
        
    

  
 

  
 

 
 

         
 

   
 

                         
    

 
                        

                          
              

 
 

                 
                

       
 
 

                       
 

 
          

 
     

                

        

       

     

    

      

       

             

 
                     

                    
               

 
   

   
 

       
  

 


 


 


 


 

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
ى أنث
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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	إذا كانت الإجابة بنعم، تاریخ البدء: شھر/یوم/سنة: 
	المبلغ بالدولار: 
	العدد: 
	ا ﻻ ﺳ م ا) ﻷﺧﯾر ، ا ﻷول، ا ﻷوﺳ(ط_1: 
	تاریخ المیلاد شھر/یوم/سنة_1: 
	ر  :ق ﻟاﻌ رظﻧ ﻟا ﺧﺎﯾار ت أ دهﺎﻧ_1: 
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	ما اسم الوالد الغائب (الوالدین الغائبین) لھذا الطفل؟: 
	إذا كانت الإجابة بنعم، فما ھو تاریخ البدء؟: 
	العلاقة: 
	ا ﻻ ﺳ م ا) ﻷﺧﯾر ، ا ﻷول، ا ﻷوﺳ(ط_2: 
	تاریخ المیلاد_2: 
	رقم الضمان الاجتماعي ( اختیاري)_1: 
	ر  :ق ﻟاﻌ رظﻧ اﻻﺧﺎﯾﺗتار أ ﻋﻼه_2: 
	وضع أجنبي (لغیر المواطنین)_2: 
	ما اسم الوالد الغائب (الوالدین الغائبین) لھذا الطفل؟_1: 
	إذا كانت الإجابة بنعم، فما ھو تاریخ البدء؟ شھر/یوم/سنة_1: 
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	ا ﻻ ﺳ م ا) ﻷﺧﯾر ، ا ﻷول، ا ﻷوﺳ(ط_3: 
	تاریخ المیلاد شھر/یوم/سنة_3: 
	رقم الضمان الاجتماعي(اختیاري)_3: 
	رق: اﻌﻟ رظﻧ اﻻﺧﺎﯾﺗتار أ ﻋﻼه_3: 
	وضع أجنبي (لغیر المواطنین)_3: 
	ما علاقة الطفل بك؟: 
	ما علاقة الطفل بك؟_1: 
	ما اسم الوالد الغائب (الوالدین الغائبین) لھذا الطفل_2: 
	إذا كانت الإجابة بنعم، فما ھو تاریخ البدء؟ شھر/یوم/سنة_2: 
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	(اﻻﺳم ا) ﻷ ﺧﯾر، ا ﻷول، ﻷاوﺳط_4: 
	تاریخ المیلاد شھر/یوم/سنة_4: 
	رقم الضمان الاجتماعي (اختیاري)_4: 
	رق: اﻌﻟ ﻧظر ﻟا ﺧﺎﯾار ت أ دهﺎﻧ_4: 
	وضع أجنبي (لغیر المواطنین)_4: 
	ﻠﻟاﻐﺔ ﻷاﺳﺎﯾﺳﺔ: 
	: اﻗﻼﻌﻟﺔ ﻣﺑﻘدم ﻟاطﻠب ﻧاظر ﻟا ﺧﺎﯾتار أ دهﺎﻧ_1: 
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	اﻻﺳم ا) ﻷ ﺧﯾر، ا ﻷول، ا ﻷوﺳ(ط_5: 
	تاریخ المیلاد_5: 
	رقم الضمان الاجتماعي (اختیاري)_5: 
	ر  :ق ﻟاﻌ ﻋﻼه ﻻ ﺧﺎﯾﺗتار ﻧظر_5: 
	وضع أجنبي (لغیر المواطنین)_5: 
	ﻠﻟاﻐﺔ ﻷاﺳﺎﯾﺳﺔ_1: 
	اﻗﻼﻌﻟﺔ ﻣﺑﻘدم ﻟاطﻠب ﻋﻼه ﻧاظر ا ﻻﺧﺎﯾﺗتار_2: 
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	اﻻﺳم ا) ﻷ ﺧﯾر، ا ﻷول، ا ﻷوﺳ(ط_6: 
	تاریخ المیلاد_6: 
	رقم الضمان الاجتماعي (اختیاري): 
	رقم الضمان الاجتماعي (اختیاري)_6: 
	وضع أجنبي (لغیر المواطنین)_6: 
	ر  :ق ﻟاﻌ ﻋﻼه ﻻ ﺧﺎﯾﺗتار ﻧظر_6: 
	ﻠﻟاﻐﺔ ﻷاﺳﺎﯾﺳﺔ_2: 
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	اﻻﺳم ا) ﻷ ﺧﯾر، ا ﻷول، ا ﻷوﺳ(ط_7: 
	تاریخ المیلاد_7: 
	رقم الضمان الاجتماعي (اختیاري)_7: 
	وضع أجنبي (لغیر المواطنین)_7: 
	رق: اﻌﻟ ﻋﻼه ﻻ ﺧﺎﯾﺗتار ﻧظر_7: 
	: اﻗﻼﻌﻟﺔ ﻣﺑﻘدم ﻟاطﻠب ﻋﻼه ﻧاظر ا ﻻﺧﺎﯾﺗتار_4: 
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	ﻣ ن ﻟامﺳﻘ مﺳا ﻣﻘمد ﻟاطﻠ / ب ﻓرد اﺳﻷر ة ) 2 وأ :(5: 
	: ﻧو ع ﻟا ﻌﻣل ﻧظر ﻟا ﺧﺎﯾتار أ دهﺎﻧ: 
	رﻗم ھ ﺗﺎف ﻟاﻣؤﺳﺳﺔ: 
	مﺳا ﻟاﻣﺳؤﺳ:ﺔ: 
	أدخل وقت التنقل الیومي من موضع مقدم رعایة الطفل: 
	إذا لم یكن لدیك عمل قیاسي الجدول الزمني، أدخل إجمالي الساعات في الأسبوع: 
	ﻣ ن ﻟامﺳﻘ مﺳا ﻣﻘمد ﻟاطﻠ / ب ﻓرد اﺳﻷر ة ) 2 وأ _1: 
	ﻧو ع ﻟا ﻌﻣل ﻻﺧﺎﯾﺗتار أ ﻋﻼه ﻧظر_1: 
	مﺳا ﻟاﻣﺳؤﺳ:ﺔ_1: 
	ر مﻗ ھﺗﺎ ف : ﻟاﻣؤﺳﺳﺔ_1: 
	ﻋﻧوا ن ﻟاﻣﺳؤﺳ :ﺔ ﻟارﻣ ز ﺑﻟارﯾيد ﻟاوﻻﯾﺔ ﻟاﻣدﻧﯾ  ﺔ ﻟاﺷﺎر    ع_1: 
	ﻣ ن ﻟامﺳﻘ مﺳا ﻣﻘمد ﻟاطﻠ / ب ﻓرد اﺳﻷر ة ) 2 وأ _2: 
	ﻧو ع ﻟا ﻌﻣل ﻻﺧﺎﯾﺗتار أ ﻋﻼه ﻧظر_2: 
	مﺳا ﻟاﻣﺳؤﺳ:ﺔ_2: 
	ر مﻗ ھﺗﺎ ف : ﻟاﻣؤﺳﺳﺔ_2: 
	ﻋﻧوا ن ﻟاﻣﺳؤﺳ :ﺔ ﻟارﻣ ز ﺑﻟارﯾيد ﻟاوﻻﯾﺔ ﻟاﻣدﻧﯾ  ﺔ ﻟاﺷﺎر    ع: 
	ﻋﻧوا ن ﻟاﻣﺳؤﺳ :ﺔ ﻟارﻣ ز ﺑﻟارﯾيد ﻟاوﻻﯾﺔ ﻟاﻣدﻧﯾ  ﺔ ﻟاﺷﺎر    ع_2: 
	أدخل وقت التنقل الیومي من موضع مقدم رعایة الطفل_1: 
	إذا لم یكن لدیك عمل قیاسي الجدول الزمني، أدخل إجمالي الساعات في الأسبوع_1: 
	أدخل وقت التنقل الیومي من موضع مقدم رعایة الطفل_2: 
	إذا لم یكن لدیك عمل قیاسي الجدول الزمني، أدخل إجمالي الساعات في الأسبوع_2: 
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	Time_42: 
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	Time_81: 
	Time_82: 
	Time_83: 
	Time_84: 
	إذا لم یكن لدیك جدول قیاسي لرعایة الأطفال، فأدخل إجمالي الساعات في الأسبوع_1: 
	إذا لم یكن لدیك جدول قیاسي لرعایة الأطفال، فأدخل إجمالي الساعات في الأسبوع_2: 
	ﻧاظر ﺧﻟاﺎﯾارت أ ﻧدهﺎ ﻧوع ﻟاﺧدل: 
	ا مﺳ رﻓ د اﻷرﺳ ة ﺻﺎﺣ ب ﻟادﺧ:ل: 
	ﺎﻣ ﻣدى ﺗ ﻛرار ﻘﻠﺗ ﻰ ﻓأ راد ا ﻷﺳةر ﻠﻟﺧدل؟: 
	إذا ﺎﻛن ﻟاﺧدل وھ إﺎﻋﻟﺔ ﻟا طﻔل، ﻓﺎﻣ اﺳم ا وﻟﻟاد ﻟا ﺋﺎﻐب ﻟا ذي ﯾ دﻓﻌﮫ؟: 
	ا مﺳ رﻓ د اﻷرﺳ ة ﺻﺎﺣ ب ﻟادﺧ:ل_1: 
	ﻷ رﺳ ة ﻣ ﺎ ﻣد ى ﺗرﻛ را ﺗﻘﻠ ﻰ أرﻓا د ﻠﻟﺧدل؟_1: 
	إذا ﺎﻛن ﻟاﺧدل وھ إﺎﻋﻟﺔ ﻟا طﻔل، ﻓﺎﻣ اﺳم ا وﻟﻟاد ﻟا ﺋﺎﻐب ﻟا ذي ﯾ دﻓﻌﮫ؟_1: 
	( ﺟإﻟﺎﻣﻲ ﻟا ﺧدل ﻓﻲ ﻛ ل ﻣ ةر ﺗﯾ م ﻟا دﻓﻊ ﯾﻓﺎﮭ ﻟﻛل ﻓر د ﻣن ﻓأ راد ا ﻷﺳةر ﺑ)ﻟﺎودﻻر_1: 
	( ﺟإﻟﺎﻣﻲ ﻟا ﺧدل ﻓﻲ ﻛ ل ﻣ ةر ﺗﯾ م ﻟا دﻓﻊ ﯾﻓﺎﮭ ﻟﻛل ﻓر د ﻣن ﻓأ راد ا ﻷﺳةر ﺑ)ﻟﺎودﻻر: 
	ﻧاظر ﺧﻟاﺎﯾارت أ ﻋهﻼ ﻧوع ﻟاﺧدل_1: 
	ﻧاظر ﺧﻟاﺎﯾارت أ ﻋهﻼ ﻧوع ﻟاﺧدل_2: 
	ا مﺳ رﻓ د اﻷرﺳ ة ﺻﺎﺣ ب ﻟادﺧ:ل_2: 
	ﻣ ﺎ ﻣد ى ﺗرﻛ را ﺗﻘﻠ ﻰ أرﻓا د اﻷﺳةر ﻠﻟﺧدل؟_2: 
	( ﺟإﻟﺎﻣﻲ ﻟا ﺧدل ﻓﻲ ﻛ ل ﻣ ةر ﺗﯾ م ﻟا دﻓﻊ ﯾﻓﺎﮭ ﻟﻛل ﻓر د ﻣن ﻓأ راد ا ﻷﺳةر ﺑ)ﻟﺎودﻻر_2: 
	إذا ﺎﻛن ﻟاﺧدل وھ إﺎﻋﻟﺔ ﻟا طﻔل، ﻓﺎﻣ اﺳم ا وﻟﻟاد ﻟا ﺋﺎﻐب ﻟا ذي ﯾ دﻓﻌﮫ؟_2: 
	ﻧاظر ﺧﻟاﺎﯾارت أ ﻋهﻼ ﻧوع ﻟاﺧدل_3: 
	ا مﺳ رﻓ د اﻷرﺳ ة ﺻﺎﺣ ب ﻟادﺧ:ل_3: 
	( ﺟإﻟﺎﻣﻲ ﻟا ﺧدل ﻓﻲ ﻛ ل ﻣ ةر ﺗﯾ م ﻟا دﻓﻊ ﯾﻓﺎﮭ ﻟﻛل ﻓر د ﻣن ﻓأ راد ا ﻷﺳةر ﺑ)ﻟﺎودﻻر_3: 
	ﻣ ﺎ ﻣد ى ﺗرﻛ را ﺗﻘﻠ ﻰ ﻓأراد ا ﻷﺳةر ﻠﻟﺧدل؟_3: 
	إذا ﺎﻛن ﻟاﺧدل وھ إﺎﻋﻟﺔ ﻟا طﻔل، ﻓﺎﻣ اﺳم ا وﻟﻟاد ﻟا ﺋﺎﻐب ﻟا ذي ﯾ دﻓﻌﮫ؟_3: 
	ا ﺳ م ﻟا ﻟاو د ﺄﺑﺣرف اوﺿﺣﺔ: 
	ﺗ وﻗﯾ ﻊ ﻟا ﻟاود: 
	اﺳم ﻟا ﻟاود ا ﻵﺧر ﻟا) اوﻟدﻟا/زوج ﻓﻲ ا ﻷﺳرة أ و ﻟاو د ﻟا طﻔل ﺄﺑﺣرف واﺿﺣﺔ اﻘﻟﺎﺻر(: 
	ﺗوﻗﯾﻊ ﻟا ﻟاود ا ﻵﺧر ﻟا) ﻟاو دﻟا/زوج ﻓﻲ ا ﻷ ﺳرة أ و ﻟاود ﻟا طﻔ ل ﻟا ﺎﻘﺻ(ر: 
	اﺗﻟﺎﯾرﺦ_1: 
	اﺗﻟﺎﯾرﺦ_2: 
	اﺗﻟﺎﯾرﺦ_3: 
	اﺗﻟﺎﯾرﺦ_4: 
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