)) (SNAPد کورنۍ مالتړ برخه( FAMILY SUPPORT DIVISION
د اضافي تغذیې مرستې برنامې (ایس۔ ن۔اے۔پی) لپاره غوښتنلیک
غوښتنه وسپارئ ( د غوښتنلیک لپاره)  :تاسو حق لرئ په هر وخت کې د سنیپ (ایس۔ ن۔اے۔پی) ګټو
لپاره غوښتنه وکړئ۔
َ ګټې د کورنۍ مالتړ څانګې (ایف ایس ډی) لخوا له هغه نیټې څخه چمتو کیږي کله چې ستاسو
غوښتنلیک ترالسه کیږي  ،پدې کې باید ستاسو نوم  ،پته او السلیک شامل وي۔
مهرباني وکړئ له دوه څخه تر شپږو پورې برخې بشپړې کړئ ترڅو ایف ایس ډی ستاسو غوښتنه ګړندی
پروسس کړي۔
َ تاسو کولی شئ د بریښنالیک  ،میل یا فیکس له الرې غوښتنه وکړئ .که مرکې ته اړتیا وي  ،دا د
.تلیفون له الرې بشپړ کیدی شي .د کورنۍ مالتړ څانګه به هڅه وکړي تاسو ته زنګ ووهي
که تاسو په غوښتنه د تلیفون شمیره چمتو کړې وي  ،د مرکې بشپړولو لپاره ستاسو د غوښتنلیک ثبت
راتلونکې سوداګرۍ ورځ .که تاسو نه وی کړی
د تلیفون شمیره ورکړئ  ،یا که تاسو نشئ کولی خپله مرکه هغه وخت بشپړه کړئ چې موږ تلیفون کوو ،
مهرباني وکړئ
855 823 4908

ته زنګ ووهئ ترڅو خپله مرکه بشپړه کړئ یا
د ژر تر ژره بشپړولو لپاره د ایف ایس ډی دفتر څخه لیدنه وکړئ .موږ ممکن له تاسو څخه د ځینې
معلوماتو ثبوت غوښتنه وکړو چې تاسو ایف ایس ډی ته وړاندې کوئ۔
د غوښتنلیک نیټه :که تصویب شي  ،ستاسو د اېس این اے پی ګټې له هغې نیټې څخه چمتو کیږي چې
ایف ایس ډی ستاسو غوښتنلیک ترالسه کوي۔ دا ستاسو د ثبت کولو نیټه ده .که تاسو په یوه اداره کې
یاست او په ورته وخت کې د اېس این اے پی ګټو او اضافي امنیت عاید ایس ایس آئی لپاره
غوښتنه کوئ  ،ستاسو د ثبت کولو نیټه له ادارې څخه د خالصیدو نیټه ده ۔
مجاز استازی :تاسو کولی شئ د خپل غوښتنلیک بشپړولو لپاره له یو څخه ډیر خلک یا اسانتیا غوره کړئ
او/یا ستاسو په استازیتوب خپلې ګټې اداره کړئ
دوی به ستاسو د مجاز استازي په توګه عمل وکړي .که تاسو یو باوري استازی غواړئ  ،د باوري استازي
فورمه ډکه کړئ
) (IM-6ARپه
https://dss.mo.gov/fsd/formsmanual/pdf/im-6ar.pdf
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یا ایف ایس ډی ته زنګ ووهئ
لومړۍ برخه  -موږ ته د خپل ځان په اړه ووایاست
ستاسو بشپړ نوم (لومړی  ،مینځنی  ،وروستی):۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  Οزه بې کوره یم

د کور پته (سړک  ،ښار  ،ایالت  ،زپ) :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هیواد  :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د بریښنالیک آدرس  ،که مختلف وي :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ هیواد  :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
تلیفون : 1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  Οګرځنده شمیره

 Οکور

تلیفون : 2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  Οګرځنده شمیره

 Οکور

 Οکار
 Οکار

 Οنور
 Οنور

بریښنالیک :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
له تاسو سره د اړیکې غوره الر Ο :تاته زنګ وهم  Οبریښنالیک  Οمیل  Οمتن (هرچیرې شتون نلري)

د میسوري ایالت قانون  ،او د متحده ایاالتو د کرهنې ریاست مقررات  ،زه د سنیپ (اېس این اے پی) ګټو
لپاره غوښتنه کوم۔
ستاسو السلیک:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نیټه:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوهمه برخه  -د ګړندي خدمت لپاره کلیدي پوښتنې
که وړ یاست  ،تاسو به د خپلې غوښتنلیک ثبت کولو په اوو ورځو کې خپلې ګټې ترالسه کړئ که تاسو
الندې پوښتنو ته "هو" ځواب ورکړئ ۔
که نه نو  ،تاسو به د خپلې غوښتنلیک ډکولو په دېرشو ورځو کې خپلې ګټې ترالسه کړئ ۔
 - 1ایا ستاسو کورنۍ تمه لري پدې میاشت کې له  150 $څخه کم عاید ترالسه کړي او په نغدي او/یا
 Οنه
 Οهو
بانکي حساب کې  100 $یا لږ شتون ولري؟
 - 2ایا ستاسو کورنۍ کرایه/ګروي او/یا د ګټې لګښتونه لري چې د دې میاشتې لپاره ستاسو ټول عاید ،
 Οنه
 Οهو
شته نغدو پیسو او بانکي حسابونو څخه ډیر دي؟
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 - 3ایا ستاسو په کورنۍ کې یو مهاجر یا موسمي کروندګر شامل دي چې عاید یې بند شوی او د نغدو
 Οنه
 Οهو
پیسو او بانکي حسابونو له  100ډالرو څخه ډیر نه وي؟
د ګړندي خدمت لپاره ستاسو د هویت تصدیق کولو کې د ایف ایس ډی سره مرسته وکړئ ۔
ایف ایس ډی به هڅه وکړي ستاسو هویت په بریښنایی ډول تایید کړي .مهرباني وکړئ ( )1ستاسو د
غوښتنلیک سره ستاسو د پیژندنې کاپي شامله کړئ  ،یا ( )2یو څوک راوړي لکه ملګری  ،د کورنۍ غړی
 ،د کور مالک  ،یا ګمارونکی
د ایف ایس ډی کوم دفتر ته  ،یا ( )3الندې د اړیکې لیست کړئ ترڅو زموږ سره ستاسو د هویت تصدیق
کولو کې مرسته وکړي .ایف ایس ډی به دې سړي ته زنګ ووهي که اړتیا وي۔
ستاسو د هویت تصدیق کولو لپاره د شخص نوم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د تلیفون شمیره ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دریمه برخه  -د کورنۍ غړي
خپل معلومات په لیکه کې ولیکئ  .1د ټولو هغو خلکو معلومات درج کړئ چې ستاسو په کورنۍ کې ژوند
کوي  ،پشمول ستاسو
میرمن/میړه  ،هر هغه ماشومان چې عمر یې له  22کالو څخه کم وي چې ستاسو په کورنۍ کې د وخت
وي  ،او هرڅوک چې وخوري )) (50نیمایي
ستاسو په کورنۍ کې د دوی ډیری خواړه .د کورنۍ ټول غړي پکې شامل کړئ پرته لدې چې د دوی
تابعیت یا د کډوالۍ حالت۔
د تابعیت یا کډوالۍ حالت په اتوماتیک ډول غوښتونکی د اېس این اے پی ګټو ترالسه کولو څخه نه مني۔
نژادي او توکمیز معلومات راټول شوي ترڅو ډاډ ترالسه شي چې د برنامې ګټې پرته د نژاد  ،رنګ یا ملي
اصل په پام کې نیولو سره توزیع کیږي ۔
د دې معلوماتو چمتو کول اختیاري دي او ستاسو وړتیا یا د اېس این اے پی ګټو مقدار چې تاسو یې
ترالسه کوئ اغیزه نلري۔
د ټولنیز امنیت شمیره چمتو کول (اېس اېس این) او د کورنۍ هر غړي د کډوالۍ وضعیت په خپله خوښه
دی
په هرصورت  ،تاسو به د اشخاصو لپاره د اېس این اے پی ګټې ترالسه نکړئ څوک چې اېس اېس این
او/یا د کډوالۍ وضعیت نه وړاندې کوي۔
د غوښتونکي د کورنۍ غړو د کډوالۍ وضعیت ممکن د متحده ایاالتو لخوا د تایید تابع وي۔
د تابعیت او کډوالۍ خدمات (یو ایس سی آئی ایس) ۔
د یو ایس سی آئی ایس لخوا چمتو شوي معلومات ممکن ستاسو وړتیا او ګټې کچه اغیزه وکړي ۔
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بشپړ قانوني نوم

جنس
**

د غوښتونکي سره اړیکه

د زیږیدو نیټه اېس اېس این هسپانوي یا ریس
التینو؟

ځان

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ټول هغه لیست کړئ چې پلي کیږي* :
 - 1سپین  - 2تور/افریقی امریکایی  - 3امریکایی هندي/االسکا اصلي
 - 4آسیایی  - 5اصلي هاوایان/پیسفک ټاپو

**
د اېس این اے پی
لپاره اړین ندی
د وړتیا ټاکنه

که تاسو د کورنۍ ټولو غړو لپاره کافي ځای نلرئ  ،د دوی معلوماتو سره یو اضافي لیست ضمیمه کړئ
 1۔ ایا تاسو او ستاسو د کورنۍ ټول خلک یوځای خواړه اخلي او خوري (پخوي)؟  Οهو

 Οنه

که نه  ،څوک ستاسو له کورنۍ سره نه اخلي او نه خوري (پخوي)؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
هر هغه څوک لیست کړئ چې ستاسو په کورنۍ کې ناست وي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
د هر هغه چا لیست کړئ څوک چې ستاسو په کورنۍ کې رضاعي ماشوم یا رضاکار بالغ وي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
هغه څوک لیست کړئ چې ستاسو په کورنۍ کې د متحده ایاالتو اتباع نه وي۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایا انګلیسي ستاسو غوره ژبه ده؟

 Οهو

 Οنه

که نه  ،کومه ژبه ستاسو په کور کې ډیری ځله ویل کیږي؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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څلورمه برخه  -د کورنۍ اعالمیې
پدې برخه کې هرې پوښتنې ته "هو" یا "نه" ځواب ورکړئ ۔ د هرې پوښتنې لپاره چې تاسو ځواب ورکړ
"هو"  ،په کې تشریح کړئ ځای برابر شوی۔
پدې برخه کې هرډول پوښتنو ته "هو" ځواب ممکن د هغه چا لپاره د اېس این اے پی ګټو لپاره د
نااهلۍ پایله ولري چیرې چې "هو" ځواب پلي کیږي۔
۔ ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی له  96-22-9وروسته د  500ډالرو یا ډیرو څخه د اېس این اے پی
 Οنه
 Οهو
ګټې اخیستلو یا پلورلو په تور محکوم شوی؟ ؟
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی له قانون څخه پټ یا تیښته کوئ ترڅو د جرم (یا جرم هڅه) لپاره د
 Οنه
 Οهو
تعقیب  ،توقیف یا زندان څخه مخنیوی وکړئ چې جرم دی؟
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 -ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د آزموینې یا پیرول شرط سرغړونه کوي؟  Οهو

 Οنه

که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم چا په ورته وخت کې په دوه یا ډیرو کورنیو کې د اېس این اے
 Οنه
پی ګټو ترالسه کولو لپاره ستاسو د هویت یا آدرس په اړه غلط بیانات ورکړي؟  Οهو
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د فدرالي یا دولتي محکمې لخوا د  96-22-8وروسته د غیرقانوني
ملکیت  ،کارولو یا کنټرول شوي مادې توزیع پورې اړوند جرم په تور محکوم شوی؟ ؟  Οهو  Οنه
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د  96-22-9وروسته په کوم ایالت کې د جعلي اېس این اے پی ګټو
 Οنه
 Οهو
ترالسه کولو په تور محکوم شوی؟ ؟
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د  96-22-9وروسته د ټوپکونو  ،مهماتو  ،یا چاودیدونکو توکو
 Οنه
لپاره د اېس این اے پی ګټو په سوداګرۍ محکوم شوی؟  Οهو
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د  96-22-9وروسته د مخدره توکو لپاره د اېس این اے پی ګټو
 Οنه
 Οهو
سوداګرۍ په تور محکوم شوی؟
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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پنځمه برخه  -د کورنۍ معلومات
دې پوښتنو ته د ځان او ټولو هغو خلکو لپاره چې ستاسو سره ژوند کوي ځواب ورکړئ (لکه څنګه چې په
دریمه برخه کې لیست شوي)۔
 .ایا چا په تیرو دیرشو ورځو کې د میسوري پرته په کوم ایالت کې د اېس این اے پی ګټې ترالسه کړي؟
 Οنه

 Οهو

که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایالت:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 .ایا یو څوک معیوب دی؟

 Οنه

 Οهو

که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 .ایا هرڅوک چې عمر یې له اتلسو څخه تر نهه څلویښت پورې وي او په ښوونځي کې شامل شي؟
 Οهو

 Οنه

که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د ښوونځي نوم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسائل (سرچینې)
سرچینې بانکي حسابونه او د پیسو نور ډولونه دي چې تاسو یې پخپله یا د نورو خلکو سره لرئ۔
 Οنه

 .ایا څوک بانکي حساب لري یا په بانکي حساب کې د هر چا نوم دی۔  Οهو
که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
پیسې( :ډالر)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د بانک نوم:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ډالر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔ ایا تاسو نورې پیسې لرئ؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Οهو

 Οنه

که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
پیسې( :ډالر )۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایا څوک سټاک  ،بانډونه  ،او/یا تقاعد حسابونه لري لکه آئی آر اے۔  Οهو

 Οنه

که هو  ،څوک؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
د نغدو پیسو ارزښت:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
عاید
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عاید هغه پیسې دي چې تاسو ته درکول کیږي  ،لکه د دندې څخه عاید یا د ټولنیز امنیت یا د ماشوم مالتړ
څخه تادیه۔
 Οنه

ایا څوک د کار کولو څخه عاید یا پیسې ګټي؟  Οهو

که هو  ،لیست کړئ چې څوک یې ترالسه کوي  ،د دوی ګمارونکي  ،او میاشتني ناخالص عاید د مالیاتو یا
کسرونو دمخه۔
څوک د کار کولو څخه عاید ترالسه کوي؟ ګمارونکی

میاشتنۍ اندازه

$
$
$
$

 Οنه

ایا څوک له الندې سرچینو څخه عاید یا پیسې ترالسه کوي؟  Οهو

که هو  ،سرچینه چیک کړئ او لیست یې کړئ چې څوک یې ترالسه کوي او میاشتنۍ اندازه۔
سرچینه

څوک یې ترالسه کوي؟

میاشتنۍ اندازه

د ټولنیز امنیت عاید (تقاعد ،
معلولیت او ژغورونکي)
اضافي امنیت عاید
)(SSI
د وترنرانو اداره
)(VA
ګټې
د ماشوم مالتړ

$

د بیکارۍ ګټې

$

ډالۍ او بسپنه

$
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$
$
$

د زده کونکو پورونه  ،وړیا
مرستې  ،بورسونه
نورې سرچینې  -دلته لیست کړئ
.1
.1
.2
.2
ایا په تیرو دریو ورځو کې د چا عاید بند شوی یا کم شوی؟  Οهو

$
$
$
$

 Οنه

که هو  ،د چا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
د وروستي چک نیټه او مقدار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
لګښتونه
لګښتونه هغه بیلونه دي چې تاسو یې د تادیې مسؤلیت لرئ۔
 Οنه

ایا څوک د هغه کور لپاره کرایه یا د کور تادیه کوي چې تاسو پکې اوسئ؟  Οهو

که هو  ،ټوله میاشتنۍ اندازه لیست کړئ :ډالر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ څوک پیسې ورکوي؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایا څوک د هغه کور لپاره الندې د کارونې لګښتونه تادیه کوي چې تاسو پکې اوسئ؟ (ټول پلي شوي چیک
کړئ)
 Οبرقي  :ایا دا ستاسو کور ګرم یا یخ کوي؟  Οهو

 Οنه څوک پیسې ورکوي؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 Οګاز :

 Οهو

 Οنه څوک پیسې ورکوي؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 Οنور تېل :

 Οهو

 Οنه څوک پیسې ورکوي؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د تیلو لیست:
تلیفون :څوک پیسې ورکوي؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
کثافات :څوک پیسې ورکوي؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اوبه  :څوک پیسې ورکوي؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سیوری  :څوک پیسې ورکوي؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایا څوک د محکمې لخوا امر شوي ماشوم مالتړ او/یا تادیه کوي؟

 Οهو

 Οنه

که هو  ،ټوله میاشتنۍ اندازه لیست کړئ :ډالر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ایا هرڅوک چې معلول یا شپیته کلن یا زوړ وي طبي لګښتونه لري لکه بیمه یا د درملو پریمیم  ،د ډاکټر
 Οنه
لیدنه  ،په کور کې پاملرنه  ،د طبي پاملرنې لپاره ترانسپورت  ،یا عینکې؟  Οهو
که هو  ،ټوله میاشتنۍ اندازه لیست کړئ :ډالر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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شپږمه برخه  -خبرتیاوې (مهرباني وکړئ پ پرچا  8ولولئ او السلیک یې کړئ):

د یو ایس دي ائ غیر تفسیر بیان :د فدرالي مدني حقونو قانون او د متحده ایاالتو د کرنې ریاست (یو ایس
دي ائ) د مدني حقونو مقرراتو او پالیسیو سره سم  ،یو ایس دي ائ ،د هغې ادارې  ،دفترونه  ،او
کارمندان  ،او هغه ادارې چې د یو ایس دي ائ برنامو کې برخه اخلي یا اداره کوي د تبعیض څخه منع
دي د نژاد  ،رنګ  ،ملي اصل  ،جنس  ،مذهبي عقیدې  ،معلولیت  ،عمر  ،سیاسي عقیدې  ،یا د پخوانیو
مدني حقونو فعالیتونو لپاره غچ یا انتقام پراساس
کوم پروګرام یا فعالیت چې د یو ایس دي اي لخوا ترسره کیږي یا تمویل کیږي .معلولیت لرونکي
اشخاص چې د برنامې معلوماتو لپاره د ارتباط بدیل وسیلو ته اړتیا لري (د بیلګې په توګه بریل  ،لوی چاپ
 ،آډیو ټیپ  ،امریکایی نښه ژبه  ،او نور)  ،باید ادارې (ایالت یا ځایی) سره اړیکه ونیسي چیرې چې دوی
د ګټو لپاره غوښتنه کړې .هغه اشخاص چې کاafه دي  ،د اوریدو سخت دي یا د وینا معلولیت لري کولی
شي د یو ایس دي ائ سره د فدرالي ریلې خدمت له الرې په ( 8339-877 )800اړیکه ونیسي .سربیره
پردې  ،د برنامې معلومات ممکن د انګلیسي پرته نورو ژبو کې هم چمتو شي.
د تبعیض برنامې شکایت ثبت کولو لپاره  ،د یو ایس دي ائ برنامې تبعیض شکایت فورمه ډکه کړئ
( )AD- 3027آنالین وموندل شو، .
 ,http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust. htmlاو د یو ایس دي ائ په کوم
دفتر کې  ،یا یو ایس دي ائ ته په ګوته شوی یو لیک ولیکئ او په فورمه کې غوښتل شوي ټول معلومات
په لیک کې ورکړئ.
د شکایت فورمې کاپي غوښتنه کولو لپاره  ،زنګ ووهئ ( .9992-632 )866یو ایس دي ائ ته خپله
بشپړه شوې فورمه یا لیک وسپارئ )1( :بریښنالیک :د متحده ایاالتو د کرنې ریاست  ،د مدني حقونو لپاره
د مرستیال وزیر دفتر  1400 ،د خپلواکۍ ایونیو  ، SW ،واشنګټن DC 20250-9410 ،؛ ( )2فیکس:
( 7442-690 )202یا ( )3بریښنالیک .program.intake@usda.gov :دا اداره د مساوي فرصت
چمتو کونکی دی.
د  DSSغیر تفسیر بیان :د مسوري د ټولنیزو خدماتو ډیپارټمنټ ( )DSSد مساوي دندې فرصتونو او
خدماتو ته مساوي السرسي اصولو ته ژمن دی .په همدې اساس  ،د  DSSکارمندان  ،د دندې لپاره
غوښتونکي  ،او قراردادیان د نسل  ،رنګ  ،ملي اصل  ،نسب  ،جینیاتي معلوماتو  ،امیندوارۍ  ،جنسیت ،
جنسي تمایل  ،عمر  ،معلولیت  ،مذهب  ،یا تجربه لرونکي حالت په پام کې نیولو پرته په مساوي ډول چلند
کیږي..
د ایف ایس دئ عادالنه اوریدلو حقونه :تاسو د اوریدو حق لرئ که تاسو د ایس ان ا پي ګټو لپاره غوښتنه
کړې وي یا یې ترالسه کوئ  ،او الندې پیښیږي:
ایف ایس دي پریکړه کوي چې تاسو وړ نه یاست او تاسو فکر کوئ چې تاسو یاست.
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ایف ایس دي تاسو ته د ایس ان پي ګټې درکوي او بیا ګټې کموي یا بندوي او تاسو فکر کوئ دلیلونه یې
غلط دي • .تاسو د هغه معلوماتو سره موافق نه یاست چې د ګټې اندازه ټاکلو لپاره کارول کیږي یا د ګټې
مقدار سره موافق نه یاست.
ایف ایس دي ستاسو غوښتنلیک له اخیستو ډډه کوي.
ایف ایس دي د مرستې لپاره ستاسو غوښتنې ته سمدستي عمل نه کوي او تاسو فکر کوئ چې دوی د دې
کولو لپاره کافي وخت درلود.
که ستاسو غوښتنلیک رد یا رد شوی وي یا ستاسو په قضیه کې کوم اقدام دمخه شوی وي  ،تاسو ممکن
غوښتنه وکړئ
د انکار یا عمل په  90ورځو کې اوریدل .که وړاندیز شوی عمل ستاسو ګټې بدل یا بند کړي او تاسو د
خبرتیا نیټې څخه په لسو ورځو کې د اوریدنې غوښتنه وکړئ  ،تاسو ممکن د اوریدو پریکړې پورې ورته
ګټو ترالسه کولو ته دوام ورکړئ .تاسو یا ستاسو استازی ممکن د تلیفون له الرې  ،په شخصی ډول یا په
لیکلي ب aه د اوریدلو غوښتنه وکړي .ستاسو قضیه د کورنۍ غړي  ،یا استازي لخوا وړاندې کیدی شي
لکه قانوني وکیل  ،خپلوان  ،ملګری یا بل ویاند.
تاسو ممکن د سنیپ ګټې ترالسه کولو څخه بې برخې شئ که تاسو :منضوري د ایس این ا پي ګټې د
وړ خواړو پرته په نغدي یا مالحظه کې وپلورئ  ،یا په مستقیم  ،غیر مستقیم ډول  ،د نورو سره په ملګرتیا
یا ملګرتیا کې  ،یا یوازې عمل وکړئ.
د ایس این ا پي ګټو ترالسه کولو لپاره معلومات دروغ یا پټ کړئ چې ستاسو کورنۍ یې باید ترالسه
نکړي.
د غیر خوراکي توکو پیرلو لپاره د ایس این ا پي ګټې وکاروئ  ،لکه الکول یا سګرټ  ،یا د کریډیټ
حسابونو تادیه کولو لپاره.
دایس این ا پي ګټو سره یو محصول وپیرئ چې یو کانټینر لري چې د ترالسه کولو نیت سره بیرته ستنیدو
ته اړتیا لري
د محصول له مینځه وړلو او د زیرمه شوي مقدار لپاره کانټینر بیرته راستنولو سره نغدي پیسې.
• په قصدي ډول د پیسو په بدل کې د ایس این ا پي ګټو سره محصوالت وپیرئ .د مثال په توګه  ،خواړه
مه اخلئ
د پلور لپاره محصوالت جوړ کړئ.
خوراك د ایس این ا پي ګټو سره په کریډیټ اخیستل شوي خواړو لپاره تادیه وکړئ.
• د اي بي تي کارتونه وکاروئ یا یې ولرئ چې ستاسو ندي.
د اي بي تي کارتونو تجارت یا پلور یا د کورنۍ غیر غړو ته د ایس این ا پي ګټو سره اخیستل شوي خواړه
چمتو کړئ.
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د درغلیو د مخنیوي خبرتیا او خبرتیا
دا د اي این ا پي ترالسه کولو لپاره دروغ ویل یا ستاسو د ایس این ا پي ګټې پلورل یا تجارت کول د قانون
خالف دي .د خورا ډیر بریښنایی ګټو لیږد (اي بي تي) کارت بدلولو غوښتنې ممکن د درغلیو تحقیق لپاره
راجع کیدو پایله ولري USC 2015 (b) (1) 7 .هر هغه څوک چې د کوم ایالت یا فدرالي محکمې یا
اداري ادارې لخوا موندل شوی وي چې په قصدي ډول یې غلط یا ګمراه کونکی بیان کړی وي  ،یا ناسم
پیشنهاد کړی وي  ،پټ کړي یا حقایق پټ کړي وي یا کوم عمل ترسره کړي چې سرغړونه رامینځته کوي
دا عمل  ،د دې الندې صادر شوي مقررات  ،یا کوم دولتي قانون  ،د ایس این ا پي ګټو کارولو  ،وړاندې
کولو  ،لیږدولو  ،ترالسه کولو  ،ترالسه کولو یا درلودو موخې لپاره باید د ورته پریکړې په وړاندې کولو
سره سم په برنامه کې د نورو ګډون لپاره غیر مستحق شي د ورته پریکړې په لومړي فرصت کې د 1
کال موده  ،د دوهم فرصت لپاره  2کاله او په دریم فرصت کې دایمي.
غوښتونکي نشي کولی د  2008کال د خواړو او تغذیې قانون سرغړونه وکړي چې الندې پکې شامل دي:
• هر غړی چې په قصدي ډول کوم مقررات ماتوي کولی شي د ایس این ا پي برنامې څخه تر یوه کال
پورې غیر مستحق وي
په دایمي ډول  ،تر  250،000ډالرو پورې جریمه  ،تر  20کلونو پورې بند یا دواړه .هغه ممکن د نورو
پلي شوي فدرالي او ایالت قوانینو الندې د تعقیب الندې هم وي/S .هغه ممکن د اضافي  18میاشتو لپاره د
ایس این ا پي څخه هم منع شي که چیرې د محکمې لخوا امر شوی وي.
ستاسو د کورنۍ هر غړی چې په قصدي ډول قواعد ماتوي ممکن د لومړي جرم لپاره د یو کال  ،دوهم
جرم لپاره دوه کاله او د دریم جرم لپاره په دایمي ډول د ایس این ا پي ترالسه کولو وړ نه وي.
• که چیرې د قانون محکمه د کورنۍ کوم غړی د کنټرول شوي مادې په پلور کې د ګټې اخیستو یا ترالسه
کولو په جرم مجرم ومومي  ،تاسو به د لومړي جرم لپاره د دوه کلونو لپاره  ،او د دوهم ځل لپاره د دایمي
ګټو وړ نه اوسئ.
• که چیرې د قانون محکمه تاسو د اور وژنې  ،مهماتو یا چاودیدونکو توکو په پلور کې د ګټې اخیستو یا
ترالسه کولو په جرم مجرم ومومي  ،نو تاسو به د دا ډول سرغړونې په لومړۍ موقع کې په برنامه کې د
ګډون لپاره د تل لپاره غیر مستحق شئ.
• که تاسو وموندل چې د هویت یا د اوسیدو ځای په اړه درغلي بیان یا نمایندګي یې کړې ترڅو په ورته
وخت کې د ډیری ایس این ا پي ګټو ترالسه کولو لپاره  ،تاسو به د  10کلونو مودې لپاره برنامې کې برخه
اخیستو وړ نه اوسئ.
• که چیرې د قانون محکمه تاسو ته د  500ډالرو یا ډیرو مجموعي پیسو لپاره د قاچاق شویو ګټو درلودو
په تور مجرم ومومي  ،نو تاسو به د دا ډول سرغړونې په لومړۍ موقع کې په برنامه کې د ګډون لپاره د
تل لپاره غیر مستحق شئ.
هغه معلومات چې تاسو یې په غوښتنلیک کې وړاندې کوئ د فدرالي  ،ایالت یا ځایی چارواکو لخوا به د
تایید تابع وي ترڅو معلومه کړي چې ایا معلومات واقعیا دي که چیرې کوم معلومات غلط وي  ،د ایس این

)FS-1 (10/2020
)FS-1 PASHTO (10/2021

ا پي ګټې ممکن رد شي او تاسو ممکن په غلط ډول د غلط معلوماتو چمتو کولو لپاره د جنایی تعقیب سره
مخ شئ.
د عاید وړتیا او تایید سیسټم (ائ أي وي ایس) له الرې موجود معلومات به غوښتنه شي  ،وکارول شي او
د تضمین شوي تماسونو له الرې به تایید شي کله چې د دولت لخوا توپیرونه وموندل شي  ،او دا ډول
معلومات ممکن د کورنۍ وړتیا او د ګټو کچه اغیزه وکړي.
په غوښتنلیک کې د معلوماتو راټولول  ،پشمول د کورنۍ هر غړي ایس ایس این ،الندې واک ورکړل
شوی
د  2008کال د خواړو او تغذیې قانون (پخوانی د ایس تین ا پي قانون)  ،لکه څنګه چې تعدیل شوی 7 ،
 .USC 2011-2036معلومات به د دې معلومولو لپاره وکارول شي چې ایا ستاسو کورنۍ وړ ده یا په
ایس این ا پي کې د برخه اخیستو وړ کیدو ته دوام ورکوي .موږ به دا معلومات د کمپیوټر میچ کولو
برنامو له الرې تایید کړو .دا معلومات به د برنامې مقرراتو سره موافقت نظارت او د برنامې مدیریت
لپاره هم وکارول شي .دا معلومات ممکن د رسمي ازموینې لپاره نورو فدرالي او ایالتي ادارو ته افشا شي
 ،او د قانون پلي کولو چارواکو ته چې د قانون څخه مخنیوي لپاره تښتیدلي کسان ونیسي .که ستاسو د
کورنۍ پروړاندې د ایس تین ا پي ادعا راپورته کیږي  ،د دې غوښتنلیک معلومات  ،د ایس ایس این په
شمول  ،ممکن د دعوو راټولولو عمل لپاره فدرالي او دولتي ادارو  ،په بیله بیا د شخصي ادعاګانو راټولولو
ادارو ته راجع شي.
د  570.030برخې په اساس  ،آر ایس ام او ،د عامه مرستې ګټو غال کول د  Cټولګي جرم دی که چیرې
د ګټو ارزښت  500.00 $یا ډیر وي (د  17/1/1وروسته د  Dټولګي جرم دی او ارزښت یې 750.00 $
یا ډیر دی) .په سزا کې تر اوو کلونو پورې بند او د  5،000.00ډالرو څخه ډیر جریمې شامل دي .که د
ګټو ارزښت له  500.00 $څخه کم وي  ،جرم د  Aټولګی ناوړه چلند دی (د  17/1/1وروسته له $
 750.00څخه کم) .مجازات او جریمې ممکن د تکراري سرغړونکو لپاره زیاتې شي.
د  570.400( 578.377مؤثره  )17/1/1برخې  ،آر ایس اس ام او  ،د عامه مرستې ګټو یا أي بي تي
کارتونو غیرقانوني رسید سره سم  ،تاسو پوهیږئ چې د ایش این ا پي ګټې ترالسه کول یا ترالسه کول د
قانون خالف دي چې تاسو یې حق نلرئ  ،یا ترالسه کړئ  ،یا د هغه مقدار په پرتله چې تاسو یې مستحق
یاست د ایش این ا پي ګټو ترالسه کولو هڅه وکړئ .تاسو پوهیږئ چې د کومې مادي حقیقت په اړه کوم
دروغ ادعا  ،بیان  ،یا موافقه  ،په هرصورت یا په برخه کې  ،د دې مرکې په جریان کې یا د مرکې په
جریان کې  ،ممکن تاسو جرمي او یا مسولیت ضمیمه کړئ .له تاسو څخه به وغوښتل شي چې د دې
غوښتنلیک پروسې بشپړولو لپاره د کورنۍ مالتړ څانګې سره مرکه بشپړه کړئ .تاسو ته به اړتیا وي چې
د ځینې معلوماتو ثبوت وړاندې کړئ چې تاسو پدې غوښتنلیک کې وړاندې کوئ او/یا په مرکه کې.
ستاسو السلیک دا مني چې تاسو پدې غوښتنلیک کې او د مرکې پرمهال بیان شوي شرایطو سره موافق
یاست.
د کار ثبت کول
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زه پوهیږم او موافق یم چې د ایس این ا پي ترالسه کولو لپاره  ،د کورنۍ ځینې غړي اړتیا لري د کار
لپاره نوم لیکنه وکړي .دا پدې مانا ده چې د کورنۍ ځینې غړي باید )A :د غوښتنلیک او بیا تصدیق کولو
په وخت کې د کار لپاره راجستر شي.
ب) د ښه دلیل پرته  30یا ډیر ساعتونه/اونۍ دنده مه پریږدئ )C .د ښه دلیل پرته په اونۍ کې د 30
ساعتونو الندې کاري ساعتونه مه کموئ )D .د ښه دلیل پرته د مناسب کارموندنې ریښتیني وړاندیز منلو
څخه انکار مه کوئ .هرڅوک چې د کار اړتیاوې نه تعقیبوي ممکن د أساین ا پي س ترالسه کولو څخه بې
برخې شي .دا فورمه د کار راجسټریشن خبرتیا په توګه هم کار کوي .تاسو  ،د کورنۍ د نورو بې کفایته
غړو سره  ،د کار راجستر ګ کیږئ او یوځل چې دا فورمه السلیک شي د کار ثبت پورې اړوند اړتیاو
سره مطابقت وکړئ.
کار او/یا د روزنې اړتیا ()ABAWD
هغه اشخاص چې د انحصار پرته د وړ بدن لرونکي لویانو په توګه پیژندل شوي ( )ABAWD'sد هرې
کورنۍ غړي په توګه د ایس این ا پي برنامې کې برخه اخیستو وړ ندي که چیرې فرد د درې حساب وړ
میاشتو لپاره أیس این ا پي ګټې ترالسه کړي.
د جنوري له  2016څخه تر دسمبر  2018پورې د درې کلونو موده .د حساب وړ میاشتې هغه میاشتې دي
چې په ترڅ کې یو فرد د بشپړ ګټې میاشتې لپاره د ایس این ا پي ګټې ترالسه کوي پداسې حال کې چې په
اونۍ کې  20ساعته کار کولو او/یا روزنې کې برخه اخیستو سره د کاري اړتیا نه پوره کوي  ،په میاشتني
ډول اوسط د مجموعي لپاره .لږترلږه  80ساعته.
 ABAWD 18-49کلن دی؛ په ایس ااین ا پي کورنۍ کې له  18کالو څخه کم ماشومان نلري؛ معلول
نه دی حامله نه ده؛ د بشپړ وخت زده کونکی ندی؛ د کورنۍ ناروغ یا معیوب غړي ته پاملرنه نه کول
بیکاري نه ترالسه کول (په کوم ایالت کې) او د مخدره توکو یا الکول درملنې برنامې کې برخه نه اخلي.
د وخت حد (درې میاشتې) یوازې  ABAWDsباندې پلي کیږي او  ABAWDsممکن په تیرو 30
ورځو کې لږترلږه  80ساعتونو لپاره د کار/روزنې اړتیا پوره کولو سره وړتیا ترالسه کړي.

کله چې تاسو السلیک کوئ تاسو تایید کوئ چې تاسو د دې غوښتنلیک بیان پوهیږئ .تاسو تصدیق کوئ ،
تاسو هغه معلومات پیژنئ چې تاسو پدې فورمه کې وړاندې کوئ او د مرکې پرمهال باید ریښتینی او دقیق
وي  ،پشمول د تابعیت او کډوالۍ وضعیت په اړه معلومات .تاسو پوهیږئ کوم لګښتونه چې تاسو راپور نه
ورکوئ  ،او تایید یې کړئ کله چې غوښتنه کیږي  ،ستاسو د ګټو ټاکلو لپاره به ونه کارول شي .تاسو د
کورنۍ مالتړ څانګې رییس یا د هغه  /هغې ګمارونکي ته اجازه درکوي چې د فدرالي  ،ایالت یا ځایی
چارواکو له الرې ستاسو شرایط او بیانات تایید کړي ترڅو معلومه کړي چې هغه معلومات چې تاسو یې
وړاندې کوئ ریښتیني دي .تاسو تصدیق کوئ چې تاسو د خپلې غوره پوهې لپاره واقعیا دقیق او بشپړ
بیانات وړاندې کوئ  ،پشمول د کورنۍ هر غړي لپاره چې تاسو یې غوښتنه کوئ د تابعیت او بهرني
وضعیت په اړه معلومات .د دې پا كاغز په السلیک کولو سره  ،تاسو موږ ته اجازه راکړئ ستاسو د
قضیې په اړه چې تاسو یې خصوصي کړی ستاسو لومړني تلیفون شمیره ته د تلیفون زنګونه واستوئ یا
المل یې کړئ .تاسو اړتیا نلرئ السلیک وکړئ که تاسو غواړئ د دې تلیفونونو ترالسه کول غوره کړئ
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دلته چیک کړئo :

مهرباني وکړئ دلته السلیک وکړئ
السلیک

نیټه

د شاهد السلیک

نیټه

مرستې ته اړتیا لرئ؟

د چیٹ پیل کولو لپاره  ،الندې ویب پاه وګورئ  ،د خپلو ګټو وضعیت چیک کړئ یا د بدلون راپور
ورکړي
https://das.no.gov.
د ټیم غړي سره د خبرو لپاره الندې شمیرې سره اړیکه ونیسئ •
). 85 5-FSD-INFO (855373-4636
ریل میسوري • 711
د تي تي واي کاروونکي کولی شي  2966-735-800ته زنګ ووهي• .
که تاسو ړانده یا ضعیف یاست او د ړندو لپاره د بیا رغونې خدماتو په اړه معلومات غواړئ• .

مهرباني وکړئ زنګ ووهئ

800-592-6004

د ګټو ترالسه کولو لپاره د زوکړې رامینځته کول اړین ندي .په هرصورت که تاسو د
میندو په رامینځته کولو کې مرسته غواړئ .مهرباني وکړئ د اف ایس ډی پیټرنټي هټ
الین سره اړیکه ونیسئ
855-454-8037
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