الدخل
أحرض ً
دليل عىل الدخل لكل فرد يف أرستك
مثل:
☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐بطاقة الهوية الخاصة باملزايا املشرتكة لربنامج NYS
( Medicaidاملساعدة الطبية بوالية نيويورك) ( )CBICأو
بطاقة خطة الرعاية امل ُدارة عن طريق برنامج املساعدة
الطبية  Medicaidمع رقم هوية العميل ( )CINلكل شخص
يتقدم بطلب للحصول عىل برنامج الغذاء التكمييل للنساء
والرضع واألطفال WIC
☐إشعار ق رار برنامج املساعدة الغذائية التكميلية SNAP
(قسائم الطعام)/خطاب املوازنة مؤرخة ومدرج بها جميع
أف راد األرسة
☐إشعار ق رار املعونة املؤقتة لألرس املحتاجة  TANFمدرج بها
جميع أف راد األرسة
☐ﺟﻣﯾﻊ كعوب اﻟدﻓﻊ /كعوب اﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﺷرة (آخر  30ﯾو ًﻣ ﺎ) ﻟﮐل
ﻋﺿو ﻣن أﻓ راد اﻷﺳرة اﻟﻌﺎﻣﻟﯾن
☐النفقة/دعم األطفال
☐تعويض العامل
☐إعانات البطالة/العجز
☐بيان مرصيف
☐استخدام املدخ رات أو الدخل النقدي
☐بطاقة التحقق من الشهادة (( )VOCلنقل املشاركني)
☐سجل رضيبة الدخل للعاملني لحسابهم الخاص
☐خطاب دعم بخصوص أي دخل آخر
☐بيان كتايب من صاحب العمل
☐بيان اإلجازات والدخل ( ( )L & Eللعسكريني فقط)
☐الضامن االجتامعي
☐معاش
☐بيان الفائدة/األرباح املوزعة/العائدات
☐إعانة الكفالة (إذا مل يكن برنامج املساعدة الطبية Medicaid
متا ًح ا)
☐إذا مل يكن لديك دخل ،فستحتاج إىل توقيع بيان

وف ًق ا لقانون الحقوق املدنية الفيدرايل ولوائح وسياسات الحقوق املدنية لـ
( Department of Agricultureوزارة الزراعة األمريكية  ،)USDAفإنه يُ حظر عىل ()USDA
(وزارة الزراعة األمريكية) ،ووكاالتها ،ومكاتبها ،وموظفيها ،واملؤسسات املشاركة يف ب رامج
( USDAوزارة الزراعة األمريكية) أو التي تديرها ،من التمييز عىل أساس العرق أو اللون
أو األصل القومي أو الجنس أو اإلعاقة أو السن أو الثأر أو االنتقام من عملٍ سابق خاص
بالحقوق املدنية يف أي برنامج أو نشاط تقوم به أو متوله ( USDAوزارة الزراعة األمريكية).
يجب عىل األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يحتاجون إىل وسائل اتصال بديلة للحصول
عىل معلومات الربنامج (عىل سبيل املثال ،ب رايل ،أو الكتابة بخط كبري ،أو التسجيل
الصويت ،أو لغة اإلشارة األمريكية ،وغريها) ،االتصال بالوكالة (الخاصة بالوالية أو املحلية)
التي تقدموا لها بطلب للحصول عىل املزايا .ميكن لألف راد الذين يعانون من الصمم أو
صعوبة يف السمع أو الذين يعانون من إعاقة يف الكالم ،االتصال بـ ( USDAوزارة الزراعة
األمريكية) من خالل ( Federal Relay Serviceخدمة الرتحيل الفيدرايل) عىل الرقم
( .8339-877 )800باإلضافة إىل ذلك ،قد يتم توفري معلومات الربنامج بلغات أخرى غري
اإلنجليزية.
لتقديم شكوى تتعلق بالتمييز ،أكمل USDA Program Discrimination Complaint
( Formمنوذج الشكوى الخاص بربنامج وزارة الزراعة األمريكية) ( )3027-ADاملوجود عىل
اإلنرتنت عىل ،http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html :ويف أي مكتب
تابع لـ ( USDAوزارة الزراعة األمريكية) ،أو اكتب خطابً ا موج ًه ا إىل ( USDAوزارة الزراعة
األمريكية) واكتب يف الخطاب جميع املعلومات املطلوبة يف النموذج .لطلب نسخة من
منوذج الشكوى ،اتصل بالرقم ( .9992-632 )866أرسل منوذجك املكتمل أو خطابك إىل
( USDAوزارة الزراعة األمريكية) من خالل:
U.S. Department of Agriculture
( )1الربيد:
Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
;Washington, D.C. 20250-9410
(7442-690 )202؛ أو
( )2فاكس:
( )3الربيد اإللكرتوين.program.intake@usda.gov :
للشكاوى األخرى أو لطلب عمل جلسة استامع عادلة:
WIC Program Director
( )1الربيد:
NYSDOH, Riverview Center
Room 650, 150 Broadway
 ;Albany, NY 12204أو
( 5006-522 )800الفاكس7348-402 )518( :؛ أو
( )2الهاتف:
( )3الربيد اإللكرتوينNYSWIC@HEALTH.NY.GOV :
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ماذا تُحرض معك إىل موعدك
الخاص بربنامج الغذاء التكمييل
للنساء والرضع واألطفال ()WIC

برنامج الغذاء التكمييل للنساء والرضع واألطفال
 WICيرحب بكم
أحرض دلي الً واحدًا عىل أنك أحد األشخاص الذين
يتم تقديم خدمات برنامج الغذاء التكمييل للنساء
والرضع واألطفال  WICإليهم

الهوية
أحرض ً
دليل واحدًا عىل هويتك
☐

املرأة الحامل:

☐
☐
☐
☐

☐استامرة إحالة طبية من برنامج الغذاء التكمييل للنساء
والرضع واألطفال  WICمكتملة وم ّوقعة
☐بيان ُم ؤرخ وموقّع من ُم قدم الرعاية الصحية بالتاريخ املتوقع
للتسليم
☐استامرة فحص األهلية االف رتايض من برنامج املساعدة الطبية
 Medicaidمكتملة وم ّوقعة من مقدم الرعاية الصحية
☐صورة باملوجات فوق الصوتية تحمل التاريخ واسم األم

األمهات الاليئ يقمن بالرضاعة الطبيعية و
األمهات الاليئ لديهن رضيع يقل عمره عن  6أشهر:

☐ ☐استامرة إحالة طبية من برنامج الغذاء التكمييل للنساء
والرضع واألطفال  WICمكتملة وم ّوقعة
☐ ☐بيان موقّع ومؤرخ من مقدم الرعاية الصحية
☐ ☐أوراق مؤرخة للخروج من املستشفى

ال ُرضّ ع واألطفال:
☐
☐
☐
☐

☐استامرة إحالة طبية من برنامج الغذاء التكمييل للنساء
والرضع واألطفال  WICمكتملة وم ّوقعة
☐شهادة امليالد
☐سجل املعمودية
☐سجل املستشفى أو مقدم
الرعاية الصحية

☐
☐
☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐بطاقة هوية مص ّورة (عىل سبيل املثال):
•رخصة القيادة أو ترصيح تع لّم
•بطاقة هوية لغري السائق
•بطاقة الهوية العسكرية
•بطاقة هوية العمل
•بطاقة هوية املدرسة
☐شهادة امليالد
☐سجل املعمودية
☐وثيقة الجنسية (عىل سبيل املثال):
•جواز سفر/تأشرية
•بطاقة اإلقامة الدامئة
(البطاقة الخ رضاء)
•شهادة التجنس
•شهادة الجنسية
☐وثيقة املحكمة (عىل سبيل املثال):
•سجل التبني
•خطاب تحديد الكفالة
•أوراق الحضانة
☐سجل مقدم الرعاية الصحية أو سجل التطعيامت
☐سجل املستشفى/بطاقة ف راش الرضيع/سوار هوية املستشفى
(حتى عمر  6أشهر)
☐بطاقة هوية القنصلية املكسيكية
☐بطاقة تسجيل الناخبني
☐بطاقة الضامن االجتامعي

اإلقامة
أحرض إثبات حايل واحد للمكان الذي تعيش
فيه
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Record

☐اإليجار الحايل أو وثيقة الرهن العقاري
☐كعب الدفع الحايل مع العنوان
☐خطاب من دار إيواء/دار عبادة/خدمات اجتامعية عىل
الرتويسة الخاصة بهم
☐رسالة أو بيان من وكالة بلدية فيدرالية أو خاصة بالوالية أو
محلية
☐بطاقة هوية ُم ص ّورة مع العنوان الحايل
☐الربيد مع عالمة بريد حديثة ،واسم العائلة وعنوان الشارع
(عىل سبيل املثال):
•فاتورة م رافق
•فاتورة هاتف محمول
•ظرف/بطاقة بريدية مع عالمة بريد حديثة
•رسائل التذكري مبوعد برنامج الغذاء التكمييل للنساء
والرضع واألطفال WIC
☐العسكري فقط (عىل سبيل املثال):
•خطاب من قائد الكتيبة عىل الرتويسة
•أوامر عسكرية من منشأة نيويورك

