
�عٴألسبا ٚيت اػالسا 

تبلس ةمٖلخ سيلرم Ύٖ؏بألر Ύ؏ثالثل ْنينث ألحد ΎسΎت ػ
إلϱل ٖمل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل  ϱإل

�لΎثلمل يبسػلϱ *ل ٓملات ااػست ابإث ϖرΎϔإك يػل Ώخي � � للقسمة بϯطللمت دنتلمس Ύلدم اقسϔغ ،ϯخدϯ لمدرسلة ،ϯمنربة طرΎ ْسحألل القتسر" ϲ �)"FIA 

DOC.231.21C 

�ة مرخٖلت متϳϔ 2021�10
 ϕ1ة حص

4ن م  



                  

       

 ُ    
         

      
        

  
  

  
  

      
  
       

   
       

   
 

  
  

    
 

   
   
   

  
  

   
  

  
   
    
   

    
     

   
    

  
     
    

  
   
       

        

                  

    

                   

                 

        
                

     
  

                

    

                           

      
     

     
          

                 
 

               

   
      

  
  
   

    
       

   

   

  
  

  
    
      
      

   
 

  
  
    

   
    
   
   

   
  

  
 

       
  

 
        

       
 

                  
    

 

     

  
                  
         

     

    

    

    

    

    

    

 

ةرسألالى إػ اض �لٟسم ا ُ م ل ٛطن ػٔ بلبإلا

ة رسألاى لإن ًٚاضملال اٛطألان ػت امٴلٓم
 �ىذر ييϑتل Ώلطغ م ϗاΎثلϯم يقدتϯة يػΎرن إلϱ خΎϯتحين يلذل طΎϕؤللة بسنΎلبل لطϕة ػΎلإر؏ إخرΎذ ت Ώخي �ة ظمالح

ػϳ مΎتْخن مΎضلرقم 
*ϲ �Ύر يتر) 

�ذ يΎرت الد يلم
ة ن�لسϯمي�للشٗر

�سنلخ 
ثنأϱ ذكر

�طسألϯ، ل)  ϯأل، ري*ألرْسم 

�) * ϳϑر يلϯلمنينط ب نخأغ ϯض
لظر نيررΎ ه ندأتΎ

� ϯيأمرن طم ϳك
ٖم ن ْ

ةبن  Ύبسإلث حدتيل أصن مت نأل ى
ϳ؎ نيتْ �

ٖم ن ْ

�رϖ ِ Ύهنأدت Ύريلرظر نٖ ل  

ت اراخً
�ٜر ِ ٓ لا

ن كΎسن ϯ مأ ϲدنىل أصن كϳ ميأمر •
ن ييألصلكΎ أْس

 ϲϯيآس •
قϳيϔرأل أصن كϳ ميأمر •  ϯأسϯد أ
نم أϯن ييألصل •  Ύϲن ىϯΎسكن م
ئ Ύٗدلط يلمح خزرن كΎس
ض يبأ •

ٴضغ ت اراخً
�األجنبي 

م ادم يمق •
ϯ؏ لخ ΏطΎل •
ط شرϯمل رϯد ϗح Ρϯنمم ϳبنأخ •
ن ط مر Ρϯلمشلسرϖ الطإد يق •
 (رثأك أϯة ن*سن سخل
و ليرحتغ نم مت ϳبنأخ •

ْخئ  •
•ϳϯةيبنأخة خ�ز ب نأخϯج ز

غنلٖلٖرض تت� ٖرض تي
ϲ ، ϯأϕغنلٖلٖرض تيل ط ألسر 

لطϯϕلدة � ϲ ، ϯلدأϯ ألسر 
ϲ ألغ نلٖلٖرض تت�سر ٖرض تي

•ϗ Ύا ϯث ن دϯب
•ϳ ϯن Ύن ق ٍ ϳ لكشبو بغ رتٖم ϕ بنخأل ط 

ْ  ٖمن؎ ةيػΎلر إلϱة حΎخبل طϕلىذ ل ى

لدرل طϕلىذ قϱ لتيل ى � ْ ٖم نSSI ؎)*لϳ يكمتلن مΎضل �

�  Ύلة قالػمϕك؎بل ط � 

� ؎ ٖϖΎ ُ مل  ْ ٖم نϕ �طلىذ ل ى

Ύػϳ؎متْخن مΎلضن مت قΎحقΎتسل طϕلىذ قϱ لتيل ى � �ٖم ن ْ

ل؎لطϕٗذ لل طϕة ػΎلإػلϱ ل صϯللح � � Ώطلبت قدمتل ى
ٖم ن ْ إذϱ خر ُ ϔي ϯ Ώويخ"، Ύلد،  "ْ"ة بϯبس"ك ي خإل Ύتن ك 

ْتΎل ص ϱلرقمػل �������������Ύر يترْ �
 �يحلصϯذج منل

؎لطϕلٗذ لل طϕة ػΎلإقϱ لتتل ى � �ٖم ن ْ

��  Ύم لسم لدϯلΎϑاΏ لدϯل*لن يΎϑل (نيبا لٗذϕلط ؎

حΎمنرب � ؎؏دبل ْٖم نϳϔ �Head Start ؎ج مدرل طϕلىذ ل ى Ύذير ϯ ت Ύ ى ϔم Ύمٖنبة ب، خإل Ύتن  ك ةنسل�ذ إ ϯم يل� ر ٗشل

الد يمشΎٗدة  ϖΎϔإر Ώخي � – للقسمة بϯطللمت دنتلمس
ϕلطإر؍ لϯϖΎϔ ثيحاًة ٴصلات اإثب Ύبطنيمϗ ؍
 إذϯΎبطنين كϗ ،أرϗϔ رΎطΏ ؍ ليلتكمًان الضمال دخ منٝ تدٟلا
 إذϯΎبطنين كϗ ،أرϗϔ رΎط* ΏطرΎبΎألرراػي االجتمان لضمات ااٞاستدٟ منٝ لتدٟا (تϰ ؍
 إذϯΎبطنين كϗ ،لذل لطٛالة اػإن ٟٝ ملتداϲ يϯإن كΎم��) ϯطϳأ؍ ػϯ�) خمبϯΏ  ؍ ةكممحأمرϯبس"ل أΏ خϯ؍ "ويϯبثإل (� أΎ لإتΎلة ػϕلط� 

ل دخلا ٚيًر تغن ػبلٔ إلبا �لٟسم ا

غًر لمتاٴ أد ٴٟٛلمال دخلاػن ت اٴملمٓ
د دًلجال دخلامة ًٞ

) ϳϔ لقل درϔط ϑري ت *لل
ل دخلاٴع ن

) *لرظر نيرΎ ه نأدتΎ
ةألسراد ٚراسم  ًر لتغاٴع ن

د ٴٟٛلمال خدلا
خطط مانظر ، لدخلاٚي ة دالزًا
 �هادنأٴالًة لا ٚيل دخلاٴسط مت

ت نٴع اراخً
�لدخلا 

ة ϕقن •
ةسلحلم • ت  متر Ώ لقنϯ 
ة كممحأمر ب � لطϕة ػΎلإ •
ة يػطϯت � لطϕة ػΎلإ •

ن مΎلضت حقΎقΎتس •
ػϳ مΎتْخ

لϳ يكمتلن مΎلضل در •
 ϳتذلل ٖملل درمΎلϳ إخ •
• Ύة تقمؤة يقدنػدة مس*)TCA 

• ْϯش يقشب�تػم
ة طΎلبة نػΎإ •
•لقدϱم ن يب ΎلمحΎريمز�ةنػΎإ
• ترΏر �أخ

•ٖلΎلم ت ضΎيϯٖت
•ϐك ذلر ي

�لدخلاي ًٚر تغن ػبلٔ إلبا 

محخن شأبن ميأل ΏنخΎل ϯد خϳϔ ϯلم ْϯلة ي  ϱرخغ إلϯستمل خدϯ لدطل رϳϔ 
 �كتأسر

غلمخم  إذΎك تسرأل درن ك ستمن م ��ن ى ملأػϯ لدرط لϳϔ % 
�ةب ϯطللم ت دنتلمسو مٖ ϗϔرϯأϯذج منلىذ ل إرسΎبقم  ْϯلةي ،ϔ 

غلمخم  إذΎك ترأسل درن ك ٞستمن م ��ن مل أϯ لدرط لϳϔ ϯلْةي ،ϔقم % 
�تبلػΎدة إت ق ϳϔت ري ϯ ϳϔل لدر ϑتل ن ػالώ بإل  �ϯذجمنلىذ ل إرسΎب

د بلنارًالًة مٴي ٚ (SMI*ل دخلاٴسط مت من %��

ة الًٴلا ٚيل دخلاٴسط مت من %��ة رألسادجم 

ϯْر د �������

ϯْر د �������

��ϯْر د �����

ϯْر د ��������

�������ϯْر د �

ϯْر د ��������

 � للقسمة بϯطللمت دنتلمس
ϳϔ Ύسل مػة ٗخل دخلاان دٟٚل حΎةيىلؤللر يقرتر رآذ نمة قب� ك إذΎتن ٍ  ،ϔخيΏ إرذ انيحك يػلϖΎϔ طرϔ ΏΎة رألسال دخ ٚية دالزًال كن مل ص
�لرلدت Ύبثإ ��ϗن مػلϱ أمغ مجلا ِ  ϔأرϔه الػأط طرمΎلبϯرد لة يϯْل ϳϔل رلدط سϯتمن م %
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 SSI(*لي لتكمًاان لضمال دخ ٚيلتغًر ا �لٟسم ا

� الديلم ةن�لسϯمي�للشٗرذ يΎرت �طϯسأل، لألϯ، رير*ألل طϕلسم ) 

ٴح لمٛتالي لتكمًاان لضمال دخ

لمغلالي لتكمًاان لضمال دخ ٝ

�ϳليمكتلن Ύمضلل ردبΎر ٖشإل ΏΎطر �ϗ � للقسمة بϯطللمت دنتلمس ِ  ϔأر

 TCA(*تة ؤٞلماًة دنٟلات دااػلمسا ٚيلتغًر ا �لٟسم ا

تة ؤٞلمادًة النٟت دااػلمسا*TCA ) ة دمٓتملالٟة مٓلا

تة ؤٞلمادًة النٟت دااػلمسا*TCA ) ٴضة لمرٚالٟة مٓلا

لٟة مغلاتة ؤٞلمادًة النٟت دااػلمسا

 � للقسمة بϯطللمت دنتلمس
�ةدمٓتملالٟة مٓلا (TCA*ؤٞتة لمادًة لنٟات داػالمساϗ طر ΏΎر ٖشإلΎنمب ِ ؍ ةتقلمؤة يقدنلت ػدلمسϔ Ύأر
�ٴضةلمرٚالٟة مٓلا (TCA*ؤٞتة لمادًة لنٟات داػالمساϗ بثإΎ ستΎػΎ لتٖػل*ل مϱ لل يبسثمΎل�حمΎنربة طرϯ، ةسمدرلل ϯخدϯ، غϔلدم اΎسق  ِ  ϔأر

؍ "( ϲFIA "سرألل القتْس
�لٟةمغلاؤٞتة لمادًة لنٟات داػالمساϗ بثإΎ لتٖػل*ل مϱ لل يبسثمΎل�ق  ِ  ϲ )"FIA "سرألل القتْسح Ύمنربة طϯر، ةلمدرسل خدϯϯ، غϔلدم اسϔ Ύأر

 �ةتقلمؤة يقدنلت ػد ϖلمسΎالϐإبΎٖر إلش ΏطϯΎر

السم اًًر تغ �لٟسم ا

�بلسΎْسم ϗ 

� Ύن ةنس�لϯمي�للشٗري لسرذ يΎرت �ديخدلْسم  

 �ϳنϯنلقΎك سمر ييϑتت Ύبثإ ϖرΎϔإ Ώخي � � للقسمة بϯطللمت دنتلمس

 (لطٛل كًة ارػلد ًدلجال ٴدلجال دخ*أل ٛلطااًة ػرل ٴدج ٚيًًر لتغا �لٟسم ا

�طϯسأل، لألϯ، رير*ألل طϕلسم ) 

تبلس ةمٖلخ سيلرم Ύٖ؏بألر Ύ؏ثالثل ْنينث ألحد ةي Ύػرل ل   ϯدخ
ديدخل  ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل  ϱإل

� Ύن ةنس�لϯمي�للشٗري لسرذ يΎرت نس  إذΎلن كϕل طϳϔ  خدلϯ ػرلΎمة يΎ ل بقϯلٖد بنىة سمدر�Ύ Ύرإد Ώخي  ،ϔ Ύً ي Ύلحة سمدرل

�طϯسأل، لألϯ، رير*ألل طϕلسم ) 

تبلس ةمٖلخ سيلرم Ύٖ؏بألر Ύ؏ثالثل ْنينث ألحد ϯلرل خدΎة يػ
إلϱد يلخد ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل  ϱإل

� Ύن ةنس�لϯمي�للشٗري لسرذ يΎرت  إذΎلن كϕل طϳϔ  خدلϯ ػرلΎمة يΎ ل بقϯلٖد بنىة سمدر�Ύ Ύرإد Ώخي  ،ϔ Ύً ي Ύلحة سمدرلن س

�طϯسأل، لألϯ، رير*ألل طϕلسم ) 

تبلس ةمٖلخ سيلرم Ύٖ؏بألر Ύ؏ثالثل ْنينث ألحد ϯلرل خدΎة يػ
إلϱد يلخد ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل  ϱإل

� Ύن ةنس�لϯمي�للشٗري لسرذ يΎرت  إذΎخدل ن كϯ ػرلΎمة يΎ ل بقϯلٖد بنىة سمدر�Ύ Ύرإد Ώخي  ،ϔ Ύً يΎلحة سمدرلن س ϳϔل   ϕطل

�طϯسأل، لألϯ، رير*ألل طϕلسم ) 

تبلس ةمٖلخ سيلرم Ύٖ؏بألر Ύ؏ثالثل ْنينث ألحد ϯلرل خدΎة يػ
إلϱد يلخد ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل ϱإل  ϱإل

� Ύن ةنس�لϯمي�للشٗري لسرذ يΎرت  خدل إذϯ ػرلΎمة يΎ ل بقϯلٖد بنىة سمدر�Ύ Ύرإد Ώخي  ،ϔ Ύً يΎلحة سمدرلن س ϳϔل  ϕطلن   Ύك

DOC.231.21C 

4
 3
 2021�10
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 Φاربتلٴاًغ ٴٞلتا ��لٟسم ا

ϳمػلل ضϔأ ϗϔϯقر  ُ  �ةيقيϯحقة حيحصة قدملمت مΎمٖلϯلن أ ϲقΎدتػϯ أ، نيميΎلبث نحلة بϯقػة لاΎطت حت

Ώ(ذ يΎرتل طلϯ*م غيق  Ώϯ(طل*م ϯتل

 �اٳتلجامٓ ًمكندتى ا ٳأرًختٴًًر لتغات ابلطلى ػٴًٞغ لتاب ًج

ةرتϔل الر Ώطللذ يΎرتن ϯكين أ Ώخي �ةينϯرتكإللت Ύٖيقϯتلل بق ُ �وميقدتن م ��Ύت ْ  ً م ϯي

��� ���

� 

ارطخإ

ريϑتجϯذمنغمΏنخϱلإΎًبنخ�إلϱ  �نمقسΎم أل  ϳϔة ردلϯت ييرϑتللػمة لدت ندتلمسيم تقدجب ً

رد� مؤلغ ϯلمϯقغ رϯظل

قم رلطϕل ةيػΎرإلϯ  ϱخٗةملةيسرلدنملزكرمستالم ردمخببو Ϗلبملريϑتلرϲ يس

بة� لϯطملت ندتلمسغ يملخ
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