
ی سوری م  یوزارت خدمات اجتماع

 خانواده  یبان یپشت بخش

ی نقد ی موقت کمک ها  یکمک ها درخواست

 یاساس یازهایکمک به پرداخت ن یبا کودکان برا طیواجد شرا یخانواده ها یرا برا ینقد ی ای( مزاTAموقت ) یکمک ها

 کند. یفراهم م

د یکن یکودک درخواست م کی سرپرست   کیبه عنوان  TA یبرنامه، شما برا نیا لیبا تکم •

 یکار طیدر شرا دیکنندگان با افتیدر. دیفرزند مراقبت از کودک باش افتیدر طیشما ممکن است واجد شرا •

. اگر به دیباش طیمراقبت از کودک واجد شرا یبرا دیتوان یم  د،یمعاف باشد. اگر شما مشارکت دار نکهی مگر ا ،شرکت کنند

شود  یاعمال م https://dss.mo.gov/fsd/child-care.htmبا رفتن به:  دیتوان یم  د،یدار ازیکودکان نمراقبت از 

د یکن کی" کلنی"درخواست آنال یرو ن،یاعمال آنال ی▫ برا  

دیسپس آن را چاپ کن د،یکامل کن  نیآن را آنال دیتوان  ی)م د یکن کیکل «ی»برنامه کاغذ یرو ،یچاپ برنامه کاغذ ی▫ برا  

د یو آن را کامل کن دیآن را چاپ کن ای

 (دست

د؟ یکمک به درخواست شما هست ازمندین ایآ

 ا ی،  4636-373-855-1( در FSDاز بخش خانواده ) یبانی تماس با مرکز پشت •

کمک به فرد یخود را برا FSD یکردن مرکز منابع محل دایپ ی( برا4)صفحه  دیمراجعه کن  1به بخش  •

 د؟ یدار یسیاز زبان انگل یگریبان دبه کمک در ز ازین •

ا ی د،یدار ازیبه زبان شما ن یخدمات مشتر ندهی▫ به نما 

.دین ی( را بب9)صفحه   7بخش   شتریاطالعات ب ی▫ برا

 TTYکاربران  •

ا ی،  2966-735-800-1 دیری▫ تماس بگ

 711در  سوريیم لیر دیری▫ تماس بگ

( 4)صفحه  دینی بب 1" را در بخش دیاعداد مف گری"د •

اطالعات مهم در مورد

ب  ی برنامه و تصو ندیاطالعات مهم در مورد فرآ

( را 20)صفحه  27" بخش یشخص تی( و "برنامه مسئول19-18 ، )صفحات 26" بخش TA یریبخش "جهت گ لطفا  

اندازد و ممکن است باعث   یم ریدرخواست شما را به تاخامر پردازش  نینشوند ، ا لی. اگر آنها تکمدیکن  لیو تکم  دیبخوان

 رد درخواست شما شود.

(. 25، )صفحه 35"قرارداد و امضا خود را" بخش  دی و شما با 5-25خواندن و کامل صفحات  - دیشما با
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  یصفحه خال کیخود، لطفا   ازیتمام اطالعات مورد ن  نوشتن یدر بخش وجود ندارد برا یاگر اتاق کاف - شتریبه اتاق ب ازین

.دیاضافه کن یهمراه با بخش اطالعات د،یرا که در حال ادامه آن هست یی. لطفا تعداد بخش هادی ارائه ده  یرا با اطالعات اضاف

خانواده شما" و تمام اطالعات اضافه شده شما.  ی"اعضا - 4عنوان مثال: بخش  به

که در   دیگو یبه شما م نیدهند. ا یاز بخش ها اطالعات را به صورت پررنگ ارائه م یاریبس - ازیمورد ن یپرونده ها

مانند اظهارات بانک،   د،یدرخواست شما قرار داده ا یکه بر رو یبه عنوان مدرک اطالعات ازیمورد ن یمورد پرونده ها

 رهیتولد، پرداخت ها، و غ یها نامهیگواه

.  دیاز آن استفاده کن  ای دیدرخواست خود را ارسال کن دیتوان ی هنوز م د،یهر بخش ندار یرا برا زایمورد ن  یاگر پرونده ها •

تواند به طور کامل باشد یحال، نم نیبا ا

کند. افتیرا در زیهمه چ FSDکه  یشده تا زمان پردازش

آن چه  اتیکند که جزئ یاطالعات« را به شما ارسال م فرم »درخواست FSD د،یالزم را ارائه نده یاگر تمام پرونده ها •

"مجوز انتشار   کی دیتوان یم نی. شما همچن دیاست، ارسال کن ازیکه مورد ن  یو زمان دیارائه ده دیتوان یرا که م ییکارها

 :دیوان ت ی. سپس، شما مدیکن افتیاطالعات" را در

ا ی دیارسال کن FSDا به درخواست شده و "درخواست اطالعات" ر ی▫ ارسال پرونده ها

 یدرخواست شده برا یپرونده ها افتیدر یبرا FSDو ارسال "مجوز انتشار اطالعات" فرم ارائه مجوز  ی▫ عالمت گذار

 شود. یم  افتیدر FSDتوسط  یکه کاغذکار  دیحاصل کن نانیاست که اطم نیشما ا تیشما. مسئول

اضافه شده:  یبخش ها  نیا لیبه تکم   ازیشما ممکن است ن - یاضاف یبخش ها

یکه آنها زندگ یمعن نینگهدارنده هستند، به ا ری)ها( غ گرید نیو والد دیچند فرزند دار ای کی اگر شما بازداشت و کنترل  •

کنند  ینم

 دیشود، با یخود را شامل م TAنگهدارنده هر کودک که در برنامه  ریهر پدر و مادر غ یبرا دیبا د،یست یو مرده ن  شما

 : دیکن لیرا تکم ریموارد ز

 از کودکان"، و  تی( "توافقنامه حما27-28)صص  37▫ بخش 

کودک"  یبانیخدمات پشت ی( "ارجاع / اطالعات برا29-30)صص  38▫ بخش 

ریپدر و مادر غ کیاز  شی ب  ستیبه ل ازیاگر شما ن  دیباال را درخواست کن  یاز فرم ها یشتریب ینسخه ها دیتوان  ی▫ شما م

 نگهبان

حساب پس انداز خود سپرده، کامل: ایبه حساب چک   میخود را به طور مستق ینقد یا یکه مزا دیاگر شما انتخاب کن  •

بانک خود را کامل قسمت سوم از   ایچک لغو شده، و  کی" و ارائه میسپرده مستق ی( "توافق نامه برا26)صفحه  36▫ بخش 

 فرم. 

. دیرا کامل کن  32و  31لطفا صفحات  د؟یثبت نام کن  دیخواه یم ایآ -دادن  یرا یثبت نام برا
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بعد از  هیدست دادن بق یو برنامه را برا دیرا پر کن دیدان یرا که م  یاطالعات دیتوان یخود، م انهیرا یبر رو  - لیتکم نحوه

برنامه را   نیا ،یخصوص میحفظ حر ی. برادیو آن را بعدا آن را پر کن دیرا چاپ کن یبرنامه خال دیتوان یم ای د،یآن چاپ کن

 . دیکن رهیخود ذخ یشخص انهی آن را به را دیتوان  یاما م د،یکن ن  رهیذخ یعموم وتریکامپ  کیدر 

اطالعات را از دست   نکهی شود، مگر ا یدرخواست شما پردازش م خیروز از تار 30برنامه شما ظرف   -پردازش  زمان

 افتیمنظم کسب و کار / پردازش در یدرخواست شما را در ساعت هااست که  FSD خی درخواست شما تار  خی. تاردینده

خارج از   ایآخر هفته  التیتعط  الت،یکسب و کار منظم مانند تعط  یپس از ساعت ها FSDکند. اگر برنامه شما توسط   یم

 است.  یبعد یدرخواست شما روز کار خیشود، تار  یم افتیمنظم در یساعات کار

مراقبت از   ارانهی یشما گزارش شده است، هر مورد فعال شما را برا TAکه در برنامه  یاطالعات - ایمزا ری در سا راتییتغ

به   Medicaid (Medicaid) یبرنامه ها ای( به عنوان تمبر غذا و / SNAP) یلیتکم هی تغذ  یکودکان، برنامه کمک ها

 نیا یتواند برا یامر م نی ا د،یداشته باش یرییتغ  رهیخانواده و غ یاعضا ع،اگر شما در درآمد، مناب ن،یکند. بنابرا یروز م

 کند.  رییتغ گرید یبرنامه ها

 پرداخت شما خواهد بود: نیشده است، اول دییتا ینقد یا یمزا یاگر برا - ایمزا یایمزا

ا یبرنامه را در همان ماه درخواست شما اعمال کند  FSDاگر  یایاز مزا یماه جزئ کی •

کند.  بیبرنامه را در ماه پس از اعمال شما تصو FSDاگر  یایمزاماه کامل از  کی •

اطالعات در مورد جلسات،   ی. برادیبخواه یممکن است از دادرس د،یمخالف هست FSD میاگر شما با تصم - ییشنوا حقوق

 (.24)صفحه  دیمراجعه کن 34" در بخش ییبه "اطالعات مهم در مورد حقوق شنوا

ماهه است 45طول عمر  تیمحدود یپول نقد دارا یایمزا  -طول عمر  تیمحدود

که   یشود تا زمان یعمر حساب نم تی)باال(، ماه ها به سمت محدود هیسال و در مدرسه ثانو 18 رینوجوان ز نیوالد یبرا •

برسد. یسالگ  18به سن 

شود.  پرداخت یمدت طوالن یاز حد ممکن است برا شیب یایشرکت کننده باشد، مزا کیاگر  •

 سوء مصرف مواد ای یخشونت خانگ  ی خدمات برا ایدرمان  افتی▫ در

 ی بهداشت روان یازهاین یدرمان برا افتیو در صی▫ تشخ

 یهمکار MWAبا طرح درمان باز کودکان و برنامه آموزش کار  ی▫ همکار

. یجد بیآس ایجرم، اخراج شرکت  یموقت، مانند آتش خانه، قربان یبحران خانوادگ کی▫ در 
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برنامه   یبخش ها

صفحه بخش

اطالعات تماس آژانس .1

، آدرس و اطالعات تماس  ینام متقاض.2

خانواده شما  یاعضا.3

مجاز  ندهی نما  .4

TA یایمزا پرداخت.5

و درمان داروها  شینما.6

زبان  .7

یگریدر خانه د ای  گری، تحت نام د گرید التیشده در ا افتیدر TA یایمزا.8

منابع   .9

دفن  طرح .10

از مشاغل آزاد  ریغ - اشتغال .11

یخوداشتغال .12

گرید درآمد .13

نفقه و نفقه کودکان  پرداخت .14

ها هیاعالم .15

اطالعات تولد .16

اقامت .17

خانواده به طور موقت خارج از خانه هستند یاعضا .18

خانواده  یاعضا آموزش .19

ی شهروند .20

ی ناتوان .21

یکاهش ساعات کار ایدست دادن شغل  از .22

از کودک  تیحما   .23

یا ارانهیمسکن    .24

TA الزامات کار   .25

TA یریگ  جهت .26

یشخص تیطرح مسئول    .27

امالک  تیمالک    .28

نامه عمر مهیب   .29

مراقبت از کودک یپرداخت ها   .30

انحراف کمک موقت  .31

روز 10در  راتییگزارش تغ .32
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و حقوق شما  تهای مسئول .33

شما  ییاطالعات مهم در مورد حقوق شنوا   .34

شما  ینامه و امضا موافقت .35

م یمستق زیوار قرارداد .36

از کودکان تیحما قرارداد .37

کودک یبان ی اطالعات خدمات پشت/ارجاع .38

5 of 58 IM-1TA (DARI) (1/2023)



(دیصفحه را حفظ کن نیا ندهیارجاع به آ ی)برا  . اطالعات تماس با آژانس1

:MWAدفتر  ای(  FSDخانواده ) یبانی بخش پشت یمرکز منابع محل افتنی یبرا

د یبرو https://dss.mo.gov/offices.htm. به آدرس: 1

 د یکن کیارسال کل یخود را وارد کرده و رو ی. کد پست2

:دیمشاهده کن   یبررس یبرا ییها نهینقشه را با گز  و دیبرو نیی. سپس به پا3

FSD▫ مراکز منابع  

( MWA)  یسوریم  ی▫ مراکز کمک کار

 ییغذا یها ینی ری▫ ش 

( CAA) یاقدام اجتماع یها یندگی▫ مراکز نما 

 FSDمرکز اطالعات 

855-FSD- ( 4636-373-855اطالعات ) 

که  ییا ی، مزا FSDدر مورد خدمات  میت یاز اعضا یک یبا 

برنامه شما کمک   ایو/ ردیشما قرار گ اریممکن است در اخت

 . دیکند ، صحبت کن

 مصاحبه  لیتکم یبرا

4908-823-855

بعد از  6:30صبح تا  6:00جمعه ،   -: دوشنبه یکار ساعت

 ظهر

FSDخط اطالعات خودکار 

خود را درخواست کمک تیوضع800-392-1261  

 خیو تار  یاجتماع نی. هنگام تماس به شماره تأمدیکن یبررس

 .دیدار ازیتولد خود ن

 روز هفته 7ساعته در  24 ییپاسخگو :ساعت

: دیاعداد مف ریسا

 از کودک:  تیحما •

https://dss.mo.gov/child-support/

:انینایناب  یخدمات توانبخش •

800-592-6004
 711: یسوریرله م •

د یخط اطالعات هست ایو/ دنیدر حال شن )اگر

در گفتار(  اختالل

 : یامکی تلفن پ •

800-735-2966
: TTD یصوت  یدسترس •

800-735-2466

: دیشده خود را ارسال کن ل یدرخواست تکم  دیتوان یکجا م

که  دیرا داشته باش نهیگز نیممکن است ا -  رها کردن •

.  دیببر FSDمنابع   خود را به مرکز TAشده  لیبرنامه تکم

اطالعات ، از جمله در دسترس بودن و ساعات  افتنی یبرا

ریخود ، به آدرس ز یمحل  FSDمرکز منابع  یکار ، برا

: دیمراجعه کن

https://dss.mo.gov/dss_map/

•

•
 ایمیلFSD   بھ: mydssupload.mo.gov  برنامھ 

ھای کاربردی خود را بھ آدرس زیر ارسال کنید:
  بخش حمای ت از خانواده

•

PO BOX 2700 
 Jefferson City MO 65102

 برنامھ ھای تکمیل شده خود را بھ آدرس زیر فکس کنید: 
Attn برنامه :TA

فکس: 573-526-9400
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ی سوری م  یوزارت خدمات اجتماع

 خانواده  یبان یپشت بخش

ی نقد ی موقت کمک ها  یکمک ها درخواست

، آدرس و اطالعات تماس ی. نام متقاض2

شهرستان( زهیو دوش یفعل ی)نام خانوادگ ینام ، وسط ، نام خانوادگ - یمتقاض ینام کامل حقوق

را  یو کد پست التیشهرستان ، شهر ، ا ای ابانیخ ابانیآپارتمان ، خ ایشماره خانه  - یک یزیف آدرس

 د یوارد کن
محدوده مدرسه

د یرا وارد کن یو کد پست التینام اداره پست ، شهر ، ا -  یعموم لیآدرس تحو -خانمان  یب انیفقط متقاض

دیرا وارد کن  یو کد پست التیشهرستان ، شهر ، ا ای ابانیخ ابانیآپارتمان ، خ ایصندوق پست ، شماره خانه  - یپست آدرس

( دیکن یرا بررس  یک ی)  : :یتلفن اصل شماره

نیتمر ▢ خانه ▢ لیموبا  ▢

 (دیکن  یرا بررس یک ی)  شماره تلفن دوم:

نیتمر ▢ خانه ▢ لیموبا  ▢

:لیمیآدرس ا

□ نامه        □   کی □ صدا زدن     □ *متن     □ *پست الکترون       (دیکن یرا بررس یک ی)  یحیروش تماس ترج
ستیدر همه مکان ها در دسترس ن لیمیا/امکی*ارسال پ

□ نامه        □ *ارسال     کی□ صدا زدن     □ *متن     □ *پست الکترون      (دیکن یرا بررس  یک یروش دوم تماس )
 ست یدر همه مکان ها در دسترس ن لیمی ا/امکیپ

خانه شما ی. اعضا3

کنند. شامل همه  یم یباشد که در خانه شما زندگ یخود و افراد شامل دیکنند با یم یشما زندگ  خانواده که با یاعضا

،  نیوالد ای دی، شما با یهستند. به عنوان متقاض شاوندیفرزند شما خو ایازدواج با شما  ایخون  قیخانواده که از طر یاعضا

 یایمزا یبرا دیبا  نیدارد. شما همچن ازیدر خانه به کمک ن  که دیباش یفرزند شاوندیخو ای، سرپرست و   یسرپرست قانون

 . دیو کنترل شما هستند درخواست کن  یخانواده که تحت مراقبت ، سرپرست یاعضا ریسا

، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، پدربزرگ ،  دیکن یآن درخواست م یفرزند )فرزند( که برا نیشوهر/همسر ، والد :شامل

،   ی، ناپدر ی، برادر ناتن ی، نامادر یاول ، ناپدر یه ، برادرزاده ، خواهرزاده ، پسر عمومادربزرگ ، عمو ، عم

 . یسرپرست قانون

مرتبط که  ریدوستان غ ا یسال به باال ،  19، کودکان  ستندین رستانیساله که در دب 18: کودکان را شامل نشود ریموارد ز

 . ستندین  یسرپرست قانون

 DCN ای یاجتماع تی شماره امن
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را به  گرید نیوالد دی، با دیاز فرزندان )خانواده( شما در خانه دار یمشترک یک یز یف ای یحضانت قانوناگر  مشترک: حضانت

فهرست کرده و آنها را به عنوان  6بخش خانواده خود" در صفحه  ی"اعضا 3خانواده در بخش  یاز اعضا یک یعنوان 

 ت مشترک". عضو حضان این عضو یا ی"درخواست برا ری" در زJ. "دیکن یعالمت گذار

▢: دیکادر را عالمت بزن نیا دیفرزندان در خانواده خود برخوردار هست یقانون 50/50 یاگر از حضانت قانون

یاز اعضا کیخود و هر   یبرا SSN کی دی، با دیکن یدرخواست م TA ی(: از آنجا که براSSN) یاجتماع نیتأم  شماره

 . دیشود ارائه ده یخانواده که شامل خانواده م

( SSN) یاجتماع نیکمک موقت است ، شماره تأم افتیبه در لیکه ما یهر فرد یخواهد که برا یقانون فدرال از شما م •

. دیبده

,(42 USC § 1320b-7  42؛ USC § 405 (c) (2) (C)  ،7 USC §§ 2011-2036  

( استاصالح شده  PL 98-369( که توسط 1137)بخش  1935( سال SSA) یاجتماع نیو قانون تأم 

با   دیهستند ، با SSN افتیقادر به در یندارند و از نظر قانون SSNخانواده شما )از جمله شما( که  یاز اعضا کیهر  •

. ستندین TA طیخانواده واجد شرا یکه اعضا  نیا ایموافقت کنند   SSNدرخواست 

you درخواست  یما شما را براSSN میده یم ارجاع یاجتماع نیدفتر تام  کی ای

یاجتماع نیکارت تأم یدرخواست برا کی دیتوان  ی. مدیدرخواست ده SSN یبرا ssa.govدر  نیبصورت آنال  دیتوان یم

 . دیپر کرده و چاپ کن

. ستندیدرخواست شماره ن ای، ملزم به ارائه شماره  رندیبگ  یاجتماع نیتوانند شماره تأم  ینم  یکه از نظر قانون یمهاجران •

حال ، ممکن  نی. با ادیخود را به ما بده یاجتماع نیشماره تام  دیست ی، مجبور ن  دیکن  یخود درخواست نم یایمزا یاگر برا •

ما شما را در مبلغ  رایکاهش دهد ، ز  دیکن یاو درخواست م  یکه برا یشخص یرا برا یکمک نقد  یایکل مزا زانیاست م

 . میکن یلحاظ نم ایمزا

 .میکن   ی( استفاده نمDCN)  یشماره مشتر ییشما به عنوان شماره شناسا SSNما از  •

. میده ی( نمUSCISمتحده ) االتیو مهاجرت ا یبه خدمات شهروند SSNگونه  چیما ه •

 : میکن یاستفاده م  ریموارد ز یبرا SSNما از اطالعات شما از جمله  •

 ت یهو دیی▫ تأ

و مهاجرت یشهروند تیوضع دیی▫ تأ

 د یکن دییدرآمد و منابع را تأ ▫  

 د یکن ی ریجلوگ یتکرار یای▫ از مزا 

دیو اجرا کن جادیاز کودکان را ا تی ▫ حما 

اطالعات دییتأ یما برا یبرنامه ها ری و فدرال و سا ی، محل یالتیا یبا آژانس ها  یا انهی▫ مطابقت را

 د یکن یبه شما پول جمع آور یاضاف یای▫ در صورت مزا 

دیآنها به اشتراک بگذار مانکارانی و پ یدولت یسازمانها ریبا سا ینقد یکمکها یبایارز ی▫ برا

8 of 58 IM-1TA (DARI) (1/2023)



یمقامات مجر اریکنند در اخت یفرار از قانون فرار م یکه برا یافراد یریممکن است اطالعات شما را به منظور دستگ  ما

 . میقانون قرار ده

و مهاجرت:  یشهروند  تیاطالعات مهم در مورد وضع

که درخواست  یهر فرد یمهاجرت را برا تیو وضع یاطالعات مربوط به شهروند دی، با کمک نیشتریب افتی در یبرا •

.دیکند به ما ارائه ده  یکمک م

دهد آنها را  یهستند به ما امکان م ایمزا افتیدر طیکه واجد شرا یهمه افراد یمهاجرت برا  تیو وضع یشهروند یاعطا •

خانواده   یبرا TA یای، مبلغ کل مزا دیما قرار نده اریاطالعات را در اخت نی. اگر امیموقت قرار ده  کمک یایدر مبلغ مزا

  ای تیتابع  دییو تأ  دیکن یآنها درخواست م یکه برا یافراد تیامر بر صالح  نیحال ، ا نی شما ممکن است کمتر باشد. با ا

 گذارد.  ینم  ریرا به ما داده اند ، تأث طیواجد شرا یشهروند ریغ تیوضع

.دیبه ما ارائه ده ستین یکه متقاض یهر فرد یمهاجرت برا تی و وضع تی در مورد تابع یاطالعات ستین یازین •

که اطالعات   دیاطالعات به ما بده ریسا ایدر مورد درآمد ، منابع  یاطالعات ستین یازیدرخواست ، ن ندیفرا لیتکم  یبرا •

مهاجرت را به ما نداده اند. تیوضع  ای یشهروند

ی، ما سع دیده یمهاجرت را ارائه نم ای یاگر اطالعات شهروند ای دیکن  یدرخواست نم ییایمزا چیه یاگر خودتان برا •

. میکن  دایپ USCISاطالعات را از  نیا میکن  ینم

شود. یم لی( تکم 15)صفحه  20در بخش   یاطالعات شهروند •

: ر ینمودار خانه خود در ز یاعضا  لینحوه تکم

خانواده را ذکر   یاز اعضا کی ابتدا خود و سپس هر  -کند    یم یشما زندگ یکه در محل زندگ ینام شخص  - نام عضو •

به   دیرا که با او حضانت مشترک دار یشخص دی، با دیفرزندان خانواده خود برخوردار هست 50/50 ی. اگر از سرپرستدیکن

شخص بعنوان عضو مشترک   نیکنند. ا ینم یآنها با شما زندگ گرا ی، حت دیخانواده خود ذکر کن یاز اعضا یک یعنوان 

 حضانت مشخص خواهد شد.

آالسکا ،   یبوم/ییکایسرخپوستان آمر یبرا 4تبارها ،  ییقایآفر/اهپوستانیس یبرا 2،  دهایسف یبرا 1: دیوارد کن - مسابقه •

4A 7 ایآرام ،  انوسیاق رهیجز/ییهاوا انیبوم  یبرا 6،  ییایآس یبرا 5شناخته شده است ،  تیکه به رسم یا لهیقب یبرا 

 گرید یبرا

 زن  یبرا  Fمرد ،  یبرا M: تیجنس •

( یدادگاه ، )به عنوان مثال: همسر ، پسر ، دختر ، سرپرست قانون ایازدواج ، خون  قی از طر - با شما یرابطه حقوق •

جدا   یبرا SEP،  وهیب یبرا Wمطلقه ،  یبرا Dمتاهالن ،  یبرا Mمجردها ،  یبرا SGL: دیوارد کن  - تأهل تیوضع •

شده

دیتأهل خود را وارد کن  تیوضع رییتغ  خیتار -شدن  وهیب ای یی ازدواج ، طالق ، جدا خیتار •

 عضو نیتولد ا خیتار •

 نیحضانت مشترک )اگر ا یبرا Jنه ،  یبرا N بله ، یبرا  Y عضو حضانت مشترک:  ایعضو   نیا یدرخواست برا •

کنند(  ینم یهستند که با شما حضانت مشترک دارند اما با شما زندگ یگرید نیوالد
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• SSN  دیاعضا ، ارائه ده یبرا یاجتماع نی در صورت داشتن شماره تأم -( یاجتماع نی)شماره تأم

نداشته   SSNخانواده  یکه اعضا  ی)فقط در صورت No یبرا Yes  ،N یرا برا Y - کند  یدرخواست م SSN یبرا •

دیباشند( کامل کن 

رابطه  مسابقه نام عضو 
ی 

ی جنس 

رابطه
یحقوق

با شما 

تیوضع
تاهل 

خیتار
ازدواج ،  
طالق ،  

ا ی ییجدا
شدن  وهیب

درخواست تولد  خیتار
نیا ی برا

  ایعضو 
عضو  

حضانت  
 مشترک 

SSN ی برا SSN  
یدرخواست م 

شود 

خود
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مجاز  ندهی. نما 4

از طرف  TA افتیدر صورت در ای( کمک کند و/TAمجاز به من در درخواست کمک موقت )  ندهینما  کیخواهم  یم من

 من عمل کند.

: دیکن لیبخش را تکم نیبله ، ااگر  ری□ بله □ خ

مجاز خود ارسال   ندهیها را به نما هینامه ها و اطالع دیاجازه ده FSDکه به  دیکن یمجاز ، شما موافقت م  ندهینما  نییتع  با

 کند. 

درخواست شما را مطلع باشد تا بتواند  یشما به خوب تیباشد و از وضع  شتریب ایسال  18 دیبا دیکن  یم نییکه شما تع یشخص

کنند ،    یکنند ، اطالعات را پنهان نم  یگمراه کننده نم ایاز طرف شما عمل کند. آنها آگاهانه اظهارات نادرست  ایکند  لیتکم 

متحده الزم است گزارش    االتیا ای التیا نیا نیقوان ای، مقررات  نیکه طبق قوان یدادیرو  ای  تیاز گزارش هرگونه واقع ای

 کنند.  یم یکوتاهدهند ، 

( باشد:د یچند جعبه را عالمت بزن ای کی مسئول ) میده یسال( اجازه م  18 یشخص )باال نیما به ا/من

TA یایمزا دییاز جانب من/ما در صورت تأ یندگیکه شامل عمل کردن به نما TA یایمزا افتیدر ی□ کمک به من/ما برا

اعالنات است. افتیو در راتییساالنه ، گزارش تغ ی، از جمله بررس

 . FSDحساب  نیبه ارتباطات آنال  ی□ دسترس

. دیکن دایپ یدسترس  FSDحساب  نی□ فقط پس از فوت من به ارتباطات آنال

مجاز ندهی تولد نما خیتار( نیمجاز )اول ، وسط ، آخر ندهی نما ینام کامل حقوق

 -مجاز   ندهینما یآدرس پست

دیرا وارد کن یو کد پست التیجاده شهرستان ، شهر ، ا ای ابانیآپارتمان ، خ ایخانه  شماره

( دیکن یرا بررس یک یمجاز ) ندهینما یشماره تلفن اصل

گری□ سلول □ خانه □ کار □ د  

که   یمجازم هستم ، از جمله هر گونه اطالعات ندهی که من/ما مسئول اطالعات ارائه شده توسط نما میکن یمن/ما درک م
 نادرست باشد. ممکن است 

:(یشما )متقاض یمضا

:مجاز ندهینما یامضا
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TA یایپرداخت مزا 5.

.دیفرزندان خود استفاده کن ایکمک به فرزند  یخود برا TA یاز کمک نقد دی• شما با

  یبه حساب بانک  میسپرده مستق  ای( EBT) یک ی شما ممکن است در کارت انتقال سود الکترون TA ینقد یایپرداخت مزا •

چک  نینشده است ، اول می پرداخت تنظ  نیاول یشما برا میو سپرده مستق  دیشده ا دییتأ TA ی شما ارسال شود. اگر برا یبرا

شود. یشما پست م یبرا

:دیاستفاده کن  ریخود در موارد ز EBTاز کارت  دیتوان  یشما نم •

یمشروب فروش  ی□ فروشگاه ها

یبازمراکز   ای نوهای□ کاز

دهند ، و یبزرگساالن را ارائه م یها یکه سرگرم  ی□ موسسات خرده فروش

. ستیخانواده ن ایشود و به نفع کودک  یسال به باال استفاده م 18که توسط بزرگساالن  یاقالم ای□ هر مکان 

است:  یرقانونی غ  TA یایسوء استفاده از مزا

 شما تحت نظارت خواهد بود. EBTمعامالت  •

. دیپول را بازپرداخت کن دی قرار گرفته و مجبور شو قی، ممکن است تحت تحق دیکن  یخود سوء استفاده م TAاز پول  اگر •

 یخود ، قانون را نقض م  EBTپرداخت  ایپرداخت  ای،  یگریشخص د EBT یپرداخت ها ایکارت  دیدر صورت خر •

. دیکن

 : TA یا یپرداخت مزا روش

،  دیکن یرا انتخاب م می. اگر سپرده مستق دییبه ما بگو TA دییخود را در صورت تأ TA ینقد یایمزا نی، نحوه تأم  ریدر ز •

دیکن  لیبرنامه تکم  نی( ا26)صفحه  36را در بخش  میمستق زیدرخواست وار فرم

 : د یرا پاسخ ده ریموارد ز

 د؟یخود استفاده کن TA ینقد یایاز مزا دیخواه یچگونه م
 کارت؟

کارت  EBT □  میمستق زیوار

د؟یدار اجیاحت EPTبه کارت  ایآ

ری□ بله □ خ 

(:دی کامل کن 26را در صفحه  36)بخش    میمستق زیاطالعات وار

 شود.  دییشما تأ  یکشد تا حساب بانک  یروز طول م 10 حداقل

 قیاز طر ایشود  یشما ارسال م یچک برا قیکند ، از طر دییبانک حساب شما را تأ نکهیکه قبل از ا یهرگونه پرداخت •

شود. یانجام م یک یالکترون  یایانتقال مزا

دیدر مورد دار یشود. اگر سوال ینوع کمک شما به بانک شما منتقل م یارسال چک برا خیپرداخت در تار •

.دیکن  افتیاطالعات را از بانک خود در نیا دیتوان یشده است ، م ز یبه حساب شما وار یپرداخت ایآ
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خانواده به  یبانی بخش پشت انیبا خدمات مشتر  دیتوان یخود ، م  میسپرده مستق یحساب بانک  رییبه تغ  ازیدر صورت ن •

.دیر یتماس بگ   4636-373-855 شماره 

یم ری، پرداخت شما به تأخ د یکار را نکن نیمتوقف شود. اگر ا یبانک  یبه حساب جار میمستق زیکه وار دیدرخواست کن فورا  

 افتد.

شما   یشود ، به صورت چک به آدرس پست یشما انجام م میکه پس از بسته شدن حساب سپرده مستق  یهرگونه پرداخت •

.شود یارسال م

و درمان داروها  شی. نما6

درمان دارو   ای  یو با غربالگر دیکن لیبخش را تکم نی، ا دیو حفظ کن  دیرا بدست آور TA یایمزا دیخواه یاگر م -مهم 

 . دیکن یهمکار

تواند باعث شود   یبخش م نیبا ا یاست. عدم همکار ییو درمان دارو یدر مورد غربالگر  یبخش شامل اطالعات مهم نیا

 ! دینباش TA طیسال واجد شرا 3مدت  یشما برا

مواد سوال کند. یرقانونیدر مورد مصرف غ TA انیکند که از متقاض یرا ملزم م FSD یسوریقانون م •

، ممکن است  دی. اگر مخالف هستدیقبول هست رقابلیسال غ  3 یبراسواالت ،  نیپاسخ به ادر صورت امتناع از  •

.*دیکن  یدگیدرخواست رس

د ی انجام ده ییدارو شیممکن است از شما خواسته شود آزما

خود را  ییدارو شیآزما دیبا ی در کجا و چه زمان دیگو  یکرد که به شما م دیخواه افتیدارو در شیاز شرکت آزما ی□ نامه ا

 .دیانجام ده

  شیآزما ای دیخود نداشته باش یرا در هنگام درخواست دارو ازی، تمام مدارک مورد ن دی□ اگر در قرار مالقات حاضر نشو

.*دیکن  یدگی، ممکن است درخواست رس دی. اگر مخالف هستبود  دیقبول خواه  رقابلیسال غ  3 ی، برا دینکن لیدارو را تکم

. دیبه درمان سوء مصرف مواد مراجعه کن ما  ی، مستق ییدارو ش یانجام آزما یجابه  دیتوان یم

"بله"   2"بله" به سوال شماره  ریدارو" در ز ی، اگر در قسمت "غربالگر دیکن یاستفاده م یرقانونیغ ی□ اگر از داروها

 .دیبالفاصله به درمان مراجعه کن دیتوان ی، م دیپاسخ ده

یالزامات درمان سوء مصرف مواد تحت اداره بهداشت روان تی، در صورت رعا دیه اشد دییتأ TA یشما برا اگر

(DMHمزا ، )ابدی یدارو کاهش نم یالزامات غربالگر لیشما به دل یای . 

اگر تست شما مثبت است: 

، در   دیموافقت کن DMH قیدرمان سوء مصرف مواد از طر برنامه  زیآم تی موفق لی، مشارکت و تکم  وستنیبا پ دیشما با

 .* دیکن یدگی، ممکن است درخواست رس دیبود. اگر مخالف هست دیقبول خواه رقابلیسال غ  3 یصورت برا نیا ریغ

 لیشما به دل یای، مزا DMHالزامات درمان سوء مصرف مواد تحت  تی، در صورت رعا دیشده ا دییتأ TA یبرا اگر

 . ابدی یدارو کاهش نم یالزامات غربالگر

 : د یارجاع شده ا ییاگر به برنامه درمان دارو

DMH ردیگ یشما به درمان با شما تماس م ازین یابیارز یبرا .
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، ممکن  دی. اگر مخالف هستدیقبول هست  رقابلیسال غ 3 ی برا ،  دیدرمان را کامل نکن ای دیدرمان حاضر نشد ی□ اگر برا

 .*دیکن  یدگیدرخواست رساست 

شما به  یای، مزا DMHالزامات درمان سوء مصرف مواد تحت  تی، در صورت رعا دیشده ا دییکمک موقت تأ یبرا اگر

 .ابدی یدارو کاهش نم یالزامات غربالگر لیدل

ست یمحافظ شما ک رندهیگ دیی بگو FSDبه  دی، با دیستین TA طیاگر واجد شرا

  رندهیشخص "حقوق گ ن ی. ادیخانواده خود انتخاب کن یاعضا  هیبق  یبرا TA یایمزا افتیدر یرا برا یشخص دیبا شما

کند. اگر مخالف  یشخص را انتخاب م نیا FSD،  دیمحافظ را انتخاب نکن  رندهیشود. اگر شما حقوق گ یم  دهیمحافظ" نام

 .*دیکن  یدگی، ممکن است درخواست رس دیهست

.د ی( مراجعه کن24 - 23)صفحه  34خود" به بخش  یی"اطالعات مهم در مورد حقوق شنوا ی*برا

: دیپاسخ ده ر یبه موارد ز -دارو   یغربالگر

استفاده  یپزشک  ریغ لیبه دال یزیتجو یاز داروها ای دیاستفاده کرده ا یرقانونیغ ی. چند بار در سال گذشته از داروها1

 د؟یکرده ا

( دیکن یرا بررس یک ی)

TA یسال برا 3شما کنم ) یم ی□ من از پاسخ دادن خوددار شتریب  ای 10□  9تا   6□  5تا  1□  0□ 

( بود دیقبول خواه رقابلیغ

درمان سوء مصرف  ی، برا ییدارو شیانجام آزما یبه جا دیخواه  یم ای، آ دیهست ییدارو شی. اگر شما ملزم به ارائه آزما2

 د؟یارجاع داده شو DMHبه 

 ر ی□ بله □ خ

دارو شیمداوم آزما یها هیتوص

، نام شما با سوابق گشت بزرگراه   دیو سرپرست خانواده هست  دیدار شتریب ایسال  18و سن  دیشده ا دییتأ TA یاگر برا •

( مطابقت خواهد داشت.MHP) یسوریم

▢ FSD  نام شما را بهMHP کند تا  یارسال مMHP .بتواند نام شما را با سوابق خود مطابقت دهد 

▢ MHP  اطالعاتFSD  کند.  یماه گذشته ارسال م 12مربوط به مواد مخدر در  یها  تی محکوم  ای یریرا در مورد دستگ

 شود.  یمواد مخدر ارسال م  شیشرکت آزما کیمربوط به مواد مخدر ، نام شما به  تیمحکوم  ای یریدستگ  صورت در ▢

خود را انجام   یدارو شیکه کجا و چه موقع آزما دیگو یکند و به شما م یشما ارسال م یبرا یدارو نامه ا شیآزما رکتش

 .دیده

. دیقبول هست رقابلیسال غ 3 ی، برا دینکن لی دارو را تکم شی آزما ای دیقرار مالقات حاضر نشو یبرا اگر ▢

34خود به بخش  ییاطالعات مهم در مورد حقوق شنوا ی. برادیکن  یدگی، ممکن است درخواست رس دیمخالف هست اگر

. دی( مراجعه کن24-23)صفحات 
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. زبان 7

FSD که صحبت   یبداند تا بهتر بتواند به شما کمک کند. زبان دی کن یکه به آن صحبت م یرا در مورد زبان یاطالعات دیبا

 نخواهد گذاشت. ریتأث TA یایمزا افتیشما در در ییبر توانا   دیکن یم

؟یصحبت کن یتونی م یسیانگل

. دیبرو 7اگر بله ، به بخش  ریخ ▢ بله ▢

 یآلمان یفرانسو ▢ یفارس ▢ ینیچ ▢ یعرب ▢ ییایآلبان ▢ د؟یکن یصحبت م ینه ، به چه زبان اگر

یتنامیو  یسودان  ییا یاسپان  ییایسومال  یروس  ییایرومان  یکرد  یکره ا  ییایتالیا 

: ستیل - گرید 

شده است افتیدر  یگر یدر خانواده د ای گری، تحت نام د یگرید  التیکه در ا TA یای. مزا8

 یگرید التی( را در اSNAP) یلیتکم هیتغذ  یبرنامه کمک   ای TA یایدر خانواده شما تا به حال مزا یهر کس ایشما  ای. آ1

 د؟یکرده ا افتیدر

کند ، ابتدا از  یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر اد یکن ستیرا ل ریاگر بله ، موارد ز             ریخ         بله 

.دیخودتان شروع کن 

خانواده که  یاعضا یاسام
  ایمزا یگرید التیدر ا
 کرده اند  افتیدر

 TA یایکه مزا یالتیا ستیل
شده است را ذکر  افتیدر
 د یکن

در   TA یایماه گذشته مزا
 شد  افتی در یگر ید التیا

SNAP  ،TA) اینوع مزا
 هر دو(  ای
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 د؟ یکرده ا افتیدر یگریرا با نام د SNAP ای  TA یایدر خانواده شما مزا یهر کس ایشما  ای. آ2

. دیکند ، ابتدا از خودتان شروع کن یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیکن  ستیرا ل ریاگر بله ، موارد ز  ریخ بله  

 یگریخانواده که با نام د یاعضا یاسام

 کرده اند  افتیدر ایمزا

هر دو( ای SNAP  ،TA)  اینوع مزا شده تحت افتینام در یایمزا ریسا

 گریخانواده د یاز اعضا یک یرا به عنوان  SNAP ای TAخود در حال حاضر  خانواده یاز اعضا کیهر  ایشما  ای. آ3

 د؟یکن  یم افتیدر

. دیکند ، ابتدا از خودتان شروع کن یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیکن  ستیرا ل ریاگر بله ، موارد ز  ریخ بله  

 گریخانواده د یاز اعضا یک یبه عنوان  یافتیدر یا یخانواده که از مزا ینام اعضا

 برخوردار است

هر دو( ای SNAP  ،TA)  اینوع مزا

. منابع 9

سپرده ،  یپس انداز ، پول نقد در دست ، گواه ی، حساب ها یجار یحساب ها یدر خانواده شما دارا یهر کس ایشما  ایآ

 ریخ بله   د؟یهست گرید یگذار هیسرما  ایبه آنها ، امانت  یسهام ، اوراق قرضه پس انداز ، اوراق مشارکت ، بده
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کند ، ابتدا از خودتان شروع  یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیخانواده کامل کن  یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

 . دیکن

برنامه  نی، آن را با ا دیاطالعات را دار نیپردازش درخواست شما اثبات شود. اگر ا یبرا  دی( بای)مانند حساب جار منابع

تواند به شما در  یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده ی، از شما خواسته م دیاطالعات را ندار نی. اگر ادیارائه ده

 شده است. افتیدر FSDاطالعات توسط  دیشماست که مطمئن شو فهیوظ نیااطالعات کمک کند ، اما  نیبه ا  یابیدست

ینام اعضا
خانواده با منبع

کی نیاگر ا
حساب مشترک 

ایاست ، آ
 یمشارکت م

د؟یکن

نه(  ای)آره 

افتتاح  خیتار
حساب 

شرح منبع   تعادل  ایارزش 
حساب   یعنی)

پس انداز(

محل منبع  
نام   یعنی)

بانک( 

یاعضا ایآ
 نیخانواده به ا
 یمنبع دسترس

دارند؟

نه(  ای)آره 

$

$

$

$

 . برنامه دفن 10

ریخ بله   د؟یپرداخت کرده ا ای دیطرح دفن دار کیدر خانواده شما  یهر کس ایشما  ایآ

کند ، ابتدا از خودتان شروع  یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیخانواده کامل کن  یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

 . دیکن

، نام  دینامه دار مهی خه از طرح دفن با صاحب بنس کیپردازش درخواست شما ثابت شود. اگر  یبرا دیدفن با یها برنامه

سود برنامه ،   میبرنامه و ارزش تسل ینامه )در صورت وجود( ، ارزش اسم مهی )در صورت وجود( ، شماره ب مهیشرکت ب 

  یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده ی، از شما خواسته م دیرا ندار عاتاطال نی. اگر ادیآن قرار ده اریبرنامه را در اخت

افتیدر FSDاطالعات توسط  دیشماست که مطمئن شو فهی وظ نیاطالعات کمک کند ، اما ا نیبه ا یابیتواند به شما در دست

 شده است.

17 of 58 IM-1TA (DARI) (1/2023)



ی نام اعضا
خانواده با طرح 

دفن 

صاحب خط 
یمش

 مهی شماره ب مهی نام شرکت ب صدور خیتار
نامه

برنامه 
 یزیر

ی اسمارزش 

برنامه 
ارزش  
افزوده  

سود ینقد

 یاز خوداشتغال ریغ-. اشتغال11

ر یخ بله   د؟یخانواده شاغل هست یاعضا ریسا ایشما  ایآ

کند ، ابتدا از خودتان شروع  یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیخانواده کامل کن  یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

 . دیشغل دارد ، هر شغل را در خطوط جداگانه ذکر کن کیاز  شیخانواده ب یاز اعضا یک ی . اگر دیکن

،   دیدار  یافتیمقاله چک در یکپ کیروز گذشته  30. اگر در میمدرک اشتغال داشته باش دی درخواست شما با یبررس  یبرا

 یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده یاز شما خواسته م ،  دی اطالعات را ندار نی. اگر ادیآنها قرار ده اریبرنامه را در اخت

 FSDاطالعات توسط   دیشماست که مطمئن شو فهیوظ نیکمک کند ، اما ا عاتاطال نیبه ا یاب یتواند به شما در دست

 شده است. افتیدر

شاغل   ی نام اعضا
 خانواده

آدرس و تلفن   نام کارفرما شروع  خیتار
کارفرما

 حقوق ناخالص
قبل از کسر 

 یچقدر پرداخت م
 شود

ی هفتگ  $

هفته  2هر  

دوبار در ماه 

ماهانه 

 حی، توض گرید 
:  دیده

 ___________

ی هفتگ  $

هفته  2هر  

دوبار در ماه 
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ماهانه 

 حی، توض گرید 
:  دیده

 ___________

. خوداشتغال 12

از کودک ،  یمثال: نگهدار د؟یمشاغل آزاد دار ای  دیکن یخود را اداره م یشما مشاغل شخص در خانواده یهر کس ایشما  ایآ

 درآمد مزرعه ، 

 گرانید ای بیعج مشاغل

. دیبرو 13، به بخش  ری. اگر خدیرا کامل کن  ریاگر بله ، موارد ز  ریخ بله  

کل سال  یتا دسامبر برا هی. اگر از ژانومیشداشته با یبر خود اشتغال یمبن یمدرک دیبه درخواست شما با یدگیرس یبرا

دی. اگر در تمام طول سال مشاغل آزاد نداشته ادیخود را ارائه ده یاتیاظهارنامه مال نیآخر دیتوان ی، م دیمشاغل آزاد داشته ا

آنها   اریبرنامه را در اختو  دی را ارائه ده رهی، مراجع و غ ی، سوابق حساب تجار  دهایرس،  یتجار یدفترچه ها دیتوان ی، م

یابیتواند به شما در دست یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده ی، از شما خواسته م دیاطالعات را ندار نی. اگر ادیقرار ده

 شده است.  افتیدر FSDتوسط   اطالعات دیشماست که مطمئن شو فهیوظ نیاطالعات کمک کند ، اما ا نیبه ا

ماه گذشته را منعکس کند. 3درآمد مربوط به مشاغل آزاد در  دیبا ری• دفاتر ز

 ی( براIRS) یدرآمد داخل سیارسال شده به سرو یاتیمال یدر فرم ها دیباشد که با یز یهمان چ دیدرآمد ثبت شده با  •

خانواده گزارش شود.  یاعضا

د یباره ارائه ده نیدر ا یمدرک  دی. )شما بادیها را مشخص کن نهیها و نوع هز  نهیماه ، سال ، درآمد ناخالص ، کل هز دیبا •

 (اطالعات

خانواده مشاغل آزاد:  ینام اعضا

 نوع کسب و کار:  ای نام

 شروع:  خیتار

نهیدرآمد و هزماه سال

درآمد ناخالص $ _____________ 

ها _____________ دالر  نهیمجموع هز 

ادعا شده: یها نهیانواع هز ستیل

$ _____________   درآمد ناخالص

ها _____________ دالر  نهیمجموع هز 

ادعا شده: یها نهیانواع هز ستیل

درآمد ناخالص $ _____________ 

ها _____________ دالر  نهیمجموع هز 

ادعا شده: یها نهیانواع هز ستیل
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 خانواده مشاغل آزاد:  ینام اعضا

 نوع کسب و کار:  ای نام

 شروع:  خیتار

 نهیدرآمد و هز ماه سال

 درآمد ناخالص $ _____________  

 ها _____________ دالر  نهیمجموع هز 

 ادعا شده: یها نهیانواع هز ستیل

 درآمد ناخالص $ _____________  

 ها _____________ دالر  نهیمجموع هز 

 ادعا شده: یها نهیانواع هز ستیل

 درآمد ناخالص $ _____________  

 ها _____________ دالر  نهیمجموع هز 

 ادعا شده: یها نهیانواع هز ستیل

 

 درآمدها  ری. سا13

 :گرید یدرآمدها ستیل

 از کودک  تیحما

 :دیشماره ادعا را وارد کن - یاجتماع نیتام

 ( ، SSI) یاضاف یتیامن درآمد

 ( ، SSDI) یاجتماع نیتأم یاز کار افتادگ درآمد

 ( OASDI) یازکارافتادگسالمندان ، بازماندگان و  مهیب

 کارفرما تی با حما  تیمعلول پرداخت

 انه یامانت/سال صندوق

 سود سهام  ای سود

 تی معلول /یبازنشستگ /یبازنشستگ 

 جانبازان یایمزا

 ی کاریخسارت ب جبران

 بستگان ایاز دوستان  پول

 دیدار یگریکه چه درآمد د دیده حیتوض - ریسا
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 یگریروز گذشته درآمد د 30در  ای دیکن  یم افتیدر یگریشما در حال حاضر درآمد د در خانواده یهر کس ایشما  ایآ

 د؟یکرده ا افتیدر

ر یخ بله  

کند ، ابتدا از  یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیکن لیخانواده تکم یاز اعضا کیهر  یرا برا ریبله ، موارد ز اگر

 .دیخودتان شروع کن 

، درخواست   دیرا دار ریاز مقاالت ذکر شده در ز یک یپردازش درخواست شما اثبات شود. اگر  یبرا دیدرآمدها با ریسا •

تواند به   یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده ی، از شما خواسته م دیاطالعات را ندار نی . اگر ادیخود را به آنها ارائه ده

شده   افتیدر FSDاطالعات توسط  دیشماست که مطمئن شو فهیوظ نیاطالعات کمک کند ، اما ا نیبه ا یابیشما در دست

 است.

یدرآمد ماهانه را نشان م زانیاز برنامه که م یا هیانیب اینامه  -  یها و حقوق بازنشستگ  یمستمر /یاعتبار ی□ صندوق ها

 دهد.

 ی با مبلغ سود فعل VAنامه  -( VAاداره جانبازان ) یای□ مزا

که پول را داده است. یاز شخص یکتب هیانی ب  -بستگان  ای□ پول از دوستان 

ستی)به ل گرینوع درآمد د خانواده:  ی نام اعضا
( د یباال مراجعه کن

شود یچقدر پرداخت میمبلغ پرداخت

ی □ هفتگ 

هفته  2هر  

□ دوبار در ماه

□ ماهانه

:  دیده حی، توض گرید 
 _________________

ی □ هفتگ 

هفته  2هر  

در ماه □ دوبار

□ ماهانه

:  دیده حی، توض گرید 
 _________________

ی □ هفتگ 

هفته  2هر  

□ دوبار در ماه

□ ماهانه

:  دیده حی، توض گرید 
 _________________

ی □ هفتگ 

هفته  2هر  

□ دوبار در ماه

□ ماهانه
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:  دیده حی، توض گرید 
 _________________ 

 

 د یکودکان را بپردازو نفقه  تی. حما14

 ر یخ بله   د؟یده ینفقه م ایدر خارج از خانواده نفقه  یگریدر خانواده شما به شخص د یهر کس ایشما  ایآ

کند ، ابتدا از  یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیکن لیخانواده تکم یاز اعضا کیهر  یرا برا ریبله ، موارد ز اگر

 .دیخودتان شروع کن 

  ی پرداخت اعضا
 خانواده

شخص پرداخت 
 شده است

نوع پرداخت   مبلغ پرداخت شده
 ایاز فرزند  تی)حما
 نفقه( 

 شود یچقدر پرداخت م

 ی □ هفتگ     

 هفته  2هر  

 □ دوبار در ماه

 □ ماهانه

:  دیده حی، توض گرید 
 _________________ 

 ی □ هفتگ     

 هفته  2هر  

 □ دوبار در ماه

 □ ماهانه

:  دیده حی، توض گرید 
 _________________ 

 

 ها  هی . اعالم15

. اگر دیکرده است بله را پاسخ ده یزیرا برنامه ر یمحاکمه ا  ایتالش کرده  یکه در بزرگسال یهرکس یبخش برا نیا در

در خانه صدق  کس چیه یبرا سوال نیکند. اگر ا یامر در مورد آن صدق م نیخانواده است ، ا یپاسخ "بله" همه اعضا

 . دیکند ، "نه" پاسخ ده ینم
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اطالعات تولد . 16

 ی"اعضا بیمورد را به ترت نی. ادی، ابتدا از خود شروع کن دیکن  لیخانواده تکم یاز اعضا کیهر  یرا برا ریموارد ز

  یبه اطالعات اضاف FSDمتولد شده باشد ، ممکن است  یسوری. اگر عضو خانواده در مدیذکر کن  2خانواده شما" در بخش 

.  دی، درخواست خود را ارائه ده دیتولد دار یگواه یسورینشده در م ولدخانواده مت یااعض ینداشته باشد. اگر برا اجیاحت

اطالعات  نیا افتیتواند به شما در در یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده ی، از شما خواسته م دیاطالعات را ندار نیاگر ا

 اطالعات بر عهده شما است.  افتیاز در نانی کمک کند ، اما اطم

 ای هنگام به دن  ای آ تولد خی تار خانواده   ینام اعضا
آنها   نی آمدن والد

ازدواج کردند؟ 

ینام خانوادگ
و   نی مادر )اول

( نی آخر

نام پدر )اول و  
آخر( 

شهرستان محل  
تولد

تولد  تی وضع

ر یخ  بله1.

ر یخ  بله2.

ر یخ  بله3.

ر یخ  بله4.

ر یخ  بله5.

ر یخ  بله6.

ر یخ  بله7.

ا ی دیبه خر 9/ 22/ 96خانواده شما پس از  یاز اعضا   کیهر   ایشما   ایآ
 د؟ی محکوم شده ا شتریب  ایدالر  500به ارزش    SNAP  یایفروش مزا

ر یخ  بله

، بازداشت    بیفرار از تعق یخانواده خود برا یاز اعضا   کیهر   ایشما   ایآ
 د؟ی كن ی( فرار متیاقدام به جنا  ای) یجرم لیزندان به دل  ای

ر یخ  بله

مشروط را   ایخانواده خود شرط مشروط   یاز اعضا   کیهر   ایشما   ایآ
 د؟ی کن ینقض م

ر یخ  بله

به عنوان   ای ی گرید ت یرا با هو SNAP/TAخانواده خود   ی از اعضا  ک یهر  ایشما  ایآ
د؟ یکن یم افتیدر  گرید  التیدر ا  ای گریاز خانواده د ی عضو

ر یخ  بله

به   ی التیا  ایفدرال   ی خانواده خود در دادگاه یاز اعضا   کیهر   ایشما   ایآ
  عی توز ایدر ارتباط با داشتن ، استفاده    96/8/22پس از   یجرم ارتکاب

 د؟ یمواد کنترل شده محکوم شده ا یرقانونیغ

ر یخ  بله

از  ی تقلب افت ی در لیخانواده تان تا به حال به دل یاز اعضا   کیهر   ایشما   ایآ
 د؟ یمتهم شده ا 96/22/9پس از  التیدر هر ا  FS   ،SNAP/TA یایمزا

ر یخ  بله

 یتیاگر بله ، چه وضع
 دارد: 

تجارت   ل یبه دل 9/ 22/ 96خانواده تان پس از  یاز اعضا   کیهر   ایشما   ایآ
 د؟ یمواد منفجره محکوم شده ا ایاسلحه ، مهمات  یبرا  SNAP  یایبا مزا

ر یخ  بله

SNAP یا یتجارت مزا  لیخانواده شما به دل  یاز اعضا   کیهر   ایشما   ایآ
 د؟ یمحکوم شده ا 9/ 96/22داروها پس از  یبرا

ر یخ  بله

گر بله ، نام 

خانواده   یاعضا

د یرا ذکر کن  

تخلف خیاگر بله تار
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ر یخ  بله8.

ر یخ  بله9.

ر یخ  بله10.

 . محل سکونت 17

ر یخ بله  بمانند؟  یسوریهمه قصد دارند در م ایو آ د؟یهست  یسوریخانواده ساکن م یشما و همه اعضا ایآ

مورد در مورد   نی. اگر ادیقصد اقامت ندارد ، ذکر کن ای ستی ن یزوریخانواده را که ساکن م  یاز اعضا کینه ، نام هر  اگر

 . دیکند ، ابتدا از خودتان شروع کن  یشما صدق م

.1.2.3

 خانه به طور موقت خارج از خانه هستند ی. اعضا18

 از اعضا خارج از خانه باشد:  یکیکه ممکن است  یلیدال ستیل

 بخش کودکان یسرپرست در

 مرکز درمان در

 با بخش کودکان یشیخانه آزما در

 مارستان یدرب

 یسپاه شغل در

 خارج از حالت موقت

 مدرسه  در

 دیکن   فیتوص - گرید

ریخ بله   د؟یخانواده به طور موقت خارج از خانه هست یاز اعضا کیهر  ایشما  ایآ

کند   یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیخانواده را که موقتا  خارج از خانه هستند ذکر کن یاز اعضا  کیهر  بله ، اگر

. دی، ابتدا از خودتان شروع کن

خانواده که خارج از   ی اعضا
 خانه هستند

بازگشت مورد  خیتار خروج از خانه  خیتار
انتظار 

شهرستان ی فعل آدرس
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 (: دیباال مراجعه کن ستیخارج از خانه )به ل لیدل

     

 (: دیباال مراجعه کن ستیخارج از خانه )به ل لیدل

     

 (: دیباال مراجعه کن ستیخارج از خانه )به ل لیدل

     

 ی . آموزش عضو خانگ 19

از مهد   دیکه با ی، از جمله کودکان دیخانواده که در مدرسه حضور دارند ، کامل کن یاعضا ریخود و سا یرا برا ریز موارد

 . دیداشته باشند. ابتدا از خودتان شروع کن شتری ب ایسال  6 ایکودک شروع کنند  

دهد دانش آموز ثبت نام   یکه نشان م  دیاز مدرسه ارائه ده  ی، نامه ا یرستانیو دب شتریب ای سال  17خانواده   یاعضا یبرا

 ی، از شما خواسته م دی اطالعات را ندار نیمورد انتظار. اگر ا یلی التحصفارغ  خیدانش آموز و تار تیشده است ، وضع

اطالعات بر   افتی از در نانیاطالعات کمک کند ، اما اطم نیا  افتی تواند به شما در در یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده

 .عهده شما است

  نیباالتر خانواده  ینام اعضا
 لیدرجه تکم

 شده

 ثبت نام تیوضع

NE  ثبت نام نشده است = 

PT  پاره وقت = 

HT وقت مهی= ن 

FT  تمام وقت = 

 کسبشده  یدرجه

DP پلمی= د 

CE نامه ی= گواه 

AS  مدرک =
 .یکاردان

BA سانسی= ل. 

MA ی= کارشناس  
 ارشد.

PH ی = دکتر 

نام 
 مدرسه 

 نوع مدرسه

 مثال ها: 

 یی ابتدا

 رستان یدب

  مدرسه
 ی خانگ 

 دانشکده 

شهر 
 مدرسه 

 یاگر باال
 سال ،  17

  فارغ
 ا ی یل یالتحص

  شیپ خیتار
شده   ینیب

فارغ  
 ی ل یالتحص

.1        

.2        

.3        

.4        

.5        

.6        

.7        

.8        

.9        

.10        
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ت ی. تابع20

 ر یخ بله  متحده هستند؟   االتیخانواده شما شهروندان ا یهمه اعضا ایآ •

. دیکن لیتکم ستندی متحده ن  االتیخانواده که شهروند ا یاز اعضا کیهر  یرا برا  ریمهاجرت ز تینه ، وضع اگر

ای طیشما واجد شرا تیتابع  تیدارد که وضع نیبه ا  یشما بستگ  TAبودن  طی، واجد شرا دیست یمتحده ن االتیاگر شهروند ا •

متحده.   االتیورود شما به ا خیاست و تار طیواجد شرا ریغ

. ستندین طیورود خود واجد شرا خیسال از تار  5متحده به مدت   االتیا ریغ طیاز شهروندان واجد شرا  یبرخ •

 . دینکن لی، تکم  دیکن یاو درخواست نم یخانواده که برا یاز اعضا کی چیه یبرا •

،  ریاسناد ذکر شده در ز نیاز ا  کیشما اثبات شود. در صورت داشتن هر  پردازش درخواست یبرا  دیبا یشهروند تیوضع

  یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده ی، از شما خواسته م دیاطالعات را ندار نی. اگر ادیدرخواست خود را ارائه ده  یکپ

 هده شما است.اطالعات بر ع افتیاز در نانی ، اما اطم داطالعات کمک کن نیا افتیتواند به شما در در

شناسنامه  •

نامه ینامه صدور گواه •

• DD214

 ی شناسنامه نظام •

نامه از اداره امور کانادا در امور هند •

 مهاجر یحکم قاض •

• USCIS گانگانینشان دهنده ب یداخل تی اوراق بهادار امن  ای

 ت یوضع

( دیده حیموارد )توض ریسا •

نیخانواده با ا یاعضا ستیل خانواده  یاعضا نیا یمهاجرت برا تیوضع
مهاجرت  تیوضع

در صورت وجود  - یحام کا یورود به آمر خیتار

 ها یآمراز 

مهاجرت ضرب و شتم 

 ی تیکوبا/هائ یمتقاض 

 از اعالم امتناع کرد  

 اخراج ممنوع است  

 ی پناهندگ یاعطا 

 اجازه ورود مشروط  

 انیهمونگ/ کوهنوردان الئوس/ بوم 
CRS BRDR

مهاجر 
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یارتباط نظام یمهاجران دارا 

 ی دائم قانون میمق 

 یی ایکرونزیم 

 ها یمل 

 فاقد مستند  

 مشروط 

 پناهنده  

 ای)عراق  قیاز طر ژهیمهاجران و 
افغانستان( 

 یی دانشجو یزایو 

 مهاجر موقت 

محافظت شده موقت  تیوضع 

 قاچاق  انی قربان 

نیخانواده با ا یاعضا ستیل خانواده  یاعضا نیا یمهاجرت برا تیوضع
مهاجرت  تیوضع

در صورت وجود  - یحام کا یورود به آمر خیتار

 ها یآمراز 

مهاجرت ضرب و شتم 

 ی تیکوبا/هائ یمتقاض 

 از اعالم امتناع کرد  

 اخراج ممنوع است  

 ی پناهندگ یاعطا 

 اجازه ورود مشروط  

 انیهمونگ/ کوهنوردان الئوس/ بوم 
CRS BRDR

 مهاجر 

یارتباط نظام یمهاجران دارا 

 ی دائم قانون میمق 

 یی ایکرونزیم 

 ها یمل 

 فاقد مستند  

 مشروط 

 پناهنده  

 ای)عراق  قیاز طر ژهیمهاجران و 
افغانستان( 

 یی دانشجو یزایو 

 مهاجر موقت 

محافظت شده موقت  تیوضع 

 قاچاق  انی قربان 
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 ی . ناتوان21

ریخ بله   د؟یست یقادر به کار ن ای، معلول  نایجراحت ناب  ای یماریب لیدر خانواده شما به دل یگری هر کس د ایشما  ایآ

، ابتدا   دی. اگر معلول هستد یرا کامل کن ریهستند ، موارد ز طیشرا نیا یخانواده که دارا یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

 . دیاز خودتان شروع کن

ارائه  یاز آنها برا دیتوان یدهند که م  یرا به صورت پررنگ ارائه م یاطالعات ریذکر شده در ز یها تیاز معلول یبرخ

  یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده یاز شما خواسته م ، دیاطالعات را ندار نی. اگر ادیخود استفاده کن  یمدرک ناتوان

 اطالعات بر عهده شما است. افتیاز در نانی اطالعات کمک کند ، اما اطم نیا افتیتواند به شما در در

: تیانواع معلول ستیل

کور  •

( ؛ SSI) یاضاف یتیدرآمد امن  -در انتظار  تیمعلول •

، بازمانده  یری( ؛ پSSDI) یاجتماع نیتأم یاز کار افتادگ درآمد

 کارفرما  تی تحت حما یناتوان یپرداخت ها ای(  OASDI)  تیمعلول مهیب و

• MO HealthNet کند  یم افتی در نیو معلول انینایسالمندان ، ناب یرا برا

کند  یم افتیدر انینا یناب  یبرا یلیتکم یکمکها •

 کند  یم افتیدر یاجتماع نیتأم  تیمعلول •

• SSI کند یم افتیدر

 لیتکم ریرا در آدرس ز MO HealthNetبرنامه  دیبا نیدرخواست نکرده ام ، اما من معلول هستم. همچن تیمعلول یبرا •

د یکن

http://dss.mo.gov/mhk/appl.htm 

.دیدرخواست ده ssa.mo.govدر  SSDI ای SSI یبرا و

روز گذشته  30 خیخود در تار مهیاز ارائه دهنده ب یظهارنامه اکه ا یدر صورت-کارفرما تی تحت حما یاز کار افتادگ مهیب •

،  دیدار

د یرا ارائه ده آن

دهد   یکه نشان م دیدار یمتخصص پزشک کیاز  یا هیانیاگر ب  -است  ازیمراقبت از افراد ناتوان در خانه مورد ن یبرا •

. دی، آن را ارائه ده دیآنها در خانه بمان روز گذشته با 30کند که در  یفرد شما را ملزم م

. دی، آن را ارائه ده دیدار یروز گذشته اظهارنامه ا 30اگر در  - دیکن یم افتیراه آهن را در یاز کار افتادگ یایمزا •

یکه نشان دهنده مدت ناتوان دیروز گذشته هست 30در  یپزشک  یاظهارنامه حرفه ا کی یاگر شما دارا -معلوالن موقت   •

. دیموقت است ، آن را ارائه ده
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. دی، آن را ارائه ده دیروز گذشته هست 30در  ی حرفه ا یسابقه پزشک  یاگر دارا - تیجانباز با هر نوع معلول •

شروع شد  خیتار یناتوانخانواده ی نام اعضا

( دیباال مراجعه کن ستی)به ل تیمعلول نوع

شروع شد  خیتار یناتوانخانواده ی نام اعضا

( دیباال مراجعه کن ستی)به ل تیمعلول نوع

شروع شد  خیتار یناتوانخانواده ی نام اعضا

( دیباال مراجعه کن ستی)به ل تیمعلول نوع

شروع شد  خیتار یناتوانخانواده ی نام اعضا

( دیباال مراجعه کن ستی)به ل تیمعلول نوع

ی ساعات کار کاهش ای. از دست دادن شغل 22

تعداد ساعات کار  ای دیترک کرده ا ایروز گذشته از دست داده  60را در  یساله خانواده خود شغل 60تا  16افراد  ایشما  ایآ

 د؟ یرا کاهش داده ا

.دیکن  لیخانواده که مربوط به آن است تکم  یاز اعضا کیهر  یرا برا ریاگر بله ، موارد ز  ریخ بله  
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مقاله چک  یکپ کیروز گذشته  30. اگر در دیکند ، ابتدا از خودتان شروع کن  یمورد در مورد شما صدق م نیا اگر

شود بعدا  آن را ارائه   ی، از شما خواسته م دیاطالعات را ندار نی. اگر ادیآنها قرار ده اری، برنامه را در اخت دیدار یافتیدر

 اطالعات بر عهده شما است.  افتیاز در نانیعات کمک کند ، اما اطماطال نیا افتیتواند به شما در در یم FSD. دیده

از دست   - Lخانواده ی نام اعضا
رفته

Q - د یترک کن

R -  کاهش
ساعت

از دست   خیتار
دادن کار ، ترک 

کاهش ساعت  ای
 یکار

ترک/ترک  لیدل
کاهش  ایکار 

ساعات کار

  ایماه  نیدر ا ایآ
نیماه گذشته از ا

شغل درآمد کسب 
 د؟یکرد

جبران  یخانواده برا ی اعضا ایآ
 اقدام کرده اند؟  یکاریب

از کودکان  تی. حما23

کنند ،  یم یکودک )زنده( زندگ نیهستند. اگر هر دو والد ازیاز کودکان مورد ن  تیحما یفرم ها لیتکم یبرا TA انیمتقاض

 د ینکن  لیفرم ها را تکم نیا

همان خانه  در

 دیکنند و فوت نشده اند ، با  ینم  یبا شما زندگ گرید نیو والد دیچند کودک )فرزند( را دار ای کیحضانت و کنترل  اگر

 . کاربرد:دیکن لیتکم دیخود ذکر کرده ا TAکه در  یبدون حضانت هر کودک نیاز والد کیهر  یرا برا ریموارد ز

 ( 28-27)صفحات  37از کودکان" در بخش  تی "توافقنامه حما•

( 30-29)صفحات  38کودکان" در بخش  یتی"ارجاع/اطالعات خدمات حما•

باال را درخواست  یاز فرم ها یشتریب ینسخه ها دیتوان ی، م یحضور ریغ نیوالد کیاز  شیبه ذکر ب ازیدر صورت ن •

فرم ها ، نیدرخواست ا ی. برادیکن

4636-373-855)اطالعات ) -FSD-855با  تماس

. دی( مراجعه کن4)صفحه   1به بخش  FSD یمرکز منابع محل افتنی ی. برادیکن دنیخود د یمحل  FSDکز منابع از مر ای  

 یا ارانهی. مسکن 24

مسکن خانوار است.  یها نهیاز هز یبخش ایتمام  یدولت فدرال برا ای یالتی، ا یمحل یشامل پرداخت ها یا ارانهیمسکن  •

عبارتند از:  HUDاز مسکن  یینمونه ها •

 8▫ بخش 

ی متعلق به خصوص یا ارانهی▫  مسکن 
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 ی▫ مسکن عموم

اجاره  ارانهی  ▢ مسکن ▢ یعموم : دیاگر بله ، نوع را انتخاب کن  ریخ بله   د؟یکن یم یزندگ یا ارانهیدر مسکن  ایآ

 TA. الزامات کار 25

است یدر آموزش کار ضرور ، شرکت دیو نگه دار دیرا بدست آور TA یایمزا دیخواه یاگر م

یم یدارند و در خانه شما زندگ ازیکه به کمک ن  یکودکان نیاز والد کی، هر  TA یایمزا یبودن برا طیواجد شرا یبرا

 را انجام دهند: ریاقدامات ز دیکنند با 

: دیرها کن ایو ارسال  لیتکم  26و  25 یخود را از جمله بخشها TA. برنامه 1

• TA   لمیف دیده یم حی( ، اگر ترج19-18)صفحات  دیو امضا کن  دیبخوان 26را در بخش TA   به آدرس  دیرا تماشا کن ،

 د یبرو نیآنال

.http://dss.mo.gov/fsd/tempa.htm

" را امضا TA یری"جهت گ 26قسمت  19صفحه  دی، با  دیکن یمشاهده م نیرا به صورت آنال یریجهت گ یدئویو اگر

 . دیکن

که موافقت    ییها تیفعال ستی، ل دیو امضا کن دی( بخوان20)صفحه  27( را در بخش PRP)  یشخص یها تیبرنامه مسئول •

. دیدر آنها شرکت کن دیکن یم

. دیخود قرار ده TAاز برنامه  ی( را به عنوان بخش26و  25رها کردن ، هر دو بخش امضا شده ) ایهنگام ارسال  •

شما را   TAبرنامه  م یبتوان  نکهیهرچه زودتر ، بهتر. قبل از ا - دیشو ستمیوارد س ای دی آموزش کار ثبت نام کن ی. برا2

 : دی، با میپردازش کن

در نیثبت نام آنال •

www.jobs.mo.gov

 دیوارد شو www.jobs.mo.gov، به حساب خود در  دیاگر قبال  ثبت نام کرده ا •

.دیبه ما ارائه ده دیو وارد حساب خود شده ا دیه ثبت کرده ارا ک یتا مدرک دیصفحه ورود خود را با نام خود چاپ کن •

، ممکن است درخواست   دیشود. اگر مخالف هست یشما رد م TA، برنامه  دیاقدامات ذکر شده در باال را انجام نده اگر

 .دیکن  یدگیرس

(: MWA) یسوریم یبرنامه آموزش کار ، کمک کار درباره

داشت دیساعات مشارکت الزم را خواه •

و   یکار یتهایاز ساعات در هفته در فعال یشود که در تعداد مشخص ی، از شما خواسته م دیشده ا دییتأ TA ی▫ اگر برا

 به مهد کودک( ازیماه خواهد بود. )در صورت ن کی یبرا نیانگ ی، که به طور م دیشرکت کن یآموزش

شود. یداده م حیشما توض یالزامات برا نی، ا  (MWA) یسوریم  یپرونده کمک کار ریهنگام مالقات با مد 

 د یخود شرکت کن یایحفظ مزا ی• برا

:دیندار  تیمعاف ی" برایخوب  لیو "دل دیکن  یشرکت نم یآموزش یتهای▫ اگر در کارها و فعال
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 ابد ی یکاهش م 50شما  TA یای▫ اول ، مزا

تواند بسته شود. یشما م TA، پرونده  دی)نصف شدن( شرکت نکن  50 یای ▫ سپس ، اگر پس از کاهش مزا

TA یری. جهت گ26

،   TAبه برنامه  نیآنال ی. در صورت دسترسدیبخش را امضا کن نیا 19و صفحه  دیمشاهده کن  ای دیرا بخوان  TA دیبا شما

 قیرا از طر TAبرنامه  نی و ا دیتماس گرفت  FSD. اگر با دیرا مشاهده کرده ا یریجهت گ  لمی، ف TAبرنامه  افتیقبل از در

به   ای دیرا بخوان رینسخه مکتوب ز  دیتوان ی. مدیرا مشاهده نکرده ا ویدی، و  دیکرد افتیپست در

http://dss.mo.gov/fsd/tempa.htm د یبرو 

از مرکز منابع   ای دیر یتماس بگ 4636-373-855-1     با شماره  FSD، با  دیاگرسواالت دار یریجهت گ لمیمشاهده ف یبرا

FSD دی( مراجعه کن4)صفحه  1. به اطالعات تماس ذکر شده در بخش دیکن دنید . 

موقت کمک  یریجهت گ

 یگفته م FSDاز خانواده ، که به آن  تی . بخش حمادیخوش آمد یابیموقت جهت   یبانی جهت پشت یگروه خدمات اجتماع به

تواند در پوشش   یم نی همچن FSDکند.  یاداره م یسوریرا در م ازمندین یخانواده ها یشود ، برنامه کمک موقت برا

 یگفته م زین MWAکه به آن  یسوریم ی. همکارکندبه شما کمک  MO HealthNetو  SNAP  ،Child Care یپزشک 

 دهد. یکنندگان کمک موقت ارائه م افتیدر یخدمات اشتغال و آموزش را برا MWAاست.  FSD کیشود ، شر

MWA کنندگان کمک موقت است. افتیدر یبرا یمکان تیخدمات اشتغال و آموزش موقع  یدارا

MWA از مکان ها و ساعات  یستیل افتیدر یدارد. برا التیدر سراسر ا ییمکان هاMWA   به آدرس

https://dss.mo.gov/mwa دیریتماس بگ 4636-373-855  با شماره تلفن  ای دیبرو . 

هدف کمک موقت 

یسرپرستان قانون ای، بستگان  نیدهد. فقط والد یم ینقد انهیفرزندان پرداخت ماهکم درآمد با  یکمک موقت به خانواده ها

نحوه عملکرد برنامه کمک موقت را   یریجهت گ  نیکمک موقت هستند. ا  طیکنند واجد شرا یکه از کودکان مراقبت م

 است. ر ییبودن قابل تغ طیواجد شرا طی. شرادشو یم نییتع FSDشما توسط  یستگ یدهد. شا یم حیتوض

مادام العمر کمک موقت یها تیمحدود

است که ممکن است  یموارد ری. موارد زدیماه در طول عمر خود استفاده کن  45کمک موقت به مدت  یایاز مزا دیتوان یم

 شود: دیتمد  گریماه د 45آن  یایمزا

 سوء مصرف مواد ای یخشونت خانگ  یخدمات برا ایدرمان  افتیدر •

 ردیگ یقرار م ی بهداشت روان یازهاین یداده شده و تحت درمان برا صیتشخ •

 MWAبا برنامه درمان باز بخش کودکان و برنامه  یهمکار •

یجراحت جد ای، اخراج شرکت   تیجنا یدر خانه ، قربان ی، مانند آتش سوز یبحران موقت خانوادگ •

کند: ینم  دیتمد گریماه د 45 یرا برا ایمزا ریز لیدال

 د یکار کن دیخواه ینم   ای دیکن دایپ یشغل دیتوان  ینم •
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شما تمام شد  یکاری ب یایمزا •

 د یندار نیشما ماش •

کار و آموزش 

یاهداف و کسب مهارت ها نییبا کمک به شما در تع  یسوریم ی، برنامه کمک کار دیشده ا دییکمک موقت تأ یاگر برا

 کند.  یاز خانواده ، به شما در انتقال از کمک موقت به شغل کمک م تیشغل و حما افتنی یبرا ازیمورد ن

ها صرف کرده  تیرا که در فعال یدهد و مدت زمان یم حیاشتغال و آموزش فدرال را توض   طیشما شرا MWAمورد  ریمد

 دهد. یگزارش م FSDبه  دیا

:اگر  دیمعاف باش یآموزش یتهایفعال ایممکن است از مشاغل  شما

 هفته 12  ریکودک ز کیمجرد  نیوالد •

کند  یم یکه در خانه شما زندگ دیفرد معلول هست کیدر حال مراقبت از  ای یمعلول دائم •

 است شتریب ایسال  60سن شما  •

 ی ، از جمله خشونت خانگ  یاضطرار طیدر شرا •

دیتوان یم لی، اما در صورت تما ستین ازیمورد ن  MWA قیاز طر یو کار یآموزش یتهای، فعال دیاگر معاف هست  یحت

 . دیشرکت کن

ی برنامه اشتغال فرد 

پرونده   ریمالقات ، زمان و مکان مالقات با مد خیبا تار ی، نامه ا دیستیو معاف ن  دیشده ا دییکمک موقت تأ یبرا اگر

MWA کرد. دیخواه افتیدر یبرنامه اشتغال فرد کی هیته  یبرا 

:یاشتغال فرد برنامه

حمل و نقل کودکان   ایبه مراقبت  یشود ، مانند دسترس یرفتن به مدارس م ایرا که مانع کار  یکند موارد یبه شما کمک م •

 . دیموارد کار کن نیحل ا یرا برا  یکند تا برنامه ا یپرونده به شما کمک م  ری. سپس ، مددی، فهرست کن 

 کند. یم ستیمانند کار و آموزش ، لکرد ،  دیرا که در آنها شرکت خواه ییتهایفعال •

. دیها شرکت کن  تیدر فعال ازیکه در ساعات مورد ن دیکن  ی، موافقت م دیکن یطرح را امضا م نیا یوقت •

.دی ریخود تماس بگ  MWAپرونده  ریفورا  با مد دیتوافقنامه ، با نی در ا رییبه تغ  ازیدر صورت ن •

ی آموزشو  یکار  یتها یمشارکت در فعال  عدم

را شروع   یو آموزش یکار یتهایمشارکت در فعال دیشما ، با یپرونده در مورد برنامه اشتغال فرد ریاز توافق شما و مد  پس

 و سپس پرونده شما بسته شود. افتهیشما به نصف کاهش  یایمزا  ای دیکن
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. ردیگ یقرار م ریتحت تأث زیشما ن  یای، مزا دییایخود به جلسات ن MWAپرونده  ریاگر با مد

پرونده   ریمالقات خود را با مد یتمام قرارها دیدهد. شما با یم حیتر توض قیرا عم ندیفرآ نیشما ا MWAپرونده  ریمد

MWA شود. یزیتا دوباره برنامه ر  دیریدر همان هفته پس از قرار مالقات خود تماس بگ  ایقبل  ای،  دینگه دار 

یبانیپشت  خدمات

MWA از جمله: یبانی ، انواع خدمات پشت یو آموزش یکار یتهایبه شرکت در فعال  کمک یبرا

 مدرسه ، و ایکمک به حمل و نقل به محل کار  •

د یخودرو کمک کن یاضطرار راتی تعم  ایمربوط به کار ، مانند لباس فرم  یها نهیاز هز یبا برخ •

برنامه   کیحاال  نیاز هم دی، با دیدار اجیمراقبت از کودکان احتبه  یآموزش یها تیرفتن به سر کار و فعال یبرا اگر

 :دیاب یب ریبرنامه را در آدرس ز نیا دیتوان ی. م دیریآن کمک بگ نهیتا از هز د یکن  لیمراقبت از کودک را تکم

http://dss.mo.gov/cd/childcare/pdf/ccapplication.pdf به  ایhttps://dss.mo.gov/dss_map/ مرکز  تا  دیبرو

 .دی ریتماس بگ  4636-373-855 با شماره   دیتوان  یم نی. همچن دیکن دایخود را پ یمحل FSDمنابع  

دارو   یغربالگر

مواد بپرسد.   یرقانونیدر مورد مصرف غ یکمک موقت سواالت االت انیخواهد که از متقاض یم FSDاز  یسوریم قانون

 دیشده ا دییموقت تأ یاگر برا

سال به  3 ی، شما برا  دیمراجعه به درمان سوء مصرف مواد امتناع کرده ا  ایسواالت  نیو از پاسخ به ا دیکن   یم کمک

 . دیستیخود مجاز ن  یعنوان کمک موقت

، به   دیمحکوم شد  ای، متهم  ریارتکاب جرم مرتبط با مواد مخدر دستگ لیکمک موقت ، به دل افتیدر هر زمان هنگام در اگر

سال  3 ی، برا یرقانونیغ یشد. در صورت مثبت بودن تست داروها دیمواد مخدر خواه شیانجام آزماطور خودکار ملزم به 

 . دیخود کمک نکن یبه خود

 یپول برا نیاز ا دیشود که با یکننده پرداخت م  تیحما رندهیبه نام گ یگریسه سال ، پول کودکان به شخص د نیطول ا در

  یو کمک م دیکن یمصرف م یرقانونیغ یو داروها دیشده ا دییکمک موقت تأ  یشما برا کودکان استفاده کند. اگر یازهاین

 . دیریکند تا تحت درمان قرار بگ   یم دایپ اشم یمرکز سوء مصرف مواد برا  کی FSD،  دیخواه

از کودک تیحما

به طور   FSDکنند ،   یم یخارج از خانه شما زندگ دارند که ینیو فرزندان شما والد دیشده ا  دییکمک موقت تأ  یشما برا اگر

از   تیحما یجمع آور ای  جادیدر ا FSDکند. اگر به  یشما کار م یکودک برا تیحما یجمع آور ای نیتأم یخودکار برا

 .ابدی یم هشدرصد کا 25، کمک موقت شما  دیکودکان کمک نکن

( 28)صفحه  36بخش را در بخش  نیکودکان شود ، لطفا  ا ایبه شما   یجسم ای یجسم بیاقدام باعث آس  نیا دیترس یم اگر

ارائه   FSD یرا برا یاز کودکان اطالعات تیحما یجمع آور یبرا  دیو ممکن است مجبور نباش دیدرخواست خود نشان ده

قیاز طر ای EBTکارت  ای  یک ی الکترون یایانتقال مزا قیموقت از طر یموقت پول کمکها ی پرداخت کمکها ی. روشهادیده

استفاده   ستیکه به نفع کودکان ن یخود به هر نحو EBTشود. اگر از کارت  یشما پرداخت م یبه حساب بانک  میمستق  زیوار

پول را به  دیابزرگساالن ، ب یحیتجارت تفر ای  نوی، کاز یمشروب فروش کی، مانند استفاده از کارت خود در  دیکن یم

FSD دیبازگردان . 
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ی ر یجهت گ  یریگ جهینت

کمک موقت:  افتیدر ایدرخواست  هنگام

د یکن یو همکار دی، مدرک ارائه ده دییرا بگو قتیحق  دیشما با •

 که در برنامه مشخص شده است دیدار یحقوق •

: دیدار یرسد. اگر سوال یم انیبرنامه کمک موقت به پا  یریکار جهت گ  نیا با

تیکه در وب سا دیکن دنیخانواده د یبانی از مرکز منابع بخش پشت ای دیریتماس بگ 4636-373-855-1شماره  با FSDبا  •

شود. یم افتی( برنامه کمک موقت  4)صفحه  1ذکر شده در بخش 

ر  در دفت ای دیارسال کن FSDو آن را به  دی، برنامه کمک موقت را پر کن دیکمک موقت درخواست ده یبرا دیخواه یم اگر

FSD دیخود متوقف شو  یمحل. 

دوم )فقط در خانه( نیوالد(یاول )متقاض نیوالد

گوش داده ام.   ایرا مشاهده ، خوانده  TA یریمن موافقم که جهت گ
ر یخ بله  

را مشاهده ،   TA یریمن موافقم که جهت گ
 ریخ بله   گوش داده ام.  ایخوانده 

گوش داده ام.   ایرا مشاهده ، خوانده  TA یریکه من جهت گ میگو یمن تحت مجازات شهادت دروغ م ، ریز یبا امضا
است که من جهت   هی انیب کی، بلکه  ستین TA یبرا یبرنامه کاربرد کی ریمن در ز یکنم که امضا یمن درک م

 کرده ام. لیرا تکم یریگ

خیتارن یوالد یامضا نیاول

خیتاردوم  ن یوالد یامضا

شود( یارسال م MWA)فرم به  یشخص ی ریپذ تی. برنامه مسئول27

............دیکن  لیمدرسه و اطالعات آدرس مربوط به شما را تکم  هی، استان و ناح نام

و   یفعل ی)نام خانوادگ یاول وسط ، نام خانوادگ  -کامل  ی( نام حقوقیاول )متقاض نیوالد

(....................................................................زهیدوش

.......................................................................کشور

 یو کد پست التیشهرستان ، شهر ، ا ا ی ابانیخ ابانیشماره آپارتمان ، خ ایوارد خانه  - یک یزیف آدرس

..................................................................................................

مدرسه...................................................... محدوده

را وارد   ینام دفتر پست ، شهر ، شهر و کد پست  - یعموم لیسرپرست: وارد آدرس تحو یب انیمتقاض فقط

.................................................دیکن

شهرستان ، شهر ،   ای ابانی خ ابانیشماره آپارتمان ، خ ایورود به خانه  - یک یزیدر صورت تفاوت از آدرس ف - یپست آدرس

...............................................یو کد پست التیا
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موارد ریسا کار  خانه  تلفن همراه  : لیمی( آدرس اکی ی)بررس یتلفن اصل شماره

در   لیمی/ ا یرسان امی*پ ی ک ی پست الکترون  لیمی*ا *متن  تماس  ( دینفر را چک کن کی ) یحیتماس ترج روش

 .ستیهمه مکانها در دسترس ن

  یو آموزش یکار یتهای( در فعالMWA) یسوریم یکمک کار  قیاز طر دیشده اند با دییتأ TA یکه برا یاکثر افراد

. هر  دیشرط را برآورده کن نیا دیست یدوم مجبور ن نیوالد ای، شما  دیرا داشته باش ریز یها ت یاز معاف یک ی شرکت کنند. اگر 

 نیاز والد کی چی. اگر هدیکن  یشود عالمت گذار یدوم اعمال م نیدوال ایشما و/ یرا که برا ریز یها تی از معاف کی

 . دیکن ل یکه من موافق مشارکت در آنها هستم" را تکم یو آموزش یاستخدام یتهایندارند ، "فعال  تیمعاف

یو آموزش یآموزش یتهایاز فعال تیمعاف 

با شما(  یدوم )فقط در صورت زندگ نیوالد تیمعاف( یاول )متقاض نیوالد تیمعاف

شرکت  یمن برا  ییهستم که بر توانا یخشونت خانگ  تیمن در وضع 
گذارد یم ریتأث یکار یتهایدر فعال

( سال سن دارم 60شصت ) یمن باال 

 من معلول دائم هستم  

 ازیخانواده معلول ن یاز اعضا  یک یمراقبت از  یمن در خانه برا  
دارم 

کنم  یهفته مراقبت م 12 ریمن از کودک ز 

 یمن برا  ییهستم که بر توانا یخشونت خانگ  تیمن در وضع 
گذارد  یم ریتأث  یکار یتهایشرکت در فعال

( سال سن دارم 60شصت ) یمن باال 

 من معلول دائم هستم  

 ازیخانواده معلول ن یاز اعضا  یک یمراقبت از  یمن در خانه برا  
دارم 

کنم  یهفته مراقبت م 12 ریمن از کودک ز 

، ممکن است از  دیمعاف هست یکار یها تیاز فعال دیکن یاگر فکر م
 . دیخود ارائه ده تیبر معاف یمبن یشما خواسته شود مدرک

اگر  یحت دیشرکت کن  یکار یها تیداوطلبانه در فعال دیتوان یم شما
را عالمت   ری، کادر ز دیداوطلب شو دیخواه ی. اگر مدیمعاف هست

 :دیکن یگذار

داوطلب شوم MWAشرکت در برنامه  یخواهم برا یمن م 

ممکن است از ،  دیمعاف هست یکار یها تیاز فعال دیکن یاگر فکر م
 . دیخود ارائه ده تیبر معاف یمبن یشما خواسته شود مدرک

اگر  یحت دیشرکت کن  یکار یها تیداوطلبانه در فعال دیتوان یم شما
را عالمت   ری، کادر ز دیداوطلب شو دیخواه ی. اگر مدیمعاف هست

 :دیکن یگذار

داوطلب شوم MWAشرکت در برنامه  یخواهم برا یمن م 

که   ییتهایکرد که در مورد فعال دیمالقات خواه  MWAپرونده  ریمد  کی، با  دیندار یتیو معاف دیشده ا دییتأ TA یاگر برا

تیپرونده خود ممکن است در مورد فعال  ریجلسات ، شما و مد نیکند. در طول ا یبا شما صحبت م  دیکن یم یبررس ریدر ز

، با دفتر   دیدار  یالquestionsها س  تیفعال نی. اگر در مورد ادیتوافق کن  ندانتخاب ها هست  نیکه متفاوت از ا یگرید یها

MWA یاز مکان ها یستیبه دست آوردن ل ی. برادی ریخود تماس بگ یمحل MWA   دی( مراجعه کن4)صفحه  1به بخش . 

36 of 58 IM-1TA (DARI) (1/2023)



( دیمورد را انتخاب کن  چند ای  یکیکه من موافق مشارکت در آن هستم ) یو آموزش یکار  یتها یفعال 

با شما(  یدوم )فقط در صورت زندگ نیوالد یتها یفعال (ی اول )متقاض نیوالد یتها یفعال 

کار  یجستجو یبانی پشت 

 یشغل یآمادگ یبانی پشت 

برنامه بدون حقوق است و به شما کمک   نی: ایبرنامه خدمات اجتماع 
ییکند مهارت ها  یم

 . دیبه موقع کار را به دست آور دنیمانند رس 

یارائه مراقبت از کودک به شرکت کننده در برنامه خدمات اجتماع 

 معادل آن  ای رستانیبخش در دب تیحضور رضا 

مرتبط با   یبرنامه مهارت ها نی: ایشغل  یبرنامه آموزش مهارت ها 
دهد.  یشغل را ارائه م

یمدرسه آموزش ایکالج  

آموزش  ی از دستمزد شما را برا یبرنامه بخش نیکار: ا نیآموزش ح 
 یرا در دوره آموزش یشغل فیرود که وظا یکند. انتظار م یپرداخت م

.دیاموز یب

اشتغال 

کار  یجستجو یبانی پشت 

 یشغل یآمادگ یبانی پشت 

برنامه بدون حقوق است و به شما  نی: ایبرنامه خدمات اجتماع 
یی کند مهارت ها یکمک م

. دیبه موقع کار را به دست آور دنیمانند رس 

ارائه مراقبت از کودک به شرکت کننده در برنامه خدمات  
یاجتماع

معادل آن  ای رستانیبخش در دب تیحضور رضا 

مرتبط   یبرنامه مهارت ها نی: ایشغل  یبرنامه آموزش مهارت ها 
دهد.  یبا شغل را ارائه م

یمدرسه آموزش ایکالج  

 ی از دستمزد شما را برا یبرنامه بخش نیکار: ا نیآموزش ح 
را در  یشغل فیرود که وظا یکند. انتظار م یآموزش پرداخت م

. دیاموزیب یدوره آموزش

اشتغال 

دوم )فقط در خانه(   نی( و والدیاول )متقاض نیوالد یبرا  یو آموزش یاستخدام تیفعال ای ت یکنم که اگر معاف  یمن درک م

در  ای تیوجود دارد که فعال یکنم مواقع یکمک موقت نباشم. من درک م طیانتخاب نکرده باشم ، ممکن است واجد شرا

 کنم.  کتشر  گرید یتهایابتدا در فعال دیبا  ای ستیدسترس ن

کنم که  ی، من موافقت م ریز ینباشم. با امضا TA طیامضا نکنم ، ممکن است واجد شرا  ریشوم اگر در ز یمتوجه م من

 ریمن در ز یکنم که امضا ی کنم. من درک م یموافقت م یو آموزش  یکار یتهایبا شرکت در فعال ایدارم  تی معاف ایمعتقدم 

از   یبه عنوان بخش یو آموزش یکار  یتهایشرکت در فعال یبرا فقتوا کی، بلکه  ستین  TA یبرا یبرنامه کاربرد کی

 است.  TA یایمزا افتیدر

خیتار( یاول )متقاض نیوالد یامضا

خیتاربا شما( امضا  یدوم )فقط در صورت زندگ نیوالد
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ت ی مالک   تی. مالک 28

ریخ بله   د؟یهست  یحیتفر لهیوس ای  کلتی، موتور س  ونی، کام نیماش یدر خانواده شما دارا یهر کس ایشما  ای. آ1

کند ، ابتدا از خودتان شروع  یشما صدق م ی. اگر برادیرا کامل کن ریخانواده موارد ز یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

 . دیکن

ینام اعضا

خانواده

مارک/  /سال

ست؟یمدل چ

یرو ک نیماش

؟یگرفت

خودرو   متیق

چقدر به آن چقدر است؟

د؟ یبدهکار هست

مالک آن با  ایآ

 یگریشخص د

د؟یهست

از   دیتوان یم ایآ

د؟یاستفاده کنآن 

ر یخ  بلهر یخ  بله$$

ر یخ  بلهر یخ  بله$$

ر یخ  بلهر یخ  بله$$

بله  شود؟  یخانه تلفن همراه م کیشامل  نیا ایآ د؟ی هست یامالک واقع یدر خانواده شما دارا یهر کس ایشما  ای. آ2

 ریخ

کند ، ابتدا از خودتان شروع  یشما صدق م ی. اگر برادیرا کامل کن ریخانواده موارد ز یاعضا از  کیهر  یبله ، برا اگر

 . دیکن

نیساختمان و زم انواع امالک: ستیل

نیهکتار زم  40خانه و تا   

 )ها(  یاریبس   

ن یهکتار زم 40از  شیو ب یخانه کشاورز   

عضو دارنده  
امالک 

نوع امالک )به  
باال  ستیل

(؟دیمراجعه کن

 نیا یزمان چه
اموال را به  

د؟یدست آورد

ملک  ارزش
چقدر است؟

به آن  چقدر
بدهکار  

د؟یهست

مالک آن با  ایآ
 یگر یشخص د

د؟یهست

 دیتوان یم ایآ
از آن استفاده 

د؟یکن

ر یخ  بلهر یخ  بله$$

آدرس امالک: ایشرح 
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ر یخ  بله  ر یخ  بله$$

آدرس امالک: ایشرح 

ایآالت مزرعه ، ابزار ، غالت مزرعه  نیآالت ، ماش ن ی، ماش یتجار زاتیدر خانه خود تجه یهر شخص ایشما  ای. آ3

 ، دیدار یساز رهیمحصوالت ذخ

ر یخ بله  محل دفن؟  ای  مای، موتور ، هواپ  قی، قا لری، مسافرخانه ، تر لیاتومب خانه

کند ، ابتدا از خودتان شروع  یشما صدق م ی. اگر برادیرا کامل کن ریخانواده موارد ز یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

 . دیکن

 : یانواع امالک شخص ستیل

 ما یهواپ

 یتجار یابزارها ای  زاتیتجه

 موتور  ای قیقا

 دفن  طرح

  لریتر

 آالت مزرعه نیماش

 چوب  ایمحصول  ای دانه

رد یگ یقرار نم مورد استفاده یخانگ  لیوسا

 ستیحلقه ازدواج ن - جواهرات

 ی دامدار

 ی موتور خانه

 ( رهی، و غ قی، قا دی)مف  لریتر

ینام اعضا

خانواده 

ییدارا نوع

)به   یشخص

باال   ستیل

(؟دیمراجعه کن

نیا یزمان چه

اموال را به  

د؟ یدست آورد

ملک  ارزش

چقدر است؟

به آن   چقدر

بدهکار  

د؟یهست

مالک آن با ایآ

شخص 

یگرید

د؟یهست

دیتوان یم ایآ

از آن استفاده  

د؟یکن

ر یخ  بلهر یخ  بله$$
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ر یخ  بله  ر یخ  بله$$

ر یخ  بله  ر یخ  بله$$

ر یخ  بله  ر یخ  بله$$

 عمر  مهیب استی. س29

ریخ بله   د؟یپرداخت کرده ا ای دینامه عمر دار مهیدر خانواده خود ب یهر فرد ایشما  ایآ

مورد در مورد شما  نیکند. اگر ا یامر در مورد آن صدق م نی، ا دیخانواده کامل کن  یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

،  مهی نام شرکت ب نامه ، مهیعمر با دارنده ب  مهینامه شرکت ب ای هیان یب  ی. اگر کپدیکند ، ابتدا از خودتان شروع کن  یصدق م

. اگر دی، آن را ارائه ده دیروز گذشته را دار 30منافع برنامه مورخ  میارزش تسل وبرنامه  ینامه ، ارزش اسم مهی شماره ب

اطالعات  نیا افتیتواند به شما در در یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده ی، از شما خواسته م دیاطالعات را ندار نیا

 اطالعات بر عهده شما است.  افتیاز در نانی مکمک کند ، اما اط

مهیب یعضو خانواده دارا
 نامه عمر

 مهیصدور ب خیتار نامه مهی ب شماره مهی شرکت ب نام
نامه

پول نقد میتسل ارزشی اسم ارزش

$$

$$

$$

مراقبت از کودک ی. پرداخت ها30

ر یخ بله    د؟یکن یخانواده را پرداخت م یمراقبت از فرزندان اعضا  نهیدر خانواده شما هز یکس ایشما  ایآ

کند ، ابتدا از  یمورد در مورد شما صدق م نی. اگر ادیرا کامل کن ریخانواده موارد ز یاز اعضا  کیهر  یبله ، برا اگر

  نی. اگر ادی، آن را ارائه ده دیماه گذشته دار نهیاز ارائه دهنده مراقبت از کودک با هز ی. اگر نامه ادیخودتان شروع کن 

اطالعات کمک   نیا افتیتواند به شما در در یم FSD. دیشود بعدا  آن را ارائه ده یم، از شما خواسته  دیاطالعات را ندار

 اطالعات بر عهده شما است.  افتیاز در نانی کند ، اما اطم

یپرداخت اعضا

 خانواده

ایکودک   مهد بچه  اسم

دستمزد

پرداخت  چقدر پرداخت شده  مبلغ

شود یم

ماهانه  یها لیما

 یاز محل نگهدار

و مراقبت از 

 کودک 
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ی هفتگ  $

هفته 2هر  

دوبار در ماه 

ماهانه 
ی هفتگ  $

هفته 2هر  

دوبار در ماه 

ماهانه 
ی هفتگ  $

هفته 2هر  

دوبار در ماه 

ماهانه 
ی هفتگ  $

هفته 2هر  

دوبار در ماه 

ماهانه 

 موقت  یکمکها عی. توز31

دهد.  ی، ارائه م دیکن افتیسه ماه در ایدر دو  دیتوان  یمعادل آنچه شما م یپرداخت کباریکمک موقت ،   رییتغ •

ریتعم یمانند پول برا. دیکن  تی از خانواده خود حما  دیتوان یشود ، م یکه مانع از کار شما م ی فور ازیصورت برآوردن ن در

 شما.  نیماش

. دیکن تیرا رعا یخاص طی و شرا دیباش TA طیواجد شرا دی، با TA یبه جا TA  نیگزیپرداخت جا افتیدر یبرا

افتیدر TA کیسه ماه  ا یپرداخت ، ممکن است دو  یبرا یپرداخت زانی، بسته به م TAپرداخت  افتیدر صورت در •

بار در طول عمر خود. 5و فقط  دیکن  افتیدر TA رییمبلغ تغ  کباریماه  12هر  دیتوان  ی. شما فقط مدینکن 

ریخ بله   د؟یشرکت کن TAدر برنامه انحراف  دیخواه یم ایآ

: $دییخود را به ما بگو ازیصورت پاسخ مثبت ، مقدار مورد ن در

( دیچند عالمت بزن  ای کی)  TAپرداخت  لیدل

 عملکرد  لی، نه به دل یاراد  ریاز دست دادن شغل غ 

د یدائم کار کن ایموقت   دیشود شما نتوان یکه باعث م دی تصادف شد ای یماری ب کی 

مانند: یاضطرار طیشرا لیبه دل دیتوان یو نم دیشما شاغل هست 

کاهش ناخواسته دستمزد  

 به مراقبت از کودکان یاز دست دادن موقت دسترس 

خانواده یاز اعضا یک ی یماری ب ایمرگ  لی موقت به دل یمشکالت مال 

 مدرسه ای به محل کار  هینقل لیبه وسا یاز دست دادن موقت دسترس 
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که خارج از کنترل شماست  یطیشرا لیغذا به دل ای شیسرما ایو/  شیموقت از سرپناه ، برق ، آب ، گرما  تیمحروم  

دیقاچاق انسان شده ا ای ینگ حادثه خشونت خا یشما قربان 

: _______________________________________دیده حی، توض گرید دادیرو 

روز 10در  راتیی. گزارش تغ32

 .دیروز گزارش ده 10را ظرف  TAبرنامه  نیدر اطالعات ا رییهرگونه تغ  دیشما با •

هستند.  رهیخانواده و غ یاعضا راتیی، تغ  یشغل راتییخانواده ، تغ یکاهش درآمد اعضا ای شیمثالها شامل: افزا •

گزارش  یتا با شما تماس گرفته شود. برا دیمنتظر بمان دیتوان  یو نم دیرا گزارش ده رات ییتغ نیشماست که ا فهیوظ •

:راتییتغ

د یخانواده مراجعه کن یبانی منابع بخش پشت به مرکز OR( ، 4)صفحه  1ذکر شده در بخش   ی▫ با استفاده از دستورالعمل ها

را   ایرا گزارش کنم و مزا راتیی"چگونه تغ  یو رو دیگزارش ده /http://dss.mo.govدر   نیرا به صورت آنال راتیی▫ تغ 

 .دیر یتماس بگ  4636-373-855-1با شماره  ای،  دیکن   کیکنم" کل یبررس

ها و حقوق شما  تی. مسئول33

 دیکن  یرویو از قانون پ  دیبده یاطالعات واقع دیبا شما

کنند. یبررس دیده یرا که در درخواست خود م یحق دارند صحت هرگونه اطالعات یو محل یالتیمقامات فدرال ، ا •

. دیمتهم به ارتکاب جرم شو  ایو/ دیمحروم شو ای، ممکن است از مزا دیبده FSDاگر آگاهانه اطالعات غلط به   •

زان جانبا یایمزا

TA طی، ممکن است واجد شرا دیکن یم یجانباز خوددار یایموجه از درخواست مزا لیو بدون دل دیاگر جانباز هست  •

. دینباش

. دیبرو benefits.va.govدفتر مورد درخواست ، به آدرس  نیکتر ینزد افتنی یبرا •

از کودکان  تیحما بند

 دایهنگام پ دیتوان  ی، نم دیکن دایمراقبت از کودک را پ دیتوان  یو نم دیسال هست 6 ریبا کودک ز یاگر شما سرپرست مجرد •

کند.  یبا شما صحبت م شتریمورد ب نیشما در ا MWAمورد  ری. مددیشو  میکردن مراقبت از کودک تحر

.د یکار کن یبرنامه ا یرو دیمراقبت از کودک با نیا افتنی یبرا •

شما یی. اطالعات مهم در مورد حقوق شنوا34

 یی شنوا حقوق

 دیرا دار دنی، شما حق شن ایمزا SNAP ای  MO HealthNet،   (TA)موقت   یکمک ها افتیدر ایصورت درخواست  در

 افتد:  یاتفاق م ریو موارد ز

. دیکه دار دیکن   یو فکر م دیستین طیکه شما واجد شرا ردیگ  یم می( تصمFSDخانواده )  یبانیبخش پشت  •

• FSD یایمزا TA  ،MO HealthNet ای SNAP متوقف   ایرا کاهش داده  ایدهد و سپس مزا یشما قرار م اریرا در اخت

 کار به اشتباه انجام شده است. نیا دیکن  یکند و فکر م یم
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.دیست یسود موافق ن  زانیبا م ای دیستی سود موافق ن زانیم  نییتع یشما با اطالعات مورد استفاده برا •

• FSD کند. یم یاز گرفتن درخواست شما خوددار 

• FSD  دیرا دار ریاز موارد ز یک یکند و شما  یپردازش نم  میروز تقو 30برنامه شما را ظرف:

the  "ایاطالعات موجود در "درخواست اطالعات 

 . دیاطالعات داده ا نیدرخواست ا یرا برا FSD▫ شما اجازه 

 یی شنوا یبازه زمان 

پس از   یمیروز تقو 90ظرف  دیتوان یشده قبال  انجام شده است ، م یزیاقدام برنامه ر ایرد شده  ایاگر درخواست شما رد  •

. دیکن یدگیاقدام درخواست رس ایامتناع  

 دیکن  یدگیساخطار درخواست ر خیروز از تار 10متوقف کند و شما ظرف  ایداده  رییشما را تغ یایمزا یشنهادیاگر اقدام پ •

،   یی. در صورت از دست دادن شنوادیمشابه ادامه ده یایمزا افتیبه در یدگیجلسه رس یری گ  می، ممکن است تا زمان تصم

.دیبه دولت بازپرداخت کن   دیبودن طیآن واجد شرا یرا که برا ییایمزا دیبا

استماع درخواست

شود که چرا با اقدام   ی. از شما سال مدیکن  یدگیدرخواست رس یکتب ای یتلفن ، حضور قیاز طر دیتوان یشما م ندهینما ای شما

 استماع است.  لیدل نی. ادیستیدر مورد پرونده خود موافق ن یشنهادیاقدام پ ای

فرم  FSD میت یاز اعضا یک ی. دیر یتماس بگ   4636-373-855به شماره  FSD، با  یدرخواست استماع تلفن یبرا •

کند.  یم لیشما تکم  یرا برا ییدرخواست شنوا

 دیتوان  یکند. شما م  یم لیشما تکم یفرم را برا FSD میت یاز اعضا  یک ی،  دنیشن یبرا یدر صورت درخواست حضور  •

.دیفرم را درخواست کرده و آن را مجددا  ارسال کن کی

یشما را در بر م یدرخواست کتبکند و  یم لیشما تکم یفرم را برا  FSD،  یجلسه دادرس یدر صورت درخواست کتب •

.ردیگ

در دفتر  یجلسه تلفن کی یدهند. قرار است برا یبه شما اطالع م یخود را به صورت کتب یی، زمان و مکان شنوا خیتار

FSD مقرر  خیدر تار ای دیشرکت کن یجلسه تلفن کیدر  دیتوان یوجود دارد که نم یلی. اگر دلدیکن  یزیخود برنامه ر یمحل

 .دی ریتماس بگ FSDدر  یشود که با واحد جلسات ادار ی، به شما دستور داده م دیست یدر دسترس ن

دنیشن یآماده شدن برا

پرونده    یکپ FSDشود.   ینم  ییشنوا نیگزیجا نیشود. ا  یم یزیبرنامه ر  FSDکنفرانس قبل از جلسه با سرپرست  کی

یشتریدهد. اگر به اطالعات ب یکردند به شما م یاستفاده م اتیبه عمل دنیرس یرا که برا یپرونده شما و هرگونه اطالعات

را در   یادیتا آنجا که ممکن است اطالعات ز  FSD می. عضو تدیرسبپ FSD میت یاز اعضا یک ی، از  دیدار ازین FSDاز 

 دهد. یشما قرار م اریاخت

 نیا دیتوان  یکند. شما م یم  یبانیشما پشت  ییدرخواست شنواکه از  دیرا ارائه ده یاست از شما خواسته شود اطالعات ممکن

اطالعات ممکن است  نیاطالعات ممکن است به شما در برنده شدن جلسه کمک کند. ا نیاما ارائه ا دیاطالعات را ارائه نده

 باشد: ریشامل موارد ز

 از پزشک.  یکتب هیان یب  ای یمدارک پزشک  •

.نهیهز ایدر درآمد  راتییتغ   ای نهیهز ایاثبات درآمد  •
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کند.  دییتواند اظهارات شما را تأ یکه م یشاهد •

ها و سواالت شما   یشود نگران یامر باعث م نی. ادیاوری را با خود ب  ستیو ل دیس یخود را قبل از جلسه بنو ییشنوا لیدال

 .ردیتحت پوشش قرار گ

ی. شماره تلفن برادیباش گانیرا یخدمات حقوق طیاست واجد شرا ، ممکن دیوکالت بده دیتوان  ینم ای دیندار لیوک اگر

 گانی، با شماره تلفن را دیموجود است. اگر شماره ندار FSD یها  هیدر اطالع گانیرا یدرخواست خدمات حقوق

.دیر یتماس بگ  855-373-4636

ییشنوا

یبلندگو برگزار م یبا بلندگو ییبا افسر شنوا یمحل FSDندارد. جلسه در دفتر   یا نهیهز  چیشما ه یبرا FSDبا   ییشنوا

 شود.

باتی ترت ای دی" مشخص شده است حضور داشته باشیجلسه ادار  هیهمانطور که در "اطالع FSDدر مرکز منابع   دیشما با •

دیرا انجام ده یگرید

(. دیوارد دفتر شو دیتوان  یو نم دیهست نیخانه نش  یعنی ) ییافسر شنوا با

کند. مأمور جلسات به همه   یم تیهدا ندیفرا نیجلسه را بر عهده خواهد داشت و همه را در ا استیر ییافسر شنوا کی •

کند.  یم ادیشاهدان سوگند 

• FSD دهد.  یاز اقدامات ارائه م تیحما یاقدامات و اسناد خود را برا لیدال 

. دیده ی، ارائه م دیارائه ده دیکه با  یو اسناد قیهرگونه حقا، از جمله  دیست یرا که موافق ن یلیشما دال ندهینما ایشما و/ •

حاصل شود که همه  نانیپرسد تا اطم یو از شاهدان م دیدهد تا از همه شهود سواالت کن  یمسئول جلسات به شما فرصت م •

شواهد ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.

استماع میتصم

 شود. یبه شما اطالع داده م  FSDتوسط   یجلسه به صورت کتب جینتا •

است. یبر اساس شواهد و شهادت ارائه شده در جلسه دادرس  یریگ میتصم •

FSDدهد ،  رییخود را قبل از جلسه تغ میتصم FSDاگر   ایشما شود  یایمزا  رییمنجر به تغ ییشنوا  میکه تصم  یهنگام •

کند.  یم  میپرونده شما را تنظ

کرد. دیخواه  افتیدر یخود را به صورت کتب TAد در مور رییهرگونه تغ  •

تا فرم ها را درخواست کرده و از  دیروز فرصت دار 90،   دیستیموافق ن یدگیجلسه رس می شما با تصم ندهینما ایاگر شما  •

خواهد بود. شما همراه  ییشنوا یریگ  می. دستورالعمل درخواست فرم ها با تصمدینظر کن دیتجد یدر دادگاه بدو میتصم

 سواالت و پاسخ ها  دنیشن

دهم؟  رییتغ  یدگیتوانم نظر خود را پس از درخواست رس یم ایآ

کیشود که  ی. از شما خواسته مدیاطالع ده FSD، به  دیستین دنیبه شن  لی. اگر مادیده ریینظر خود را تغ  دیتوان ی• بله ، م

.دیکن  لیبرداشتن درخواست خود تکم  یفرم را برا

44 of 58 IM-1TA (DARI) (1/2023)



خارج شود؟  یدگیتواند از جلسه رس  یم FSD ایآ

بر اقدام  یمبن یخود را از جلسه خارج کند. به شما اخطار کتب مینادرست تصم صیتواند درصورت تشخ یم FSDبله ،  •

شود.  یم افتیدر یدگیانصراف از جلسه رس  یآنها برا

شده شرکت کنم؟ نیینتوانم در جلسه تع اگر

شود. در صورت   میمجددا  تنظ یدگیجلسه رس ی. ممکن است در موارددیریتماس بگ  FSDدر  یادار یبا واحد شنودها •

باشد.  FSDممکن است به نفع   میعدم حضور ، تصم

ادامه دهم؟ یدگیدر جلسه رس یر یگ میتا زمان تصم ایاز مزا زانیتوانم به همان م یم ایآ

  نیا دی. شما بادیکن افتیدر یدگیجلسه رس یریگ میتا زمان تصم ایاز مزا زانیبه همان م دیتوان یم یبله ، در موارد •

آن   طیکه واجد شرا ییا یشود ، هر گونه مزا دییتأ FSD. اگر دیبگذار انیدر م FSD میت  یاز اعضا یک ی موضوع را با 

بازگردانده شود. FSDبه   دیبا دیست ین

دارم؟ ازین لیبه وک ایآ

ایدوست   ای دیخود باش نده ی ممکن است نما نی. همچندیداشته باش یقانون ندهی است نما ممکن لی، اما در صورت تما ریخ •

شما باشد.   ندهینما یشاوندیخو

 کنم؟ یدگیتوانم مجددا  در انتظار جلسه رس یم ایآ

.دیپرونده خود را ادامه ده  راتییو گزارش تغ دیدر هر زمان مجددا  درخواست ده دیتوان یبله ، م •

ی حقوق مدن حقوق 

بر اساس نژاد ، رنگ ، خاستگاه   ضیموسسه از تبع نیمتحده ، ا االتیا یوزارت کشاورز استیقانون فدرال و س مطابق

قرار  ضیکه معتقد است احتماال  مورد تبع  یممنوع است. هر شخص یناتوان ای یاسیس دی، جنس ، سن ، مذهب ، عقا یمل

را در مورد نحوه و  یخاص اتیکند و جزئ   یکتب  تیخانواده شکا یبانیبخش پشت  ایبه اداره شهرستان  تواند یگرفته است ، م

 ، یبه دفتر حقوق مدن  اتیارائه دهد. ارسال شکا ضیزمان وقوع تبع

P. O. Box 1527  ،Jefferson City ،Missouri 65102 .

کار خود را بر اساس نژاد ، رنگ ، منشاء   انیمتقاض ، کارکنان و انیمشتر هیعل ضیمتحده تبع  االتیا یکشاورز وزارت

تأهل   تی، وضع یاسی، مذهب ، انتقام و در صورت لزوم ، اعتقادات س یتیجنس  تی، هو تی ، جنس ی، سن ، ناتوان یمل

یافراد از هر برنامه کمک عموم از درآمد یقسمت ایتمام  ای،  یش جنسیگرا،  نیوالد ای یخانوادگ تی کند. ، وضع  یممنوع م

 یمال نیتأم ایشود  یکه توسط وزارتخانه انجام م یتیفعال ایدر هر برنامه  ایمحافظت شده در استخدام  یک ی اطالعات ژنت ای، 

شود.(  یاعمال نم غالاشت یها تیفعال ایهمه برنامه ها و/ یممنوعه برا یشود. )همه مبان یم یشود ، ناش یم

در آدرس   نیرا که به صورت آنال USDAاز برنامه  ضیتبع  تی، فرم شکا یاز برنامه حقوق مدن ضیتبع  تیثبت شکا یبرا

 د یکن لیشود ، تکم  یم افتی ریز

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html  ،هر دفتر  ایUSDA  ،( 866درخواست فرم ) یبرا ای

تمام اطالعات درخواست شده در فرم باشد.  یکه حاو دیسیبنو ینامه ا  دیتوان  یم نیچن. همدیر ی( تماس بگ866) 632-9992

 ،  یمتحده ، دفتر داور  االتیا یما به آدرس: وزارت کشاورز یشده خود را برا لینامه تکم ای تیفرم شکا
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 1400 Independence Avenue ،SW ،Washington ،DC 20250-9410ای 7442-690 (202) فکس  قی، از طر

یهستند ، م یگفتار تیمعلول یدارا ایکه ناشنوا ، کم شنوا  یافراد دیارسال کنprogram.intake@usda.govبه  لیمیا

6136-845 (800) ای. رند یتماس بگ  USDAبا  8339-877 (800) فدرال به شماره  یویراد تخدما  قیتوانند از طر

( سروکار دارد ، با SNAP) یلیتکم هیکه با مسائل مربوط به برنامه کمک تغذ گریاطالعات د هرگونه ی(. براییا ی)اسپان

یبا شماره ها ای دیر یتماس بگ  زیاست ن  ییایبه زبان اسپان ه، ک  5689-221 (800) به شماره   USDA میشماره تلفن مستق

( ؛  التیخط تلفن بر اساس ا ی. شماره هادیکن  کیرا کل وندهایپ  ستیمشاهده ل ی)برا دیریخط تلفن تماس بگ /یاطالعات دولت

 در نیبه صورت آنال

http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm. 

USDA فرصت برابر است.  یارائه دهنده و کارفرما کیIM-4 ( 14-05( )یی)حقوق شنوا

شما ی. موافقت نامه و امضا35

که همه   دیو موافقت کن د یو سپس برنامه را امضا کن دیسی عبارات بنو نیاز ا کیحروف اول خود را پس از هر  دیبا شما

 موارد ذکر شده درست است:

خالف قانون است.   ستمیکه من مستحق آن ن  ییایبه دست آوردن مزا یتالش برا ایکنم که به دست آوردن  ی• من درک م

، ممکن است مرا تحت    یجزئ ای یبه طور کل یماد تیپنهان کردن هرگونه واقع  ایاظهارنظر ،   نیدروغ یهرگونه ادعا

 قرار دهد. یمدن  ایو/ یفریک  گردیپ

_____________

قانون ، از  قیمجاز از طر لهیهر وس قیو اظهارات را از طر طیشرا نیدهم که ا یمنصوبش اجازه م  ای FSD ریمن به مد •

کند.   دییو تأ یبررس یو خصوص یداده عموم یاه گاهیبه پا یجمله دسترس

_____________

درخواست  یمحل FSDتوانم با تماس با دفتر  یما مخالف باشم ، م  تیمربوط به صالح می کنم اگر با تصم یمن درک م •

شود.  افتیدر تیدرباره صالح یریگ میتصم خیاز تار یمی روز تقو 90ظرف  دیدرخواست با نیعادالنه کنم. ا یدگیرس

_____________

از کودکان  تیحما یبرا یحقوق به اداره خدمات اجتماع یبه منزله واگذار  TA رشیکنم که درخواست و پذ یمن درک م •

است.

_____________ 

از زمان وقوع آنها گزارش دهم. یمی روز تقو 10را ظرف  طیدر شرا رییهرگونه تغ دیکنم که با یمن درک م •

_____________

  یمتقاض TA یکه برا  یهمه افراد یبرا ای( را ارائه کنم SSN) یاجتماع نیتأم یشماره ها دیکنم که با یمن درک م •

نیقانون تام 1137شود )بخش  یاطالعات استفاده م دییو تأ  تیصالح نییتع یبرا SSNکنم. از  SSNهستند درخواست 

(.یاجتماع

_____________
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،  یبدون در نظر گرفتن نژاد ، رنگ ، مذهب ، خاستگاه مل ینم که من مستحق برخورد عادالنه و مساوک یمن درک م •

هستم.  تیمعلول  ای یجانباز تی، وضع یجنس شیجنس ، نسب ، سن ، گرا

_____________

دهد تا   یدارد اجازه م که قرارداد یو هر شخص ثالث FSDبرنامه به  یرو ایو/ ریمن در ز یکنم که امضا یمن درک م •

 FSDبه  یاطالعات نیکمک را دارند و اجازه انتشار چن یالزم برا  طیخانواده ام شرا یاز اعضا کیهر   ایکنند که من  دییتأ

 FSDدر خانواده ام هر نوع کمک   یهر کس ایکه من   یتا زمان FSD هانتشار اطالعات ب یدهد. مجوز من برا یرا م

 ست. کنم ، معتبر ا یم افتیدر

_____________

دهد تا درآمد   یو هر شخص ثالث طرف قرارداد اجازه م FSDبرنامه به  یبر رو ایو/ ریمن در ز یدانم که امضا یمن م •

یم دییآنها تأ ییو دارا تیرا که درآمد ، هو یگریهر شخص د یها ییو دارا تیمن و درآمد ، هو یها ییو دارا تی، هو

کنم. یکه درخواست م ییکمک ها تی صالح نییتع ی. الزم است برا کنند دییشود ، تأ

______________

را در مورد  یتلفن یدهم که تماس ها یاجازه م FSD، من به  یک ی الکترون ای یبرنامه به صورت کاغذ نیا یبا امضا •

به  دیانجام دهد. با ایبه من ارسال کند  5شما در صفحه  یخودکار به شماره تلفن اصل یریشماره گ ستمیس  کیپرونده من از 

را   نجایتماس ها منصرف شوم ، ا نیا افتیخواهم از در یکنم. اگر م تامر موافق نیاز درخواست من با ا یعنوان بخش

▢ :دیکن یبررس

د یرا امضا کن نجایا

خیتارامضا

 FSDخود در   TAبرنامه  افتیدر یراه برا 5

 در نیدرخواست آنال. 1

https://mydss.mo.gov / 

: دیارسال کن ریز لیمی( به ایرا با هرگونه اطالعات )مانند کاغذباز TAشده  لی. برنامه تکم2

 از خانواده تی حما بخش

 TAبرنامه  توجه

 زدهمیس یشرق 615

MO 64106،  یتیس کانزاس
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  Family Support Division  

PO BOX 2700

Jefferson City, MO 65102

mydssupload.mo.gov :. 3ایمیل

)به بخش   دیببر FSDخود را به مرکز منابع   TAشده  لیکه درخواست تکم دیرا داشته باش نهی گز نیممکن است ا نی. همچن4

  FSDمرکز منابع   یبودن و ساعات کار ، برااطالعات ، از جمله در دسترس  افتنی ی: برادیمراجعه کن 4در صفحه  1

 ( MWAدفتر  ای یمحل

. فکس به:5

 توجھ: برنامھ   573-526-9400

ی سوری م  یوزارت خدمات اجتماع

 خانواده  یبان یپشت بخش

میسپرده مستق یتوافقنامه برا 

 میمستق زی وار ی. توافقنامه برا36

شده است لیشهرستان تکم  FSDاول توسط دفتر  قسمت

کند.   زیوار یمن را به حساب بانک  یپرداخت کمک ها یسوریم  یخواهم بخش خدمات اجتماع یشروع              من م 

کند. )رفتن به قسمت   زیذکر شده است ، وار ریکه در ز ی دهم که سپرده ها را به حساب یخود اجازه م یمن به موسسه مال

 دوم(

دهد. من   رییتغ  ریز یمن را به حساب بانک  میسپرده مستق  یزوریم  یم بخش خدمات اجتماعخواه یمن م                رییتغ 

کند. )رفتن به قسمت دوم(  زیحساب وار نیدهم سپرده ها را به ا یخود اجازه م یبه موسسه مال

  یم یسوریم ی. من از اداره خدمات اجتماعکنم یباز م یندارم اما حساب ینگه داشتن           من هنوز حساب بانک  

کند. )رفتن   زیمن را به حساب من وار یبانک به آنها اطالع داد که حساب باز است ، مبلغ کمک ها نکهیخواهم به محض ا

به قسمت سوم( 

 شده است لیشهرستان تکم  FSDقسمت دوم توسط دفتر  

 یموسسه مال نام

____________________________________________

 (CITY ،STATE ،ZIP Code) آدرس

____________________________________________
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شماره  یحساب بانک  شماره

____________________________________________

حساب بانک  نوع

____________________________________________ 

نوشته شده در سراسر آن.(  VOIDبا  اهیس یبررس کیرائه )ا یبررس 

V پس انداز که شماره حساب خود را با  عهیلغزش ود کی)ارائه  ییصرفه جوVOID  ینوشته شده در سراسر آن نشان م

 دهد.(

)چاپ( ____________________________________________ نام

____________________________________________ DCN شهرستان

 ____________________________________________ امضا

____________________________________________ خیتار

 کامل بانک  ی. اطالعات بانکDCS  ،SSNنام کامل ،  FSDقسمت سوم  

 ___________________________ینام مشتر

   DCN___________________________ یمشتر

 ___________________________یمشتر یاجتماع تی امن شماره

 ___________________________یبانک  یابیر یمس شماره

 ___________________________حساب شماره

___________________________حساب پس انداز است؟ گسترش تلفن تلفن بانکدار شماره تلفن کیحساب  نیا ایآ

دیکن   وستیپ نجایپس انداز را در ا ی زیوار شیف ای یبرگه چک خال
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 0 دی، وارد کن NO :1 دی، وارد کن بله

ندارم اما قصد دارم فورا  حساب باز    یکنم. من االن حساب بانک  افتیدر میخود را با سپرده مستق  ینقد یایمزا لمی: مایمشتر

 شود.  یمن به محض باز شدن حساب من شروع م یسود نقد میمستق زیوار دانم یکنم. من م

__________________________ امضا

__________________________ خیتار

ی سوری م  یوزارت خدمات اجتماع

خانواده  یبان یپشت بخش

 از کودکان تی توافقنامه حما

 از کودکان  تی . توافقنامه حما37

کند؟ لیفرم را تکم نیا دیبا یکس چه

کنند و فوت   ینم یبا شما زندگ گرید نیو والد دیده یفرزندان انجام م ایکودک  کی یمراقبت ، حضانت و کنترل را برا اگر

.  دیکن لیتکم دیده یخود قرار م TAکه در  یبدون حضانت هر کودک نیاز والد کیهر  یمورد را برا نیا دینشده اند ، با

 کاربرد.

 کمک کند: ریکان ممکن است در موارد زاز کود تیحما

 بدون حضانت ؛ نیوالد افتنی. 1

 پدر بودن ؛  قیکودک از طر یپدر قانون سی. تأس2

( باشد.TAاز پرداخت کمک موقت )  شتریکه ممکن است ب  ی تیحما یپرداخت ها افتی. در3

 فرزند )فرزندان( شما. یحضانت برا ریغ نیاز والد یپزشک   تیحما افتی. در4

 د یداشته باش یخوب  لیدل نکهیشما مگر ا یها تیمسئول

حضانت  ریغ نیفرزند از والد نهیکمک هز افتیدر ی( براFSDخانواده )  یبانیکند تا به بخش پشت  یشما را ملزم م قانون

است از شما   ممکن FSD. دیقرار دارد ، کمک کن TA افت یتحت در ای دیاو درخواست کرده ا یکه برا یهر کودک یبرا

 بخواهد:

.دیبه او بده نیکردن والد دایپ یرا برا یو اطالعات دیکند نام ببر ینم یرا که با شما زندگ ی. پدر و مادر کودک1

 . ستیکه پدر ک  دیکن نییتع ی. اگر پدر و مادر کودک در زمان تولد ازدواج نکرده بودند ، به طور قانون2

،   دیکن یپرداخت م TAآنها پرداخت  یکه برا یکودکان ایاز کودکان به شما  یتیحما یکمک ها افتیدر یرا برا ی. اطالعات3

 .دیبده

از کودکان   تیدفتر حما ای FSDمدارک مستند به دفتر مراقبت از درآمد  ایارائه اطالعات  ایاوراق  یامضا ی. برا4

 . دیمراجعه کن
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 ی عدم همکار مجازات

. ابدی یدرصد کاهش م 25سرپرست(  ای نیشما )والد یکمک موقت برا یای. مزا1

 خواهند بود.  TA طی. فرزندان شما همچنان واجد شرا2

 دیداشته باش یخوب لیاست دل ممکن

  تیحما افتیدر در دیفرزند شما نخواهد بود ، ممکن است مجبور نباش ایامر به نفع شما  نیکه ا دیرا اثبات کن یمدرک اگر

 ریعلت خوب را در ز لیدال  ستی. لدیخوب" کن لی"دل یادعا دیتوان  یهر زمان م. در دیکن یهمکار  یپزشک  تیکودک و حما 

 .دیمشاهده کن 

 علت خوب  یادعا  نحوه

.دیدار یامتناع از همکار یبرا یخوب لیدل ایتا مشخص شود آ  دیارائه ده FSD یرا برا ازی. مدارک مورد ن1

FSDاست ،   رممکنیامر غ نیو اثبات ا دیترس  یم یجسمان  بیاست که از آس نیعلت خوب ا  یادعا یشما برا لی. اگر دل2

 کند.  نییرا تع یخوب لیشما هنوز بتواند دل یادعا  یممکن است پس از بررس

. دیقرار دارد ، عالمت بزن یامضا در صفحه بعد هیناح یکادر "علت خوب" را که در باال دی. شما با3

FSDبا  دی، با دیدار اجیاحت یشتری. اگر به زمان بدیمدرک بده FSDخوب به  لیدل یروز پس از ادعا  20 دی. شما با4

 .ریخ ا یاست  ازیمدرک مورد ن  افتیدر یبرا یشتریزمان ب  ایکنند که آ  نییتا آنها بتوانند تع  دیصحبت کن 

از اثبات  ییها نمونهاز کودکان  تیحما یبرا یعدم همکار یخوب برا لیدال

 ایشما  یبرا یجد یروح ای یجسم بیامر باعث آس نیا

دهد از فرزند خود   یشود که به شما اجازه نم یفرزند شما م

 شود.  یم یباعث خشونت خانگ  نیا ای،  دیمراقبت کن 

و   ی، روان ی، انتظام  ی، پزشک  ییقضا ی• پرونده ها

 . یفریک

.یخدمات حفاظت از کودکان و سوابق خدمات اجتماع •

سابقه سالمت کودک و    ایهمراه شما   یمدارک پزشک  •

موجود. یسالمت عاطف

متخصص سالمت   کیاز  یکتب یآگه شیپ  ای صیتشخ •

 یتواند برا یاست که م یروح بیروان که نشان دهنده آس

 شود.  جادیفرزند شما ا ایشما 

 گانیاظهارات قسم خورده افراد ، از جمله دوستان ، همسا •

،

که  یو متخصصان پزشک  یران اجتماع، مددکا ونیروحان

خوب شما است  یادعا یکه مبنا  یطیممکن است از شرا

 داشته باشند. یآگاه
رفتهیپذ یکتب هیانی، ب گریدر صورت عدم وجود مدرک د •خواهد شد. یباعث خشونت خانگ  نیا

شود. یم

فرزند   ایتواند به شما  یم تیحما افتیدر ای یپدر یبرقرار

  ای یتجاوز جنس جهیکودک در نت رایبرساند ز بیشما آس

  یشامل تجاوز قانون نیآمده است )ا ایبه دن یتجاوز اجبار

 شود(.  ینم

اطالعات را نشان   نیقانون که ا یمجر ای  یسوابق پزشک  •

دهد. یم
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یعدم همکار یخوب برا لیدال

 از کودکان  تیحما یبرا

از اثبات  ییها نمونه

یم  بیبه کودک آس تیحما افتیدر ای یپدر یبرقرار

 رساند.

نشان دادن مراحل   یسوابق برا  ریسا ایاسناد دادگاه  •

میدر انتظار هستند )منتظر تصم یفرزندخواندگ یقانون

هستند(.  یریگ

یکه به شما کمک م دیآژانس هست کیشما در حال کار با 

 دیخواه یم ایکه آ دیریبگ  میکند تصم

به   یکمک  نیو چن دیبگذار یفرزندخواندگ یرا برا کودک

 کمتر از آن شده است

 ماه  3از  شیب

 ای یدولت یاجتماع یاز آژانس ها یاظهارات کتب •

شناخته شده  تی)همانطور که در جامعه به رسم یخصوص

کند تا    یدهد آژانس به شما کمک م یاست( که نشان م

یفرزند را برا ای دیکودک را نگه دار ایکه آ دیریبگ  میتصم

ماه انجام  3کمتر از   یکمک   نیو چن دیبگذار یفرزندخواندگ

.هشده است ب

به درخواست علت خوب  FSDپاسخ 

1 .FSD کند.   یم قیشما تحق یادعا دییتأ یبرا ایکند   یم دییخوب شما را بر اساس اثبات شما تأ لیدل

را انجام دهد:  یقاتیتحق  FSD. اگر 2

. دیشود اطالعات ارائه ده ممکن است از شما خواسته •

• FSD ردیگ یحضانت کننده تماس نم  ریغ نیبا والد هیبدون اطالع اول. 

کرد.  دینخواه افتیخود را در TA یایاز مزا یدرخواست نشده است ، بخش یکه مدرک و اطالعات اضاف یتا زمان •

کودکان از دولت تیحما

و   تیحما ی، تمام حقوق خود را برا دیکن  یم افتیدر TAکه  یدر حال ، دیکن یرا امضا م TAکه برنامه   ی. هنگام1

است که  یتواند داشته باشد مبلغ  یکه دولت م یتیحما زانی. حداکثر مدیده یم یسوریم التینفقه از کودکان به ا ای ینگهدار

 . دشو یکمک موقت به شما پرداخت م یدر پرداخت ها

 یگونه توافق چیاست ، ه تیحما ونیکه مد یبا شخص دیتوان  ی، نم دیکن یحقوق خود را به دولت واگذار م که  ی. هنگام2

 :دیانجام ده

 کودکان از دولت. یقبل تیپرداخت حما فهی وظ رییتغ •

 گذارد.  یم ریتأث یجار  تیپرداخت حما  فهیبر وظ •

ا یگذارد.  یم ریتأث  ندهی آ تیحما زانیم  ایپرداخت  فهیبر وظ •

. به عنوان  دیقرار ده ری کودک را تحت تأث یتیحما ی، پرداخت ها تیپرداخت حما یبه جا گرید یها نهیبا پرداخت هز •

کودک   نهیپرداخت کمک هز  یرا به جا نیماش ایخانه  نهیکه شخص بدهکار کمک هز دیموافقت کن  دیتوان  یمثال ، شما نم

پرداخت کند. 

: دیشده ا یندگی شما نما یاز کودک برا تیحما افتیدر یبرا یخصوص لی. اگر شما توسط وک3

از فرزند در موعد  تیاز کودکان و معوقات )حما  یفعل  تیحما یکه برا یکه تمام وجوه دیاطالع ده لیبه وک دیشما با •

در حال اجرا باشد به دولت خواهد رفت.  صیکه تخص یشود ، مادام یم یمقرر( که به دولت بدهکار است جمع آور

کند. یشما ارسال م یدولت به طور کامل برآورده شود ، دولت پرداخت ها را برا یاگر ادعا •
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 FSDروز به  10ظرف  د ی، با دیکن   یم افتیکودک در تی هرگونه حما دییتأ خیو قبل از تار دیشده ا دییتأ TA ی. اگر برا4

 .دیاطالع ده

 :دیکن   یم افتیدر یبانی و پشت دیشده ا دییتأ TA ی. اگر برا5

خانواده ارسال شود. تیشما به مرکز پرداخت حما دییماه بعد از ماه تأ  دیکودک با یها تیهمه حما •

. اگر در نوامبر  دیکن  یم افتیاز کودک را در تیحما یها نه ی، هز دیکن  یدرخواست م TA یدر ماه اکتبر برا یمثال: وقت •

خانواده ارسال  تیبعد از آن را به مرکز پرداخت حما ایدر ماه دسامبر  یافتیدر یبانی تمام پشت دی، با  دیشده ا دییتأ TA یبرا

 . دیکن

، همه   دینکرده ا افتیاز کودک در تیحما یبرا یو هنگام درخواست درخواست پرداخت دیشده ا دییتأ TA ی. اگر برا6

 خانواده ارسال شود. تیبه مرکز پرداخت حما TA افتیاز روز اول ماه در دیبا یبعد یها تیحما

.د یستین لیدخ یدر زمان و مبلغ پرداخت گریکند ، د یم یرا جمع آور تیکه دولت حما  ی. هنگام7

انجام   پرداخت )ها( افتیدر یرا برا یدهند ، دولت اقدامات قانون یرا انجام نم یمناسب یتیحما یپرداخت ها نیاگر والد •

دهد. یم

 . ردیگ یقرار نم ریشما تحت تأث  TA یایمزا •

شود و: یشما باشد ، به شما اطالع داده م TA یایاز مزا شتریب  ایشما برابر  یبانی . اگر پشت8

شود یشما بسته م TAپرونده  •

 یم یو نگهدار یشده شما جمع آور افتیدر TA یبازپرداخت پرداخت ها لیرا که قبال  به دل یتیدولت ممکن است حما  •

کند ، حفظ کند

نخواهد داشت TAبازپرداخت پرداخت  یبرا یفعل تی گونه حما چیدولت ه •

 از کودکان تی آژانس حما یو اجرا مشارکت

علت خوب را در مورد شما مرور کند.   نییتع  یو مبنا FSD یها افتهیاز کودکان ممکن است  تیحما •

کند.  یکودک در آن جلسه شرکت م یبانیخوب ، پشت  لیبه دال یدگیدر صورت درخواست رس •

افتیدر تی حما ایکند   دییرا تأ ینخواهد کرد که پدر یاز کودک سع تی، حما دیکرد دایپ یعدم همکار یبرا یخوب لیاگر دل •

کند. 

 کنم.  یرا درک م هی اطالع نیصفحه ا 2من هر 

 :دیکن  یرا بررس یک ی  دیبا شما

 کنم   یم لیاز کودکان" را تکم تیندارم و "ارجاع/اطالعات خدمات حما یخوب لیدل من ▢

کنم ینم لیاز کودکان" را تکم تیندارم و "ارجاع/اطالعات خدمات حما یخوب لیدل من ▢

 ارائه خواهم داد.  یدارم و مدرک  یخوب لیدل من ▢

_________________________________شرکت کننده  ای یمتقاض یامضا

 _________________________________________________خیتار
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ی سوری م  یوزارت خدمات اجتماع

 خانواده  یبان یپشت بخش

کودکان  یتیارجاع/اطالعات خدمات حما

را کامل کند  کار  نیا دی با یمتقاض  -کودکان  یتی. ارجاع/اطالعات خدمات حما38

فرزند   تی اقدام در مورد پرونده حما  یفرم برا نی. ادیاگر قبال  اطالعات را داده ا ی، حت دیکن  لیرا تکم یهر مورد دیبا شما

 شود.  یشما استفاده م

را با کودک دارم  ریرابطه ز من

_______________________________________ گرید پدربزرگ و مادربزرگ  پدر  مادر  

ی سفارش ای نیوالد  یسفارش اطالعات

( )اول( )وسط( _______________________________________نی)آخر نام

( )شهر( _______________________________________ابانی)شماره و خ آدرس

 ( _______________________________________دولت

_______________________________________( ی )کد پست

)شامل کد منطقه( _______________________________________ یتلفن خانگ  شماره

تلفن همراه )شامل کد منطقه( _______________________________________ شماره

_______________________________________تلفن کار )شامل کد منطقه(  شماره

 _______________________________________ یاجتماع تی امن شماره

_______________________________________          تولد خیتار  

_______________________________________مسابقه

_______________________________________      تیجنس

یی پدر ادعا ای یرقانونیغ نیاطالعات والد

( _____________________نی)آخر نام

 (_____________________نی)اول

اطالعات( )شهر(_____________________ نیآخر ای ی)جار آدرس

)دولت(_____________________

(_____________________ی )کد پست
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شماره تلفن شناخته شده )شامل کد منطقه(_____________________ نیآخر خیتار آدرس

 تلفن همراه )شامل کد منطقه(_____________________ شماره

 _____________________یاجتماع تی امن شماره

 تولد_____________________ خیتار

_____________________  (التیمحل تولد )شهر و ا

 _____________________ مسابقه

_____________________ تیجنس

 پدر ادعا شده /یعاد ریغ  نیو والد یعاد  نیفرزندان والد

DCN ای SSN 

کودک 

 نی، اول نی)آخر نام

، وسط( 

دولت /شهرستان تولد خیتار

تولد

ت یجنس مسابقه 

. دیکن مهیتولد را ضم یاز گواه یکپ کیاز دولت متولد شده است ، در صورت موجود بودن   اگر کودک

 ازدواج و اطالعات دادگاه  تیوضع

 کودکان هستند نیوالد

طالق گرفته است پرونده طالق  iledهرگز ازدواج نکرده  متاهل  

د یو مکان را ارائه ده خیازدواج کرده اند ، تار نیوالد اگر

 خیتار  

)شهر ، شهرستان و دولت( مکان
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پرونده داشته اند  ایمنحل شده اند  نیوالد اگر

 د یو محل را ارائه ده خیطالق ، تار یبرا

)شهر ، شهرستان و دولت(  خیمکان تار  

کردند؟ یم یزندگ یسووریسرپرست کودکان پس از تولد کودکان خارج از م نیوالد ایآ

ناشناخته است  ریخ بله  

بله اگر

 ی( کالتی)شهر ، شهرستان و ا کجا

که کودکان یهنگام ایکه او باردار شد  یپدر ادعا شده هنگام/یرتجاریغ  نیاز والد ریغ یمادر با مرد ایآ

 شد/متولد شد؟ متولد

ناشناخته است  ریخ بله  

بله اگر

 دادن 

 نام

نام 

ازدواج خیتار

 دادگاه سفارش داده شده است؟ کی کودکان توسط  یتیحما یپرداخت ها ایآ

ناشناخته  ریخ و هرگونه اصالح(  ینسخه از دستور دادگاه اصل کی  وستیبله )پ 

اگر بله ، اطالعات کامل دادگاه

شهرستان و دولت سفارش دادگاه 

 سفارش  خیتار

 سفارش  شماره

 $  هر کودک یبرا یمبلغ
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 .( رهی)هفته ، ماه ، و غ فرکانس

 

 د یکن لیرا تکم  ریبچه ها متولد شده اند ازدواج نکرده اند موارد ز یوقت نیاگر والد

 شده است؟ سی دادگاه تاس کیتوسط  یبه طور قانون ایآ

 ر یخ نسخه از دستور دادگاه(  کی مهیبله )ضم 

 بله، اگر

 کامل دادگاه اطالعات

 سفارش شهرستان و استان 

 سفارش  خیتار

 سفارش  شماره

 است ، پدر کودکان است؟ التیکرده است که معتقد است اگر کودک بله در کدام ا  لیرا تکم یمدرک ییپدر ادعا ایآ

 از سند( ی کپ کی مهیبله )ضم  ریخ 

 شده است؟ اگر بله ، در کدام دولت؟ ل یتکم یباردار شیکودکان ، آزما یک ی ولوژیپدر ب نییتع یبرا ایآ

 از سند( ی کپ کی مهیبله )ضم  ریخ 

شده باشد؟  ستیل یپدر ادعا شده ، ممکن است پدر بچه ها نیاز ا ری، به غ گریمرد د کیامکان وجود دارد که  نیا ایآ

 ( یکردن ورق اضاف  وستی)درصورت پ

 (یضرور

 ر یخ بله  

 

تلفن )شامل کد  شماره ی نشان نام اگر بله، 
 منطقه( 

تلفن )شامل کد  شماره ی نشان نام
 منطقه( 

 

 یو اجتماع یاطالعات شغل

 در حال حاضر شاغل هستند؟ یرقانونیمادر غ ایپدر  ایآ

 ناشناخته است  ریخ بله  

 ست؟یادعا شده پدر چ/نیوالد یرقانونیغ نیو آدرس والد نام

 پدر_________________________ نام

 پدر_________________________ آدرس
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(_________________________زهیمادر )دوش نام

 مادر_________________________ آدرس

ها  SSN. میدار ازیشما و فرزند شما ن SSN(: ما به SSN) یاجتماع تی اطالعات شماره امن یدرخواست ما برا درباره

 نهایا یاستفاده خواهند شد. افشا یتی تعهدات حما یو اجرا لی، تعد جادیو ا یپدر جادیافراد به منظور ا یابیمکان  یبرا

SSN  466ها در بخش (a) (13قانون تام )دیدان یکه اگر م میخواه یاز شما م نیهستند. ما همچن یاجبار یاجتماع نی 

خود  یرا در پرونده ها گرید نیتا والد میدار ازیاطالعات ن نی. ما به ادیپدر ادعا شده را ارائه ده SSN ای رمجازیغ نیوالد

اطالعات ممکن است  نی . عدم ارائه امیرا اجرا کن یبانیدستور پشت  کی  ای میکن جادیا یبانیدستور پشت کی،  میکن ییشناسا

 در ارائه خدمات مناسب به شما شود.  ریباعث تأخ

و کامل است. حیدانم صح یفرم تا آنجا که م نیکنم که تمام اطالعات ارائه شده در ا  یم دییتأ من

 _________________________یمتقاض یامضا

 _________________________خیتار

شود   یم  لی درآمد تکم ی و نگهدار ر یبخش با کارکنان تعم  نیا

خیتارIMدفتر ( دینام کارگر )لطفاً چاپ کن 

درآمد  یو نگهدار ریکارگر تعم یها ادداشتی
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