د مسوري د ټولنیزو خدماتو
د کورنۍ مالتړ څانګه

د لنډمهاله مرستې نغدي ګټو لپاره غوښتنلیک
لنډمهاله مرستې ( )TAوړ ماشومانو ته نغدي ګټې چمتو کوي ترڅو د لومړنیو اړتیاو لپاره تادیه کې مرسته وکړي.
د دې غوښتنلیک په بشپړولو سره  ،تاسو د  TAلپاره د ماشوم سرپرست په توګه غوښتنه کوئ
تاسو ممکن د ماشومانو د پاملرنې سبسایډي لپاره وړ اوسئ  TAترالسه کونکي باید د کار اړتیاو کې برخه واخلي پرته
لدې چې مستثنی وي .تاسو کولی شئ د ماشوم پاملرنې لپاره وړتیا ولرئ که تاسو برخه اخلئ .که تاسو د ماشوم پاملرنې ته
اړتیا لرئ تاسو کولی شئ د دې په لیدو سره غوښتنه وکړئhttps://dss.mo.gov/fsd/child-care.htm :
آنالین غوښتنه کولو لپاره " ،آنالین غوښتنه وکړئ" کلیک وکړئ
د کاغذ غوښتنلیک چاپولو لپاره  ،د "کاغذ غوښتنلیک" کلیک وکړئ (تاسو کولی شئ دا آنالین بشپړ کړئ بیا یې چاپ
کړئ  ،یا یې چاپ کړئ او د دې له الرې بشپړ کړئ
الس)
ستاسو د غوښتنلیک سره مرستې ته اړتیا لرئ؟
د کورنۍ مالتړ څانګې ( )FSDتلیفون مرکز ته په  1-855-373-4636باندې زنګ ووهئ  ،یا
د شخصی مرستې لپاره د خپل ځایی  FSDسرچینې مرکز موندلو لپاره لومړۍ برخه ( 4پاه) ته مراجعه وکړئد انګلیسي پرته په بله ژبه کې مرستې ته اړتیا لرئ؟
د پیرودونکي خدماتو استازي ته هغه ژبه ووایاست چې تاسو ورته اړتیا لرئ  ،یا
د نورو معلوماتو لپاره  7برخه (پاه " )9ژبه" وګورئ.
• د  TTYکاروونکي
▫  1-800-735-2966ته زنګ ووهئ  ،یا
په ریل میسوري ته په  711تلیفون وکړئ
په  1برخه کې "نورې ګټورې شمیرې" وګورئ (پاه )4

د غوښتنلیک پروسې او تصویب په اړه مهم معلومات
مهرباني وکړئ د " TAاورینټیشن" برخه ( ، 26پاې  )18-19او د "شخصي مسؤلیت پالن" برخه ( 27پاه  )20ولولئ او
بشپړ یې کړئ .که دا بشپړ نشي  ،دا به ستاسو د غوښتنلیک پروسس ځنډوي او ممکن ستاسو غوښتنلیک رد شي
تاسو باید  5-25پاې ولولئ او بشپړ کړئ او تاسو باید "ستاسو تړون او السلیک" برخه  25( ، 35پاه) السلیک کړئ.
نور خونې ته اړتیا لرئ  -که چیرې په یوه برخه کې کافي ځای شتون ونلري ترڅو ستاسو ټول اړین معلومات ولیکئ ،
مهرباني وکړئ د اضافي معلوماتو سره یوه خالي پاه چمتو کړئ .مهرباني وکړئ د هغه برخې شمیره ولیکئ چې تاسو
دوام کوئ  ،د خپل اضافه معلوماتو برخې سره.
مثال 4 :برخه " -ستاسو د کورنۍ غړي" او ستاسو ټول اضافه شوي معلومات.
د کاغذ کار ته اړتیا  -ډیری برخې به په بولډ چاپ کې معلومات چمتو کړي .دا تاسو ته د هغه کاغذ کار په اړه ویل
کیږي چې د هغه معلوماتو د ثبوت په توګه اړین دي چې تاسو یې په غوښتنلیک کې ایښي  ،لکه د بانک بیانات  ،د زیږون
سندونه  ،د تادیې بندونه  ،او نور.
• که تاسو د هرې برخې لپاره اړین کاغذی کار نلرئ  ،تاسو الهم کولی شئ خپل غوښتنلیک واستوئ یا پریږدئ؛ په
هرصورت  ،دا په بشپړ ډول نشي کیدی
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پروسس شوی تر هغه چې  FSDهرڅه ترالسه کړي.
• که تاسو ټول اړین کاغذی کارونه ندی چمتو کړی  FSD ،به تاسو ته د "معلوماتو غوښتنه" فورمه درولیږي چې په دې
اړه توضیح ورکوي چې کوم کاغذی کار تاسو وړاندې کولی شئ او کله ورته اړتیا وي .تاسو ممکن د "معلوماتو خپریدو
لپاره واک" فورمه هم ترالسه کړئ .بیا  ،تاسو کولی شئ یا هم:
▫ غوښتل شوي کاغذی کار او د "معلوماتو غوښتنه" فورمه  FSDته واستوئ  ،یا
▫ د "معلوماتو خپرولو لپاره واک" فورمه السلیک کړئ او لیږئ چې  FSDته اجازه درکړي چې ستاسو لپاره غوښتل شوي
کاغذی کار ترالسه کړي .دا ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ د کاغذ کار د  FSDلخوا ترالسه شوی.

اضافي برخې  -تاسو ممکن دې اضافه شوي برخو بشپړولو ته اړتیا ولرئ:
• که تاسو د یو یا ډیرو ماشومانو توقیف او کنټرول ولرئ او د مور او پالر نور ساتونکي ندي  ،پدې معنی چې دوی
ورسره ژوند نه کوي
تاسو او مړه شوي نه یاست  ،تاسو باید د هر ماشوم هر غیر سرپرست والدین لپاره الندې بشپړ کړئ چې تاسو یې د خپل
 TAغوښتنلیک کې شامل کړئ:
▫ برخه ( 37پاې " )27-28د ماشومانو مالتړ تړون  "،او
▫ برخه ( 38پاې " )29-30د ماشومانو مالتړ خدماتو لپاره مراجعه/معلومات"
 mayتاسو ممکن د پورته فورمو د ډیرو کاپیو غوښتنه وکړئ که تاسو اړتیا لرئ له یو څخه ډیر غیر سرپرست والدین
لیست کړئ
• که تاسو د خپل  TAنغدي ګټې مستقیم ستاسو چیکینګ یا سپما حساب کې زیرمه کول غوره کړئ  ،بشپړ کړئ:
▫ برخه ( 36پاه " )26د مستقیم زیرمو لپاره تړون" او باطل شوی چک چمتو کړئ  ،یا خپل بانک د فورمې دریمه برخه
بشپړه کړئ.
د رایې ورکولو لپاره راجستر  -ایا تاسو غواړئ د رایې ورکولو لپاره نوم لیکنه وکړئ؟ مهرباني وکړئ  31او  32پاې
بشپړ کړئ.
د بشپړولو څرنګوالی  -ستاسو په کمپیوټر کې  ،تاسو کولی شئ هغه معلومات ډک کړئ چې تاسو یې پیژنئ او غوښتنلیک
چاپ کړئ وروسته پاتې الس لیکلو لپاره  ،یا تاسو کولی شئ خالي غوښتنلیک چاپ کړئ او دا ټول وروسته ډک کړئ .د
محرمیت لپاره  ،دا غوښتنلیک په عامه کمپیوټر کې مه خوندي کوئ  ،مګر تاسو کولی شئ دا خپل شخصي کمپیوټر ته
خوندي کړئ.
د پروسس کولو وخت  -ستاسو غوښتنلیک به ستاسو د غوښتنلیک نیټې څخه  30ورځو کې پروسس شي پرته لدې چې
تاسو معلومات له السه ورکړئ .ستاسو د غوښتنلیک نیټه هغه نیټه ده چې  FSDستاسو غوښتنلیک په منظم
سوداګرۍ/پروسس ساعتونو کې ترالسه کوي .که ستاسو غوښتنلیک د منظم سوداګرۍ ساعتونو لکه رخصتیو  ،اونۍ پای
یا د منظم عملیاتي ساعتونو بهر وروسته د  FSDلخوا ترالسه شي  ،ستاسو د غوښتنلیک نیټه د راتلونکي سوداګرۍ ورځ
ده.
نورو ګټو ته بدلونونه  -ستاسو د  TAغوښتنلیک کې راپور شوي معلومات به د ماشوم پاملرنې سبسایډي  ،د تغذیې
بشپړولو مرستې برنامې ( )SNAPلپاره کومې فعالې قضیې تازه کړي چې د خواړو ټاپونو او/یا MO HealthNet
(میډیکایک) برنامو په نوم هم پیژندل کیږي.
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له همدې امله  ،که تاسو په عاید  ،سرچینو  ،د کورنۍ غړو  ،او نورو کې بدلون ولرئ  ،دا د دې نورو برنامو لپاره د ګټې
مقدار د بدلون المل کیدی شي.
د تادیاتو تادیه  -که د  TAنغدي ګټو لپاره تصویب شي  ،ستاسو لومړۍ تادیه به دا وي:
• د ګټو یوه برخه میاشت که  FSDپه ورته میاشت کې غوښتنلیک تصویب کړي چې تاسو یې غوښتنه کوئ  ،یا
• د ګټو یوه بشپړه میاشت که  FSDغوښتنلیک منظور کړي وروسته له هغې چې تاسو غوښتنه وکړئ.

د اوریدلو حقونه  -که تاسو د  FSDپریکړې سره موافق نه یاست  ،تاسو ممکن د اوریدلو غوښتنه وکړئ .د اوریدنو په اړه
معلوماتو لپاره  ،په  34برخه کې "ستاسو د اوریدلو حقونو په اړه مهم معلومات" وګورئ ( 24پاه).

د ژوند وخت محدود  -د  TAکیش ګټې د  45میاشتني ژوند حد لري
• د تنکي والدینو لپاره چې عمر یې له  18کالو څخه کم وي او په ثانوي (عالي) ښوونځي کې  ،میاشتې د عمر حد پورې نه
شمیرل کیږي تر هغه چې تاسو  18کلن نه شئ.
• د  TAګټې ممکن د ژوند دورې حد څخه ډیر وخت لپاره تادیه شي که چیرې برخه اخیستونکی وي:
▫ د کورني تاوتریخوالي یا د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې لپاره د درملنې یا خدماتو ترالسه کول
▫ د رواني روغتیا اړتیاو لپاره تشخیص او درملنه ترالسه کول
▫ د ماشومانو څانګې سره د خالص درملنې پالن او  MWAدندې روزنې برنامې سره همکاري
▫ په لنډمهاله کورنۍ بحران کې  ،لکه په کور کې اور  ،د جرم قرباني  ،د شرکت ګوښه کیدل  ،یا جدي ټپي کیدل.
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د غوښتنلیک برخې
پاه

برخه
.1

د ادارې د اړیکو معلومات

.2

د غوښتونکي نوم  ،پته او د اړیکې معلومات

.3

ستاسو د کورنۍ غړي

.4

مجاز استازی

.5

د  TAګټې تادیات

.6

د درملو سکرینینګ او درملنه

.7

ژبه

.8

د  TAګټې په بل ایالت کې  ،په بل نوم یا په بل
کور کې ترالسه شوي
سرچینې

.10

دفن پالن

.11

ګمارنه  -د ځان ګمارنې پرته

.12

ځان ګومارنه

.13

نور عاید

.14

د ماشومانو مالتړ او خواړه ورکړئ

.15

اعالمیې

.16

د زیږون معلومات

.17

استوګنه

.18

د کورنۍ غړي په موقت ډول له کوره بهر

.19

د کورنۍ غړي تعلیم

.20

تابعیت

.21

معلولیت

.22

د دندې له السه ورکول یا کم شوي ساعتونه

.9

.23

د ماشوم مالتړ

.24

سبسایډ شوی کور

.25

د  TAکاري اړتیاوې

.26
.27
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د  TAالرښود
د شخصي مسؤلیت پالن

.28

د ملکیت ملکیت

.29

د ژوند بیمې پالیسي

.30

د ماشوم پاملرنې تادیات

.31

د موقتي مرستې تغیر

.32

د  10ورځو دننه د بدلونونو راپور ورکول

.33

ستاسو مسؤلیتونه او حقوق

.34

ستاسو د اوریدلو حقونو په اړه مهم معلومات

.35

ستاسو تړون او السلیک

.36

د مستقیم زیرمو لپاره تړون

.37

د ماشومانو د مالتړ تړون

.38

د ماشومانو مالتړ خدماتو لپاره راجع کول/معلومات
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(د راتلونکي حوالې لپاره دا پاه وساتئ)
 .1د اجنسی اړیکه معلومات
د خپل ځایی کورنۍ مالتړ څانګې ( )FSDسرچینې مرکز یا  MWAدفتر موندلو لپاره:
 .1الړ شهhttps://dss.mo.gov/offices.htm :
 .2خپل زپ کوډ دننه کړئ او په سپارلو کلیک وکړئ
 .3بیا الندې سکرول وکړئ او نقشه د اختیارونو سره وګورئ ترڅو چیک کړئ:
▫  FSDسرچینو مرکزونه
▫ میسوري کاري مرستې مرکزونه ()MWA
▫ د خوړو پینټري
▫ د ټولنې د عمل ادارې ( )CAAمرکزونه
د  FSDاتوماتیک معلوماتو الین
د  FSDمعلوماتو مرکز
 800-392-1261د خپلې مرستې غوښتنلیک حالت
 -FSD-855معلومات ()855-373-4636
چیک کړئ .تاسو به د ټولنیز امنیت شمیره او د زیږیدو
د  FSDخدماتو په اړه د ټیم غړي سره خبرې
نیټې ته اړتیا ولرئ کله چې زنګ ووهئ.
وکړئ  ،کومې ګټې ممکن تاسو ته شتون ولري
ساعتونه :د ورځې  24ساعته په اونۍ کې  7ورځې
او/یا ستاسو غوښتنلیک کې مرسته.
ځواب ورکړ شوی
د مرکې بشپړولو لپاره
855-823-4908

ساعتونه :دوشنبه  -جمعه  ،د سهار له 6:00
څخه تر ماښام  6:30پورې
نورې ګټورې شمیرې:
• د ماشوم مالتړ:
https://dss.mo.gov/child-support/
د ړندو لپاره د بیارغونې خدمات:
800-592-6004
• ریل میسوري711 :
(د معلوماتو کرښه که تاسو اورئ او/یا
وینا کمزوری)
• د تلیفون متن:
800-735-2966
• د  TTDغږ السرسی:
800-735-2466

خپل بشپړ شوی غوښتنلیک چیرته لیږئ:
• غورځول  -تاسو ممکن د خپل بشپړ شوي TA
غوښتنلیک د  FSDسرچینې مرکز ته وړلو
اختیار ولرئ .د معلوماتو موندلو لپاره  ،د شتون
او عملیاتو ساعتونو په شمول  ،ستاسو د ځایی
 FSDسرچینې مرکز ته الړ شئ:
https://dss.mo.gov/dss_map/

 FSDته بریښنالیک:
 yourستاسو غوښتنلیکونو ته بریښنالیک
واستوئ:
د کورنۍ مالتړ څانګه
(TA Application :Attn

Documents@dss.mo.gov

615 East 13th St.
)Kansas City MO 64106

د کینساس ښار
خپل بشپړ شوي غوښتنلیکونه دې ته فیکس
کړئ:
MO 64106
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 غوښتنلیکTA  د:Attn
816-889-2622 :فیکس
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د مسوري د ټولنیزو خدماتو
د کورنۍ مالتړ څانګه

د لنډمهاله مرستې نغدي ګټو لپاره غوښتنلیک

ټولنیز امنیت شمیره یا DCN

 .2د غوښتونکي نوم  ،پته او د اړیکو معلومات
ولسوالي
د ښوونځي ولسوالۍ

د غوښتونکي بشپړ قانوني نوم  -لومړی  ،مینځنی  ،وروستی (اوسنی او لومړی نوم)
فزیکي پته  -د کور یا اپارتمان شمیره  ،کوڅه یا د هیواد سړک  ،ښار  ،ایالت او زپ کوډ دننه
کړ ئ
یوازې بې کوره غوښتونکي  -د تحویلي عمومي پته  -د پوستي دفتر نوم  ،ښار  ،ایالت او زپ کوډ دننه کړئ

د بریښنالیک آدرس  -د بکس  ،کور یا اپارتمان شمیره  ،کوڅه یا د هیواد سړک  ،ښار  ،ایالت او زپ کوډ دننه کړئ
د اصلي تلیفون شمیره :

(یو چک کړئ)
▢ ګرځنده ▢ کور ▢ تمرین
(یو چک کړئ)
▢ ګرځنده ▢ کور ▢ تمرین

دوهم د تلیفون شمیره: :
بریښنالیک:
□ زنګ
د اړیکې غوره میتود (یو چیک کړئ)
□ *لیکل/بریښنالیک په ټولو ځایونو کې شتون نلري
د اړیکو دوهم میتود (یو چیک کړئ) □ زنګ
□ *لیکل/بریښنالیک په ټولو ځایونو کې شتون نلري

□ *متن
□ *متن

□ *د بریښنالیک
□ *د بریښنالیک

□ بریښنالیک
□ بریښنالیک

 .3ستاسو د کور غړي
د کورنۍ غړي چې تاسو سره ژوند کوي باید خپل ځان او هغه خلک شامل کړي چې ستاسو په کور کې ژوند کوي .د
کورنۍ ټول غړي شامل کړئ څوک چې ستاسو یا ستاسو ماشوم (رین) پورې اړه لري د وینې یا واده له الرې .د
غوښتونکي په توګه  ،تاسو باید والدین  ،قانوني سرپرست  ،محافظ  ،یا په کور کې مرستې ته اړتیا لرونکي ماشوم
(ماشوم) پورې اړه ولرئ .تاسو باید د کورنۍ کوم بل غړي لپاره چې ستاسو په پاملرنې  ،توقیف او کنټرول کې وي د ګټو
لپاره غوښتنه وکړئ.
پدې کې شامل کړئ :میړه/میرمن  ،د ماشوم والدین (رین) د کوم لپاره چې تاسو غوښتن لیک ورکوئ  ،پالر  ،مور  ،خور
 ،ورور  ،لمسی  ،لمسی  ،تره  ،تره  ،تره  ،وراره  ،لومړی تره زوی  ،سوتره پالر  ،سوتره مور  ،د تره زوی  ،د خور
خور  ،قانوني ساتونکی.
پدې کې شامل مه کوئ :د  18کالو عمر لرونکي ماشومان چې په ثانوي (عالي) ښوونځي کې ندي  ،د  19کالو څخه ډیر
عمر لرونکي ماشومان  ،یا غیر اړونده ملګري چې قانوني ساتونکي ندي.
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ګډ توقیف :که تاسو په خپل کور کې د کوم ماشوم (رین) ګډ قانوني یا فزیکي توقیف لرئ  ،تاسو باید د کورنۍ بل غړي په
توګه د "ستاسو د کورنۍ برخې غړي" برخې  3پاې  6کې د کورنۍ غړي په توګه لیست کړئ او د دوی په توګه یې په
نښه کړئ "J" .الندې "د دې غړي یا د توقیف ګډ غړي لپاره غوښتنه کول".
دا بکس چیک کړئ که تاسو په کورنۍ کې د ماشومانو  50/50قانوني یا فزیکي توقیف لرئ▢ :
د ټولنیز امنیت شمیره ( :)SSNڅنګه چې تاسو د  TAلپاره غوښتنه کوئ  ،تاسو باید ستاسو او د کورنۍ هر غړي لپاره
چې په کورنۍ کې شامل وي  SSNچمتو کړئ.
• فدرالي قانون تاسو څخه غوښتنه کوي چې د هرچا لپاره د ټولنیز امنیت شمیره ( )SSNورکړئ څوک چې غواړي
لنډمهاله مرسته ترالسه کړي.

§ 1320b-7; 42 U.S.C. § 405(c)(2)(C), 7 U.S.C. §§ 2011-2036,
او د  1935ټولنیز امنیت قانون (( )SSAبرخه  )1137د  PL 98-369لخوا تعدیل شوي ).
• ستاسو د کورنۍ هر غړی (ستاسو په شمول) چې  SSNنلري او په قانوني ډول د  SSNترالسه کولو وړتیا لري  ،باید
د  SSNلپاره غوښتنه کولو سره موافق وي یا د کورنۍ غړی به د  TAلپاره وړ نه وي.
▫ موږ به تاسو د ټولنیز امنیت دفتر ته راجع کړو ترڅو د  SSNلپاره غوښتنه وکړئ یا
▫ تاسو کولی شئ د  SSNآنالین لپاره په  ssa.govکې غوښتنه وکړئ .تاسو کولی شئ د ټولنیز امنیت کارت لپاره
غوښتنلیک ډک او چاپ کړئ.
• هغه کډوال چې په قانوني ډول د ټولنیز امنیت شمیره ترالسه کولو توان نلري اړ ندي چې یو ورکړي یا د یو لپاره
غوښتنه وکړي.
• که تاسو د ځان لپاره د ګټو غوښتنه نه کوئ  ،نو تاسو اړتیا نلرئ موږ ته د ټولنیز امنیت شمیره راکړئ .په هرصورت ،
دا ممکن د هغه چا لپاره چې تاسو یې غوښتنه کوئ د نغدي مرستې ټول مقدار کم کړئ ځکه چې موږ به تاسو د ګټې مقدار
کې شامل نه کړو.
• موږ به ستاسو  SSNستاسو د ډیپارټمنټ پیرودونکي شمیره ( )DCNپیژندنې شمیره په توګه ونه کاروو.
• موږ به د متحده ایاالتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو ( )USCISته هیڅ  SSNنه ورکوو.
• موږ ستاسو معلومات کاروو  ،پشمول د  SSNپه الندې ډول:
▫ هویت تایید کړئ
▫ د تابعیت او کډوالۍ وضعیت تایید کړئ
▫ عاید او سرچینې تایید کړئ
▫ د دوه اړخیزو ګټو مخنیوی
▫ د ماشومانو مالتړ تاسیس او پلي کول
▫ کمپیوټر د ایالت  ،محلي او فدرالي ادارو او زموږ نورو برنامو سره د معلوماتو تایید کولو لپاره میچ کوي
▫ پیسې راټول کړئ که موږ تاسو ته کومه ګټه تادیه کړو
▫ د نغدو مرستو د ارزولو لپاره له نورو دولتي ادارو او د هغوی قراردادیانو سره شریک کړئ
موږ ممکن ستاسو معلومات د قانون پلي کونکو چارواکو ته د دې هدف لپاره ورکړو چې د قانون څخه د مخنیوي لپاره
تښتیدلي کسان ونیسي.
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د اتباع او کډوالۍ وضعیت په اړه مهم معلومات:
• د ډیری مرستې ترالسه کولو لپاره  ،تاسو اړتیا لرئ موږ ته د هر هغه چا لپاره چې د مرستې غوښتنه کوي د تابعیت او
کډوالۍ وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
• موږ ته د ټولو خلکو لپاره د تابعیت او کډوالۍ دریځ راکړل چې د ګټو لپاره وړ دي موږ ته اجازه راکوي چې دا د
لنډمهاله مرستې ګټې مقدار کې شامل کړو .که تاسو موږ ته دا معلومات ونه راکړئ  ،ستاسو د کورنۍ لپاره د  TAګټې
اندازه ممکن ټیټه وي .په هرصورت  ،دا به د هغه خلکو وړتیا اغیزه ونکړي چې تاسو یې غوښتنه کوئ څوک چې موږ ته
د دوی د تابعیت تایید یا د غیر تابعیت وړ حیثیت درکړي.
• تاسو اړتیا نلرئ موږ ته د هر هغه چا لپاره چې غوښتنلیک نه ورکوي د تابعیت او کډوالۍ وضعیت په اړه معلومات
راکړئ.
• تاسو اړتیا نلرئ موږ ته د عاید  ،سرچینو یا نورو معلوماتو په اړه معلومات راکړئ د هغه چا لپاره چې موږ ته یې د
تابعیت یا د کډوالۍ وضعیت معلومات ندي راکړي د غوښتنلیک پروسې بشپړولو لپاره.
• که تاسو پخپله د کومې ګټې لپاره غوښتنه نه کوئ یا که تاسو د تابعیت یا کډوالۍ معلومات نه وړاندې کول غوره کوئ ،
موږ به د  USCISڅخه دا معلومات موندلو هڅه ونه کړو.
• د تابعیت معلومات به په  20برخه (پاه  )15کې بشپړ شي.

الندې ستاسو د کورنۍ چارټ غړو بشپړولو څرنګوالی:
• د غړي نوم  -د هغه کس نوم چې ستاسو د اوسیدو ځای کې ژوند کوي  -لومړی ځان لیست کړئ او بیا د کورنۍ هر
غړی .که تاسو په کورنۍ کې د کومو ماشومانو  50/50مشترکه توقیف لرئ  ،نو تاسو اړتیا لرئ هغه څوک چې تاسو
ورسره ګډ توقیف لرئ د خپلې کورنۍ د غړي په توګه لیست کړئ که څه هم دوی ستاسو سره ژوند نه کوي .دا شخص به
د ګډ توقیف غړي په توګه په نښه شي.
• ریس  -دننه کړئ 1 :د سپین لپاره  2 ،د تور/افریقایي امریکایی لپاره  4 ،د امریکایی هندي/االسکا اصلي لپاره  A4 ،د
فدرالي پیژندل شوي قبیلې لپاره  5 ،د اسیا لپاره  6 ،د اصلي هاوایان/پیسفک ټاپو لپاره  ،یا  7نورو لپاره
• جنس M :د نارینه لپاره  F ،د ښځینه لپاره
• تاسو سره قانوني اړیکې  -د واده  ،وینې یا محکمې له الرې ( ،مثال :ښځه  ،زوی  ،لور  ،قانوني سرپرست)
• ازدواجي حالت  -دننه کړئ :د مجرد لپاره  ، SGLد واده لپاره  ، Mد طالق لپاره  ، Dد کونډو لپاره  ، Wد جال کیدو
لپاره SEP
• د واده نیټه  ،طالق  ،جال یا کونډه نیټه  -د خپل واده حالت بدلولو نیټه دننه کړئ
• زیږون نیټه د دې غړي لپاره
• د دې غړي یا د توقیف ګډ غړي لپاره غوښتنه کول Y :د هو لپاره  N ،د نه لپاره  J ،د ګډ توقیف لپاره (که دا بل
والدین وي چې تاسو سره ګډ توقیف شریکوي مګر ستاسو سره ژوند نه کوي)
• ( SSNد ټولنیز امنیت شمیره)  -د غړي ټولنیز امنیت شمیره چمتو کړئ که دوی ولري
• د  SSNلپاره به غوښتنه وکړي  -د هو لپاره  Yداخل کړئ  N ،د نه لپاره (یوازې بشپړ که د کورنۍ غړی SSN
نلري)
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د غړي نوم

ریس
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مدني
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SSN

د SSN
لپاره به
غوښتنه
وکړي

 .4مجاز استازی
زه یو باوري استازی غواړم چې زما سره د لنډمهاله مرستې ( )TAلپاره غوښتنه کولو کې مرسته وکړي او/یا زما په
استازیتوب عمل وکړم که زه  TAترالسه کړم.
□ هو □ نه که هو  ،دا برخه بشپړه کړئ:
د یو باوري استازي په ټاکلو سره  ،تاسو موافق یاست چې  FSDته اجازه ورکړئ خپل واک لرونکي استازي ته لیکونه
او خبرتیاوې واستوئ.
هغه څوک چې تاسو یې ټاکئ باید  18کلن یا ډیر وي او ستاسو وضعیت په کافي اندازه وپیژني چې دوی کولی شي ستاسو
غوښتنلیک بشپړ کړي یا ستاسو په استازیتوب عمل وکړي .دوی به په قصدي ډول غلط یا ګمراه کونکی بیان نکړي ،
معلومات پټ کړي  ،یا د کوم حقیقت یا پیښې راپور ورکولو کې پاتې راشي چې د دې ایالت یا متحده ایاالتو کوم قانون ،
مقرراتو یا قواعدو لخوا راپور ورکولو ته اړتیا لري.
زه/موږ دا سړی (د  18کالو څخه پورته عمر) ته مسؤلیت ورکوو چې مسؤلیت ولرئ (یو یا څو بکسونه چیک کړئ):
□ له ما/موږ سره د  TAګټو لپاره غوښتنلیک کې مرسته کول چې پکې زما/زموږ په استازیتوب عمل کول شامل دي که
زه/موږ د  TAګټو لپاره تصویب شو  ،پشمول کلنۍ بیاکتنې  ،د بدلون راپور ورکول  ،او خبرتیاوې ترالسه کول.
□ د  FSDحساب آنالین مخابراتو ته السرسی ومومئ.
□ د  FSDحساب آنالین مخابراتو ته السرسی یوازې وروسته له هغه چې زه مړ شم.
د مجاز استازي بشپړ قانوني نوم (لومړی  ،مینځنی  ،وروستی)

د مجاز استازي د زیږون نیټه

د واک لرونکي استازي بریښنالیک آدرس –
د کور یا اپارتمان شمیره  ،سړک یا د کاونټي سړک  ،ښار  ،ایالت او زپ کوډ دننه کړئ

واک لرونکي استازي لومړني تلیفون شمیره (یو چیک کړئ)
□ سیل □ کور □ کار □ نور
زه/موږ پوهیږو چې زه/موږ زما/زموږ د مجاز استازي لخوا ورکړل شوي معلوماتو لپاره مسؤل یو  ،پشمول د هر هغه
معلومات چې ممکن غلط وي.
ستاسو (غوښتونکي) السلیک:
د باوري استازي السلیک:
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 .5د  TAګټې تادیات
• تاسو باید د خپل ماشوم یا ماشومانو سره د مرستې لپاره د  TAنغدي ګټه وکاروئ.
• ستاسو د  TAنغدي ګټې تادیه ممکن تاسو ته د بریښنایی ګټې لیږد ( )EBTکارت یا د مستقیم زیرمو له الرې بانکي
حساب ته ولیږل شي.
که تاسو د  TAلپاره تایید شوي یاست او ستاسو مستقیم زیرمه د لومړۍ تادیې لپاره ندي تنظیم شوي  ،لومړی چیک به
تاسو ته واستول شي.
• تاسو ممکن خپل  EBTکارت په دې کې ونه کاروئ:
□ د شرابو پلورنځي
□ کیسینو  ،یا د لوبو تاسیسات
□ پرچون تاسیسات چې د لویانو پر اساس تفریح چمتو کوي  ،او
□ هر هغه ځای یا د کوم شی لپاره چې د لویانو لخوا کارول کیږي  18یا ډیر او د ماشوم یا کورنۍ په غوره ګټو کې ندي.
د  TAګټې ناوړه ګټه اخیستنه غیر قانوني ده:
• ستاسو د  EBTراکړې ورکړې به وڅارل شي.
• که تاسو د خپل  TAپیسو څخه ناوړه ګټه پورته کوئ  ،تاسو ممکن تحقیق وکړئ او پیسې بیرته ورکړئ.
• تاسو قانون مات کوئ که تاسو د بل چا  EBTکارت یا تادیات واخلئ  ،یا خپل  EBTکارت یا تادیات وپلورئ.
د  TAګټې تادیې میتود:
• الندې  ،موږ ته ووایاست چې تاسو څنګه غواړئ د  TAنغدي ګټې تادیه ترالسه کړئ که تاسو د  TAلپاره منل شوي
یاست .که تاسو مستقیم زیرمه غوره کوئ ،
د دې غوښتنلیک برخه ( 36پاه  )26کې د مستقیم زیرمو غوښتنلیک فورمه ډکه کړئ

الندې ځواب ورکړئ:
تاسو څنګه غواړئ خپل د  TAنغدي ګټه ترالسه کړئ؟
کارت؟
□ مستقیم زیرمه □  EBTکارت

ایا تاسو د  EBTکارت ته اړتیا لرئ؟
□ هو □ نه

د مستقیم زیرمو معلومات (په  26پاه کې  36برخه):
دا به ستاسو بانکي حساب تصدیق کولو لپاره لږترلږه  10ورځې وخت ونیسي.
• هر هغه تادیه چې مخکې له دې چې بانک ستاسو حساب تایید کړي تاسو ته به د لیږل شوي چک یا د بریښنایی ګټې لیږد
له الرې وي.
• تادیه ستاسو بانک ته په هغه نیټه سپارل کیږي چې چیکونه ستاسو د مرستې ډول لپاره لیږل کیږي .که تاسو په اړه کومه
پوښتنه لرئ
که تادیه ستاسو حساب ته کریډیټ شوې وي  ،تاسو کولی شئ دا معلومات له خپل بانک څخه ترالسه کړئ.
• که تاسو اړتیا لرئ خپل مستقیم زیرمه شوي بانکي حساب بدل کړئ  ،تاسو کولی شئ د کورنۍ مالتړ څانګې پیرودونکي
خدمت سره په  855-373-4636اړیکه ونیسئ.
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سمدستي غوښتنه وکړئ چې اوسني بانکي حساب ته مستقیم زیرمه بنده شي .که تاسو دا ونه کړئ  ،ستاسو تادیه به وځنډول
شي.
• هر هغه تادیه چې ستاسو د مستقیم زیرمه حساب تړل کیدو وروسته کیږي د چیک په به وي چې تاسو ته ستاسو د
بریښنالیک آدرس ته لیږل کیږي.
 .6د درملو سکرینینګ او درملنه
مهم  -دا برخه بشپړه کړئ او د درملو سکرینینګ یا درملنې کې همکاري وکړئ که تاسو غواړئ د  TAګټې ترالسه
کړئ او وساتئ
پدې برخه کې د درملو سکرینینګ او درملنې په اړه مهم معلومات شامل دي .پدې برخه کې نه همکاري کولی شي تاسو د
 3کلونو مودې لپاره د  TAلپاره وړ کیدو المل شي!
د میسوري قانون  FSDته اړتیا لري ترڅو د  TAغوښتونکو څخه د مخدره توکو غیرقانوني کارولو په اړه پوښتنې
وکړي.
• که تاسو دې پوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه وکړئ  ،تاسو د درې کلونو لپاره د تطبیق وړ نه یاست .تاسو ممکن د اوریدو
غوښتنه وکړئ که تاسو موافق نه یاست*.
تاسو ممکن د درملو ازموینې ته اړتیا ولرئ
□ تاسو به د درملو ازمونې شرکت څخه یو لیک ترالسه کړئ چې تاسو ته به ووایی چې د درملو ازموینه چیرته او کله
وکړئ.
□ که تاسو د ګمارنې لپاره حاضر نشئ  ،د اړتیا وړ ټول کاغذی کارونه مه کوئ لکه څنګه چې ستاسو د درملو ازموینې
په وخت کې غوښتنه شوې یا د مخدره توکو ازموینه بشپړه نه کړئ  ،تاسو به د دریو کلونو لپاره د تطبیق وړ نه اوسئ.
تاسو ممکن د اوریدو غوښتنه وکړئ که تاسو موافق نه یاست*.
تاسو کولی شئ مستقیم د مخدره توکو ازموینې اخیستو پرځای د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې درملنې ته الړشئ.
□ که تاسو غیرقانوني مخدره توکي کاروئ  ،تاسو کولی شئ سمدستي درملنې ته الړشئ که تاسو الندې "د درملو
سکرینینګ" برخې کې پوښتنې  2#ته "هو" ځواب ورکړئ.
□ که تاسو د  TAلپاره منل شوي یاست  ،ستاسو ګټې به د درملو سکرینینګ اړتیاو له امله کم نشي که تاسو د رواني
روغتیا ریاست ( )DMHالندې د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې درملنې اړتیاو سره مطابقت لرئ.
که تاسو مثبت ازموینه وکړئ:
□ تاسو باید موافق اوسئ چې ګډون وکړئ  ،برخه واخلئ  ،او د  DMHله الرې د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې
درملنې برنامه په بریالیتوب سره بشپړه کړئ یا تاسو به د  3کلونو لپاره د تطبیق وړ نه اوسئ .تاسو ممکن د اوریدو
غوښتنه وکړئ که تاسو موافق نه یاست*.
□ که تاسو د  TAلپاره منل شوي یاست  ،ستاسو ګټې به د مخدره توکو د سکرینینګ اړتیاو له امله کم نشي که تاسو د
 DMHالندې د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې درملنې اړتیاو سره مطابقت لرئ.
که تاسو د درملو درملنې برنامې ته راجع شئ:
□  DMHبه تاسو سره اړیکه ونیسي ترڅو د درملنې لپاره ستاسو اړتیا ارزونه وکړي.
□ که تاسو د درملنې لپاره حاضر نشئ یا درملنه یې بشپړه نه کړئ  ،نو تاسو د  3کلونو لپاره د تطبیق وړ نه یاست .تاسو
ممکن د اوریدو غوښتنه وکړئ که تاسو موافق نه یاست*.
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□ که تاسو د لنډمهاله مرستې لپاره منل شوي یاست  ،ستاسو ګټې به د مخدره توکو د سکرینینګ اړتیاو له امله کم نشي که
تاسو د  DMHالندې د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې درملنې اړتیاو سره موافقت کوئ.
که تاسو د  TAلپاره وړ نه یاست  ،نو تاسو باید  FSDته ووایاست چې ستاسو محافظت کونکی څوک دی
□ تاسو باید د خپلې کورنۍ د نورو غړو لپاره د  TAګټې ترالسه کولو لپاره یو شخص غوره کړئ .دې سړي ته
"محافظت کونکي" ویل کیږي .که تاسو محافظتي تادیه کونکی نه غوره کوئ  FSD ،به دا شخص غوره کړي .تاسو
ممکن د اوریدو غوښتنه وکړئ که تاسو موافق نه یاست*.
*د "ستاسو د اوریدلو حقونو په اړه مهم معلومات" لپاره  34برخه (پاه  )24 - 23وګورئ.
د درملو سکرینینګ  -الندې ځواب ورکړئ:
 .1په تیر کال کې څو ځله تاسو غیر قانوني درمل کارولي  ،یا د غیر طبي دالیلو لپاره د نسخې درمل کارولي؟
(یو چک کړئ)
□ زه د ځواب ویلو څخه انکار کوم (تاسو به د 3
□  10یا ډیر
□  6ته 9
□ 1ته 5
□ 0
کلونو لپاره د  TAلپاره نامناسب یاست)
 .2که تاسو اړ یاست چې د مخدره توکو ازموینې ته تسلیم شئ  ،ایا تاسو غواړئ د درملو ازموینې اخیستو پرځای د مخدره
توکو ناوړه درملنې لپاره  DMHته راجع شئ؟
□ نه
□ هو
د درملو ازموینې ته راجع کول
• که تاسو د  TAلپاره منل شوي یاست او عمر مو  18یا ډیر وي او د کورنۍ مشر یاست  ،ستاسو نوم به د میسوري لویې
ګزمې ( )MHPله ریکارډونو سره سمون ولري.
▢  FSDبه ستاسو نوم  MHPته واستوي نو  MHPکولی شي ستاسو نوم د دوی ریکارډونو سره سم کړي.
▢  MHPبه په تیرو  12میاشتو کې د مخدره توکو پورې اړوند نیولو یا محکومیتونو په اړه  FSDمعلومات ولیږي.
▢ که تاسو د مخدره توکو پورې اړوند نیول یا محکومیت لرئ  ،ستاسو نوم به د درملو ازمونې شرکت ته واستول شي.
▢ د درملو ازمونې شرکت به تاسو ته یو لیک درولیږي چې تاسو ته به ووایی چې چیرې او کله ستاسو د درملو ازموینه
واخلئ.
▢ که تاسو د مالقات لپاره حاضر نشئ یا د مخدره توکو ازموینه بشپړه نکړئ  ،تاسو د  3کلونو لپاره د تطبیق وړ نه
یاست.
تاسو ممکن د اوریدلو غوښتنه وکړئ که تاسو موافق نه یاست .د "ستاسو د اوریدلو حقونو په اړه مهم معلومات" لپاره 34
برخه (پاې  )24-23وګورئ.

 .7ژبه
 FSDاړتیا لري په هغه ژبه معلومات ولرئ چې تاسو ورسره خبرې کوئ ترڅو ستاسو سره غوره مرسته وکړي .هغه
ژبه چې تاسو پرې خبرې کوئ ستاسو د  TAګټو ترالسه کولو وړتیا اغیزه نه کوي.
آیا تاسو کوالی شی چی په انګریزی خبری وکړی؟
▢ هو ▢ نه که هو  7 ،برخې ته الړشئ.
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جرمني

که نه  ،تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ؟ ▢ البانیا ▢ عربي ▢ چینایی ▢ فارسي ▢ فرانسوي
کوریای کرد رومانیایی روسی صومالی اسپانوی سوډانی ویتنامی
نور  -لیست:
 .8د  TAګټې په بل ایالت کې  ،په بل نوم یا په بله کورنۍ کې ترالسه کیږي
 .1ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم چا په بل ایالت کې  TAیا د تغذیې اضافي مرستې برنامې ( )SNAPګټې ترالسه
کړي؟
هو نه که هو  ،الندې لیست کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
د کورنۍ غړي نومونه چې
په بل ایالت کې ګټې ترالسه
کوي

هغه ایالت لیست کړئ چیرې تیره میاشت د  TAګټه په
بل ایالت کې ترالسه شوه
چې د  TAګټې ترالسه
شوي

ایټالوی

د ګټې ډول ( TA ،SNAP
یا دواړه)

 .2ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم چا د بل نوم الندې  TAیا  SNAPګټې ترالسه کړي؟
هو نه که هو  ،الندې لیست کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
د کورنۍ غړي نومونه چې د بل نوم
الندې ګټې ترالسه کوي

د نورو نومونو ګټې الندې ترالسه شوي

د ګټې ډول (  TA ،SNAPیا دواړه)

 .3ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی دا مهال د بلې کورنۍ غړي په توګه  TAیا  SNAPترالسه کوي؟
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هو

نه که هو  ،الندې لیست کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.

د کورنۍ د غړو نومونه چې د بلې کورنۍ د غړي په توګه ګټې ترالسه کوي

د ګټې ډول (  TA ،SNAPیا دواړه)

 .9سرچینې
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د حسابونو  ،سپما حسابونه  ،په الس کې نغدي پیسې  ،د زیرمو سندونه ،
ذخیره  ،د سپما بانډونه  ،کارپوریټ بانډونه  ،پورونه  ،امانتونه یا نورې پانګوونې لري؟ هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره بشپړ کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
سرچینې (لکه د حساب چیک کول) باید ستاسو د غوښتنلیک پروسس کولو لپاره ثابت شي .که تاسو دا معلومات لرئ ،
دا د دې غوښتنلیک سره چمتو کړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي
نیټه چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت
دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات د  FSDلخوا ترالسه شوي.
د سرچینې سره
د کورنۍ غړي
نوم

د حساب
که دا یو ګډ
حساب وي  ،ایا پرانیستلو نیټه
تاسو مرسته
کوئ؟
(هو یا نه)

ارزښت او
توازن

$

$

$
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د سرچینې
توضیحات (د
بیلګې په توګه
د سپما حساب)

د سرچینې
موقعیت (د
بیلګې په توګه
د بانک نوم)

ایا د کورنۍ
غړی دې
سرچینې ته
السرسی لري؟
(هو یا نه)

$

 .10دفن پالن
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د تدفین پالن لري  ،یا تادیه یې کړې؟ هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره بشپړ کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
د تدفین پالنونه باید ستاسو د غوښتنلیک پروسس کولو لپاره ثابت شي .که تاسو د تدفین پالن کاپي د پالیسي مالک  ،د بیمې
شرکت نوم (که شتون ولري)  ،د بیمې پالیسي شمیره (که شتون ولري)  ،د مخ ارزښت پالن کړئ او د ګټې تسلیم کولو
ارزښت پالن کړئ  ،دا غوښتنلیک سره چمتو کړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په
راتلونکي نیټه چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو
مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات د  FSDلخوا ترالسه شوي.

د کورنۍ غړي
نوم د تدفین
پالن سره

د پالیسۍ خاوند

صادرونې نېټه

د بیمې شرکت
نوم

د بیمې پالیسي
شمیره

د مخ
ارزښت
پالن کړئ

د پالن
ګټې نغدي
تسلیم
ارزښت

 .11استخدام-د ځان څخه د استخدام پرته
ایا تاسو یا د کورنۍ کوم بل غړی په کار بوخت یاست؟ هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره بشپړ کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ .که د کورنۍ غړی له
یو څخه ډیر دندې ولري  ،هره دنده په جال لیکو کې لیست کړئ.
موږ باید ستاسو د غوښتنلیک پروسس کولو لپاره د دندې ثبوت ولرو .که تاسو په تیرو  30ورځو کې د معاش چیک
سټبونو کاپي لرئ  ،دوی ته غوښتنلیک ورکړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په
راتلونکي نیټه چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا
ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات د  FSDلخوا ترالسه شوي.
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د ګمارل شوي
کورنۍ غړي نوم

پیل نېټه

د کارګر نوم

د کارمند پته او
تلیفون

د کسراتو دمخه
ناخالص معاش

څو ځله تادیه کیږي

$

▢ اونیزه
هره  2اونۍ
▢ په میاشت کې
دوه ځله
میاشتنی
نور  ،تشریح
کړ ئ :
___________
▢ اونیزه
هره  2اونۍ
▢ په میاشت کې
دوه ځله
میاشتنی
نور  ،تشریح
کړ ئ :
___________

$

 .12ځانته دنده
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک ستاسو خپله سوداګرۍ پرمخ وړي یا پخپله کار کوي؟ بېلګه :د ماشوم پالنه  ،د
فارم عاید ،
غیر معمولي دندې او نور.
هو نه که هو  ،الندې بشپړ کړئ .که نه  13 ،برخې ته الړشئ.
موږ باید ستاسو د غوښتنلیک پروسس کولو لپاره د ځان ګمارنې ثبوت ولرو .که تاسو د جنوري-دسمبر څخه د ټول کال
لپاره پخپله ګمارلي یاست تاسو کولی شئ د مالیې وروستي بیرته ستنیدنه چمتو کړئ .که تاسو د ټول کال لپاره پخپله ګمارل
شوي نه یاست تاسو کولی شئ د سوداګرۍ حسابونه  ،رسیدونه  ،د سوداګرۍ حساب ریکارډونه  ،حوالې او نور چمتو
کړئ او دوی ته غوښتنلیک چمتو کړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه
چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی
چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات د  FSDلخوا ترالسه شوي.
• الندې حسابونه باید د تیرو  3میاشتو لپاره د ځان ګمارنې لپاره عاید منعکس کړي.
• ثبت شوي عاید باید ورته وي لکه څنګه چې د داخلي عوایدو خدمت ( )IRSته لیږل شوي ستاسو د مالیې فورمو کې د
کورنۍ غړي لپاره راپور ورکولو ته اړتیا وي.
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• تاسو باید میاشت  ،کال  ،ناخالص عاید  ،ټول لګښتونه او د لګښت ډول په ګوته کړئ( .تاسو به اړتیا ولرئ د دې
معلوماتو ثبوت چمتو کړئ)
د ځان ګمارل شوي کورنۍ غړي نوم:
د سوداګرۍ نوم یا د سوداګرۍ ډول:
پیل نېټه:
میاشت کال

عاید او لګښتونه
ناخالص عاید _____________ $
د ټولو لګښتونو مجموعه _____________ $
د ادعا شوي لګښتونو لیست ډول:
ناخالص عاید _____________ $
د ټولو لګښتونو مجموعه _____________ $
د ادعا شوي لګښتونو لیست ډول:
ناخالص عاید _____________ $
د ټولو لګښتونو مجموعه _____________ $
د ادعا شوي لګښتونو لیست ډول:

د ځان ګمارل شوي کورنۍ غړي نوم:
د سوداګرۍ نوم یا د سوداګرۍ ډول:
پیل نېټه:
میاشت کال

عاید او لګښتونه
ناخالص عاید _____________ $
د ټولو لګښتونو مجموعه _____________ $
د ادعا شوي لګښتونو لیست ډول:
ناخالص عاید _____________ $
د ټولو لګښتونو مجموعه _____________ $
د ادعا شوي لګښتونو لیست ډول:
ناخالص عاید _____________ $
د ټولو لګښتونو مجموعه _____________ $
د ادعا شوي لګښتونو لیست ډول:

 .13نور عاید
د نورو عایداتو لیست:
د ماشوم مالتړ
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ټولنیز امنیت  -د ادعا شمیره دننه کړئ:
اضافي امنیت عاید (، )SSI
د ټولنیز امنیت معلولیت عاید (، )SSDI
زوړ عمر  ،ژغورونکی او معلولیت بیمه ()OASDI
د کارمند لخوا سپانسر شوي معلولیت تادیات
د امانت فنډ/کلنۍ
ګټه او ګټه
تقاعد/تقاعد/معلولیت
د وترنرانو ګټې
د بیکارۍ جبران
د ملګرو یا خپلوانو څخه پیسې
نور  -تشریح کړئ کوم نور عاید چې تاسو یې لرئ
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې څوک دا مهال نور عاید ترالسه کوي  ،یا په تیرو  30ورځو کې نور عاید ترالسه کړی؟
هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره الندې بشپړ کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
• نور عاید باید ستاسو د غوښتنلیک پروسس کولو لپاره ثابت شي .که تاسو الندې لست شوي کوم کاغذونه ولرئ  ،دا
خپل غوښتنلیک سره چمتو کړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه
چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی
چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات د  FSDلخوا ترالسه شوي.
□ د باور فنډونه/کلنۍ او تقاعد/تقاعد  -د پالن څخه جایزه لیک یا بیان چې د میاشتني عاید اندازه ښیې.
□ د وترنر ادارې ( )VAګټې  -د اوسني ګټې مقدار سره د  VAلیک
□ د ملګرو یا خپلوانو څخه پیسې  -د هغه چا لخوا لیکل شوی بیان چې پیسې یې ورکړي.
د کورنۍ غړي نوم:

د عاید نور ډول (پورته
لیست ته مراجعه وکړئ)

د پیسو اندازه

څو ځله تادیه کیږي
□ اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه ځله
□ میاشتنی
نور  ،تشریح کړئ:
_________________
□ اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه ځله
□ میاشتنی
نور  ،تشریح کړئ:
_________________
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□ اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه ځله
□ میاشتنی
نور  ،تشریح کړئ:
_________________
□ اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه ځله
□ میاشتنی
نور  ،تشریح کړئ:
_________________
 .14د ماشومانو مالتړ او خواړه ورکړئ
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د ماشوم مالتړ یا د کورنۍ څخه بهر چا ته پیسې ورکوي؟ هو
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره الندې بشپړ کړئ .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
د کورنۍ غړي
پیسې ورکوي

شخص پیسې
ورکړې

پیسې ورکړل شوې

د تادیې ډول (د
ماشوم مالتړ یا
معاش)

نه

څو ځله تادیه کیږي

□ اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه ځله
□ میاشتنی
نور  ،تشریح کړئ:
_________________
□ اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه ځله
□ میاشتنی
نور  ،تشریح کړئ:
_________________

 .15اعالنونه
پدې برخه کې د هرچا لپاره "هو" ځواب ورکړئ د بالغ په توګه هڅه کړې یا څوک چې د محاکمې مهالویش لري .که
ځواب "هو" وي د کورنۍ ټول غړي لیست کړئ دا پلي کیږي .که پوښتنه په کورنۍ کې هرچا باندې نه پلي کیږي "نه"
ځواب ورکړئ.
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که هو  ،د
کورنۍ د غړو
نوم لیست کړئ
ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د  9/22/96وروسته د  500ډالرو یا ډیرو څخه
د  SNAPګټو اخیستلو یا پلورلو په تور محکوم شوی؟
ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی تښتیدلی ترڅو د جرم (یا جرم هڅه) لپاره د
تعقیب  ،توقیف یا زندان څخه مخنیوی وکړئ چې جرم دی؟
ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د آزموینې یا پیرول شرط سرغړونه کوي؟

هو

نه

هو

نه

هو

نه

آیا شما یا هر یک از اعضای خانواده خود شرط مشروط یا مشروط را نقض می کنید؟

هو

نه

ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د بل پیژندنې الندې  (FS) SNAP/TAترالسه
کوي یا د بلې کورنۍ غړي یا بل دولت کې؟
ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی د فدرالي یا ایالت محکمې کې د
9/22/96وروسته د غیرقانوني ملکیت  ،کارولو یا کنټرول شوي مادې توزیع په
ارتکاب محکوم شوی؟

هو

نه

ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی کله هم له  9/22/96وروسته په کوم ایالت کې د
جعلي  SNAP/TA ،FSګټو ترالسه کولو په تور محکوم شوی؟
ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی له  9/22/96وروسته د مخدره توکو لپاره د
 SNAPګټو په سوداګرۍ محکوم شوی؟

که هو د سرغړونې نیټه

هو نه
که هو  ،کوم
حالت:
هو نه
هو

نه

 .16د زیږون معلومات
د کورنۍ هر غړي لپاره الندې بشپړ کړئ  ،لومړی له ځانه پیل کړئ .دا په  2برخه کې د "ستاسو د کورنۍ غړي" په
ورته ترتیب کې لیست کړئ که چیرې د کورنۍ غړی په میسوري کې زیږیدلی وي  FSD ،ممکن اضافي معلوماتو ته
اړتیا ونلري .که تاسو د کورنۍ غړو لپاره زیږیدنې سندونه لرئ چې په میسوري کې ندي زیږیدلي  ،دا خپل غوښتنلیک
سره چمتو کړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه چمتو کړئFSD .
کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ
چې معلومات ترالسه شوي.
د کورنۍ غړي نوم

د زیږیدو نیټه

ایا د دوی مور او
پالر واده شوي و
کله چې دوی
زیږیدلي وو؟

.1

هو

نه

.2

هو

نه

.3

هو

نه

.4

هو

نه

.5

هو

نه

.6

هو

نه

.7

هو

نه

.8

هو

نه
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د مور لومړی
نوم (لومړی او
وروستی)

د پالر نوم
(لومړی او
وروستی)

د زیږون هیواد

د زیږون حالت

.9

هو

نه

.10

هو

نه

 .17استوګنه
هو

ایا تاسو او د کورنۍ ټول غړي د میسوري اوسیدونکي یاست؛ او ایا هرڅوک پالن لري په میسوري کې پاتې شي؟
نه
که نه  ،د کورنۍ د هر غړي نوم لیست کړئ څوک چې د میسوري اوسیدونکی نه وي یا د پاتې کیدو پالن نلري .که دا
تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
.1

.3

.2

 .18د کور غړي د کور څخه لنډمهاله بهر
د دالیلو لیست چې یو غړی ممکن له کوره بهر وي:
د ماشومانو څانګې توقیف ځای کې
د درملنې په مرکز کې
په آزموینه کې د ماشومانو څانګې سره د کور ځای په ځای کول
په روغتون کې
په دنده قول اردو کې
په موقت ډول له دولت څخه بهر
په ښوونځي کې
نور  -تشریح کړئ
هو نه
ایا تاسو یا ستاسو د کورنۍ کوم غړی په موقت ډول له کوره بهر یاست؟
که هو  ،د کورنۍ هر غړی لیست کړئ چې په موقت ډول له کوره بهر دی .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه
پیل کړئ.
د کورنۍ غړی چې له کوره بهر
دی

د کور پریښودو نیټه

د بیرته ستنیدو نیټه

د کور څخه بهر دلیل (پورته لیست ته مراجعه وکړئ):
د کور څخه بهر دلیل (پورته لیست ته مراجعه وکړئ):
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اوسنی ادرس

ولسوالي

د کور څخه بهر دلیل (پورته لیست ته مراجعه وکړئ):

 .19د کور د غړو زده کړه
د ځان او په کورنۍ کې د هرچا لپاره چې ښوونځي ته ځي  ،الندې بشپړ کړئ  ،پشمول هغه ماشومان چې د وړکتون پیل
کولو ته اړتیا لري یا  6کلن یا ډیر عمر لري .لومړی له ځانه پیل وکړئ.
د کورنۍ غړو لپاره چې  17یا ډیر عمر لري او په لیسه کې دي  ،د ښوونځي څخه یو لیک چمتو کړئ چې ښیې زده
کونکی نوم لیکل شوی  ،د زده کونکي وضعیت او د فراغت تمه شوې نیټه .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه
به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې
مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات ترالسه شوي.
د کورنۍ غړي نوم

تر ټولو
لوړه درجه
بشپړه شوې

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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د نوم لیکنې وضعیت
 = NEنوم لیکنه نه ده شوې
 = PTنیمه وخت
 = HTنیم وخت
 = FTبشپړ وخت

درجې
 = DPډیپلوم
 = CEسند
 = ASد همکارۍ
درجه (ایسوسی ایټ
ڈګری۔)
 = BAلیسانس.
 = MAماستري.
 = PHدوکتورا.

د ښوونځي
نوم

د ښوونځي
ډول
مثالونه:
ابتدایي
لیسه یا عالي
ښوونځی
د کور
ښوونځي
کالج

د ښوونځي که د  17کالو
څخه ډیر عمر
ښار
ولري ،
فراغت یا
د فراغت اټکل
شوی نیټه

 .20تابعیت
• ایا ستاسو د کورنۍ ټول غړي د متحده ایاالتو اتباع دي؟ هو نه
• که نه  ،د کورنۍ هر غړي لپاره چې د متحده ایاالتو تابعیت نلري الندې د کډوالۍ وضعیت بشپړ کړئ.
• که تاسو د متحده ایاالتو اتباع نه یاست  ،ستاسو د  TAوړتیا پدې پورې اړه لري که ستاسو د تابعیت حالت وړ یا غیر وړ
وي او متحده ایاالتو ته ستاسو د ننوتلو نیټه.
• د متحده ایاالتو ځینې وړ وړ غیر اتباع د دوی د ننوتلو نیټې څخه د  5کلونو لپاره وړ ندي.
• د کورنۍ کوم غړي لپاره چې تاسو یې غوښتنه نه کوئ بشپړ مه کوئ.
د تابعیت حالت باید ستاسو د غوښتنلیک پروسس کولو لپاره ثابت شي .که تاسو الندې لست شوي د دې اسنادو څخه کوم یو
د خپل غوښتنلیک سره یوه کاپي چمتو کړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په
راتلونکي نیټه چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو
مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات ترالسه شوي.
د زیږون سند
• د تصدیق لیک
• DD214
• نظامي پېژندپاه
• د هندي چارو د کاناډا ډیپارټمنټ څخه لیک
• د مهاجر قاضي حکم
•  USCISیا د کورني امنیت کاغذ کار د بهرني حالت په ګوته کوي
• نور (تشریح کړئ)
د دې کورنۍ غړو لپاره د کډوالۍ وضعیت
▢ امریکایان
▢ خراب مهاجر
▢ کیوبا/هیتی داخلیدونکی
▢ د اعالن څخه ډډه کول
▢ د اخراج مخه نیول شوې
▢ پناه ورکول
▢ مشروط داخلیدل
▢ همونګ /الوټین هیلینډرزCRS /
 BRDRاصلي اوسیدونکي
▢ مهاجر
▢ کډوال د پوځي ارتباط سره
▢ قانوني دایمي اوسیدونکی
▢ مایکرونیسین
▢ملي اتالن
▢ هیڅ اسناد نشته
▢ پارول شوی
▢ کډوال
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د دې کډوالۍ وضعیت سره د
کورنۍ غړي لیست کړئ

متحده ایاالتو ته د ننوتلو
نیټه

سپانسر  -که پلي کیږي

▢ ځانګړي کډوال له الرې (عراق یا افغان)
▢ د زده کونکي ویزه
▢ لنډمهاله مهاجر
▢ موقتي محافظت حالت
▢ د قاچاق قربانیان
د دې کورنۍ غړو لپاره د کډوالۍ وضعیت
▢ امریکایان
▢ خراب مهاجر
▢ کیوبا/هیتی داخلیدونکی
▢ د اعالن څخه ډډه کول
▢ د اخراج مخه نیول شوې
▢ پناه ورکول
▢ مشروط داخلیدل
▢ همونګ /الوټین هیلینډرزCRS /
 BRDRاصلي اوسیدونکي
▢ مهاجر
▢ کډوال د پوځي ارتباط سره
▢ قانوني دایمي اوسیدونکی
▢ مایکرونیسین
▢ملي اتالن
▢ هیڅ اسناد نشته
▢ پارول شوی
▢ کډوال
▢ ځانګړي کډوال له الرې (عراق یا افغان)
▢ د زده کونکي ویزه
▢ لنډمهاله مهاجر
▢ موقتي محافظت حالت
▢ د قاچاق قربانیان
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د دې کډوالۍ وضعیت سره د
کورنۍ غړي لیست کړئ

متحده ایاالتو ته د ننوتلو
نیټه

سپانسر  -که پلي کیږي

 .21معلولیت
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک ړوند  ،معلول یا د ناروغۍ یا ټپ له امله کار کولو توان نلري؟ هو نه
که هو  ،الندې د کورنۍ هر غړي لپاره بشپړ کړئ څوک چې دا شرایط لري .که تاسو معلول یاست  ،لومړی له ځانه پیل
وکړئ.
الندې لست شوي ځینې معلولیتونه په بولډ ډول معلومات چمتو کوي چې تاسو یې د خپل معلولیت ثبوت چمتو کولو لپاره
کارولی شئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه چمتو کړئ FSD .کولی
شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې
معلومات ترالسه شوي.
د معلولیت ډولونو لیست:
• ړوند
• د پاتې کیدو معلولیت  -اضافي امنیت عاید ()SSI
د ټولنیز امنیت معلولیت عاید ( )SSDIزوړ عمر  ،ژغورونکی
او معلولیت بیمه ( )OASDIیا د کار ګمارونکي معلولیت لرونکي تادیې
• د زړو  ،ړندو او معلولینو لپاره  MO HealthNetترالسه کوي
• ړندو ته اضافي مرسته ترالسه کوي
• د ټولنیز امنیت معیوبیت ترالسه کوي
•  SSIترالسه کوي
• د معلولیت لپاره غوښتنه نده کړې  ،مګر زه معلول یم .تاسو باید دلته د  MO HealthNetغوښتنلیک هم بشپړ کړئ
http://dss.mo.gov/mhk/appl.htm
او په  ssa.mo.govکې د  SSIیا  SSDIلپاره غوښتنه وکړئ.
• د کارمند لخوا تمویل شوي معلولیت بیمه-که تاسو د خپل بیمې چمتو کونکي لخوا په تیرو  30ورځو کې نیټه نیټه لرئ ،
دا یې ورکړئ.
• په کور کې د معلولیت لرونکي فرد پاملرنې ته اړتیا ده  -که تاسو د طبي متخصص لخوا داسې بیان ولرئ چې اشاره
کوي تاسو اړتیا لرئ د دوی سره په کور کې پاتې شئ  ،په تیرو  30ورځو کې نیټه  ،دا چمتو کړئ.
• د ریل پټلۍ معلولیت ګټه ترالسه کوي  -که تاسو په تیرو  30ورځو کې نیټه شوی بیان ولرئ  ،دا یې ورکړئ.
• په لنډمهاله توګه معلول شوی  -که تاسو په تیرو  30ورځو کې د طبي مسلکي بیان ولرئ چې د لنډمهاله معلولیت موده
په ګوته کوي  ،دا یې ورکړئ.
• د معلولیت هرې کچې سره تجربه کونکی  -که تاسو د طبي مسلکي بیان ولرئ چې په تیرو  30ورځو کې نیټه شوې  ،دا
یې چمتو کړئ.
د کورنۍ غړي نوم

د معلولیت ډول (پورته لیست ته مراجعه وکړئ)

)IM-1TA (12/2020
)IM-1TA PASHTO (10/2021

د تاریخ معلولیت پیل شو

د تاریخ معلولیت پیل شو

د کورنۍ غړي نوم

د معلولیت ډول (پورته لیست ته مراجعه وکړئ)

د تاریخ معلولیت پیل شو

د کورنۍ غړي نوم

د معلولیت ډول (پورته لیست ته مراجعه وکړئ)

د تاریخ معلولیت پیل شو

د کورنۍ غړي نوم

د معلولیت ډول (پورته لیست ته مراجعه وکړئ)

 .22د دندې له السه ورکول یا ساعتونه کمول
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک چې له  16څخه تر  60کلونو پورې عمر لري په تیرو  60ورځو کې یې دنده
له السه ورکړې  ،یا یې د کار ساعتونو شمیر کم کړی؟
هو نه که هو  ،د کورنۍ د هر غړي لپاره الندې کار بشپړ کړئ.
که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ .که تاسو په تیرو  30ورځو کې د معاش چیک سټبونو کاپي لرئ ،
دوی ته غوښتنلیک ورکړئ .که تاسو دا معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه چمتو
کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ
ترالسه کړئ چې معلومات ترالسه شوي.
د کورنۍ غړي نوم

 - Lورک شوی
 - Qپریښودل
 - Rساعتونه کم
شوي
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د دندې له السه
ورکولو ،
پریښودو یا
ساعتونو کمولو
نیټه

ایا تاسو پدې
د دندې
پریښودو/پریښودو میاشت یا تیره
میاشت له دې
دلیل یا ساعتونه
دندې څخه عاید
کم شوي
ترالسه کړی؟

ایا د کورنۍ غړي د بیکارۍ
جبران لپاره غوښتنه کړې؟

 .23د ماشومانو مالتړ
د  TAغوښتونکي اړین دي چې د ماشومانو مالتړ فورمو ډک کړي .دا فورمې مه ډکوئ که چیرې د ماشوم مور او پالر
دواړه ژوند کوي
په ورته کور کې.
که تاسو د یو یا ډیرو ماشومانو (ماشومانو) توقیف او کنټرول ولرئ او نور والدین ستاسو سره ژوند نه کوي او مړه شوي
نه وي  ،نو تاسو باید د هر ماشوم غیر سرپرست والدین لپاره الندې بشپړ کړئ چې تاسو یې په خپل  TAکې شامل کړئ.
غوښتنلیک:
په  37برخه کې "د ماشومانو مالتړ تړون" (پاې )27-28
په  38برخه کې "د ماشومانو مالتړ خدماتو لپاره راجع کول/معلومات" (پاې )29-30
 mayتاسو ممکن د پورته فورمو د ډیرو کاپیو غوښتنه وکړئ که تاسو اړتیا لرئ له یو څخه ډیر غیر سرپرست والدین
لیست کړئ .د دې فورمو غوښتنه کولو لپاره ،
زنګ ووهئ  -FSD-855معلومات ((855-373-4636
یا خپل ځایی  FSDسرچینې مرکز څخه لیدنه وکړئ .د خپل سیمه ییز  FSDسرچینې مرکز موندلو لپاره لومړۍ برخه
( 4پاه) ته مراجعه وکړئ.

 .24سبسایډ شوی کور
• سبسایډ شوي کور کې د کورنۍ د کور لګښتونو ټولې برخې یا برخې لپاره ځایی  ،ایالتي یا فدرالي حکومت تادیات شامل
دي.
د  HUDهستوګنې بیلګې په الندې ډول دي:
▫ برخه
▫ د شخصي ملکیت سبسایډ شوي کورونه
▫ عامه کور
ایا تاسو په سبسایډي شوي کور کې ژوند کوئ؟ هو نه که هو  ،نو ډول یې غوره کړئ :عامه کور کرایه
▢ سبسایډي
 .25د  TAکاري اړتیاوې
د کار روزنې کې برخه اخیستل اړین دي که تاسو غواړئ د  TAګټې ترالسه کړئ او وساتئ
د  TAګټو لپاره وړ کیدو لپاره  ،د ماشومانو هر والدین چې مرستې ته اړتیا لري او ستاسو په کورنۍ کې ژوند کوي باید دا
اقدامات وکړي:
 .1خپل د  TAغوښتنلیک بشپړ او لیږئ یا پریږدئ  ،پشمول د  25او  26برخو:
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• په  26برخه کې د  TAاوریدل ولولئ او السلیک یې کړئ ( 18-19پاې)  ،که تاسو غواړئ د  TAاورینټیشن ویډیو
وګورئ  ،آنالین الړشئ.
http://dss.mo.gov/fsd/tempa.htm.
که تاسو د الرښوونې ویډیو آنالین وګورئ تاسو الهم د  26برخې " TAاورینټیشن" پاې  19السلیک کړئ.
• په  27برخه ( 20پاه) کې د شخصي مسؤلیت پالن ( )PRPولولئ او السلیک یې کړئ هغه فعالیتونه چې تاسو پکې د
ګډون کولو موافق یاست.
• دا دواړه السلیک شوي برخې ( 25او  )26د خپل  TAغوښتنلیک برخې په توګه شامل کړئ کله چې تاسو یې لیږئ یا
یې پریږدئ.
 .2د کار روزنې لپاره راجستر یا ننوتل  -ژر  ،غوره .مخکې لدې چې موږ ستاسو د  TAغوښتنلیک پروسس کړو ،
تاسو باید:
• آنالین راجستر کړئ
www.jobs.mo.gov
• که تاسو دمخه راجسټر یاست  ،په  www.jobs.mo.govکې خپل حساب ته ننوځئ
• خپل د ننوتلو پاه د خپل نوم سره چاپ کړئ ترڅو موږ ته دا ثبوت وړاندې کړي چې تاسو خپل حساب کې ثبت او
السلیک کړی دی.
که تاسو پورته لیست شوي عملونه ترسره نکړئ  ،ستاسو د  TAغوښتنلیک به رد شي .تاسو ممکن د اوریدلو غوښتنه
وکړئ که تاسو موافق نه یاست.
د کاري روزنې برنامې په اړه  ،د میسوري کاري مرستې (:)MWA
• تاسو به د ګډون اړین ساعتونه ولرئ
▫ که تاسو د  TAلپاره منل شوي یاست  ،نو تاسو به اړتیا ولرئ په اونۍ کې د ټاکل شوي ساعتونو ساعتونو لپاره په کار
او روزنې فعالیتونو کې برخه واخلئ  ،کوم چې به د میاشتې لپاره اوسط وي( .که تاسو د ورځې پاملرنې ته اړتیا لرئ)
▫ دا اړتیاوې به تاسو ته تشریح شي کله چې تاسو د میسوري کاري مرستې ( )MWAقضیې مدیر سره وینئ.
• د خپلو ګټو ساتلو لپاره برخه واخلئ
▫ که تاسو په کار او روزنې فعالیتونو کې برخه نه اخلئ او تاسو د معافیت لپاره "ښه دلیل" نلرئ:
▫ لومړی  ،ستاسو د  TAګټه به  50کمه شي
▫ بیا  ،که تاسو د  50لخوا کمیدو وروسته برخه نه اخلئ (نیمه برخه)  ،ستاسو د  TAقضیه ممکن وتړل شي.

 .26د  TAالرښود
تاسو باید د دې برخې  19برخه پا Tه ولولئ یا وګورئ .که تاسو آنالین د  TAغوښتنلیک ته السرسی لرئ  ،تاسو د TA
غوښتنلیک ترالسه کولو دمخه د الرښود ویډیو لیدلې .که تاسو  FSDته زنګ ووهئ او په میل کې د  TAغوښتنلیک
ترالسه کړئ  ،تاسو ویډیو نه ده لیدلې .تاسو کولی شئ الندې لیکل شوې نسخه ولولئ یا الړ شئ
http://dss.mo.gov/fsd/tempa.htm
د الرښوونې ویډیو لیدو لپاره .که تاسو پوښتنې لرئ  FSD ،ته په  1-855-373-4636تلیفون وکړئ یا د FSD
سرچینې مرکز څخه لیدنه وکړئ .په  1برخه کې لیست شوي د اړیکو معلومات وګورئ (پاه .)4
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د موقتي مرستې الرښود
د ټولنیزو خدماتو څانګې ته د کورنۍ مالتړ څانګې موقتي مرستې الرښود ته ښه راغالست .د کورنۍ مالتړ څانګه  ،چې د
 FSDپه نوم یادیږي  ،په میسوري کې د اړو کورنیو لپاره موقتي مرستې اداره کوي FSD .کولی شي تاسو سره د
 ، SNAPد ماشوم پاملرنې او  MO HealthNetطبي پوښښ کې هم مرسته وکړي .د میسوري کاري مرستې چې د
 MWAپه نوم هم یادیږي  ،د  FSDملګری دی MWA .د لنډمهاله مرستې ترالسه کونکو لپاره د کار او روزنې خدمات
چمتو کوي MWA .د لنډمهاله مرستې ترالسه کونکو لپاره موقعیت ګمارنه او روزنې خدمات لري MWA .په ټول ایالت
کې موقعیتونه لري .د  MWAځایونو او ساعتونو لیست ترالسه کولو لپاره  https://dss.mo.gov/mwaته الړشئ یا
 855-373-4636.ته زنګ ووهئ.
د موقتي مرستې هدف
لنډمهاله مرستې د ټیټ عاید لرونکو کورنیو ماشومانو ته میاشتنۍ نغدي تادیه ورکوي .یوازې والدین  ،خپلوان  ،یا قانوني
ساتونکي چې د ماشومانو ساتنه کوي د لنډمهاله مرستې لپاره وړ دي .دا اوریدنه به تشریح کړي چې د لنډمهاله مرستې
برنامه څنګه کار کوي .ستاسو وړتیا به د  FSDلخوا ټاکل کیږي .د وړتیا اړتیاوې د بدلون تابع دي.
لنډمهاله مرستې د ژوند وخت محدودیتونه
تاسو کولی شئ په خپل ژوند کې د  45میاشتو لپاره لنډمهاله مرستې ګټې ترالسه کړئ .الندې شرایط شتون لري چیرې
چې ګټې ممکن د تیرو  45میاشتو لپاره وغځول شي:
• د کورني تاوتریخوالي یا د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې لپاره د درملنې یا خدماتو ترالسه کول
• د رواني روغتیا اړتیاو لپاره تشخیص او درملنه ترالسه کول
• د ماشومانو څانګې سره د خالص درملنې پالن او  MWAبرنامې سره همکاري
• د کورنۍ لنډمهاله بحران  ،لکه په کور کې اور  ،د جرم قرباني  ،د شرکت ګوښه کیدل  ،یا جدي ټپي کیدل
الندې دلیلونه به د تیرو  45میاشتو ګټې ونه غځوي:
• تاسو دنده نشئ موندلی یا تاسو نه غواړئ کار وکړئ
ستاسو د بیکارۍ ګټې پای ته رسیدلي
• تاسو موټر نلرئ
کار او روزنه
که تاسو د لنډمهاله مرستې لپاره منل شوي یاست  ،د میسوري کاري مرستې برنامه به تاسو سره د موخې په ټاکلو او د
مهارتونو ترالسه کولو کې د دندې موندلو او خپلې کورنۍ مالتړ کولو کې د مرستې په کولو سره موقتي مرستې څخه دندې
ته لیږد کې مرسته وکړي.
ستاسو د  MWAقضیې مدیر به د فدرالي دندې او روزنې اړتیاوې تشریح کړي او هغه وخت راپور کړي چې تاسو یې په
فعالیتونو کې تیر کړی  FSDته.
تاسو ممکن د کار یا روزنې فعالیتونو څخه معاف یاست که تاسو یاست:
 12د  12اونیو څخه کم عمر لرونکي ماشوم یو مور او پالر
• دایمي معلول یا تاسو د معلول کس پاملرنه کوئ چې ستاسو په کور کې ژوند کوي
• تاسو  60یا ډیر عمر لرئ
په بیړني حالت کې  ،پشمول د کورني تاوتریخوالي
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حتی که تاسو معاف یاست  ،د  MWAله الرې کار او روزنې فعالیتونو ته اړتیا نشته  ،مګر تاسو ممکن برخه واخلئ که
تاسو وغواړئ.
د انفرادي کارموندنې پالن
که تاسو د لنډمهاله مرستې لپاره منل شوي یاست او معاف نه یاست  ،تاسو به د انفرادي کارموندنې پالن رامینځته کولو
لپاره د  MWAقضیې مدیر سره د ناستې نیټې  ،وخت او ځای سره یو لیک ترالسه کړئ.
د انفرادي استخدام پالن:
• تاسو سره د هغه شیانو په لیست کې مرسته کوي چې تاسو له کار کولو یا ښوونځي ته له تګ څخه ساتي  ،لکه د
ماشومانو پاملرنې یا ترانسپورت ته السرسی .بیا  ،ستاسو د قضیې مدیر به تاسو سره د دې حل کولو پالن کې کار کولو
کې مرسته وکړي.
• هغه فعالیتونه لیست کړئ چې تاسو به پکې برخه واخلئ  ،لکه دنده او روزنه.
• کله چې تاسو دا پالن السلیک کړئ تاسو موافق یاست چې د اړین ساعتونو لپاره په فعالیتونو کې برخه واخلئ.
• که تاسو دې تړون کې بدلونونو ته اړتیا لرئ  ،تاسو باید سمدستي د خپل  MWAقضیې مدیر سره اړیکه ونیسئ.
په کار او روزنې فعالیتونو کې نه ګډون
وروسته لدې چې تاسو او ستاسو د قضیې مدیر ستاسو د کارموندنې انفرادي پالن باندې موافقه وکړه  ،تاسو باید په کار او
روزنې فعالیتونو کې برخه واخلئ یا ستاسو ګټې نیمایي ته راټیټ شي او بیا ستاسو قضیه تړل کیدی شي.
که تاسو د خپل  MWAقضیې مدیر سره غونډو ته نه راځي  ،ستاسو ګټې به هم اغیزمنې شي.
ستاسو د  MWAقضیې مدیر به دا پروسه خورا ژوره توضیح کړي .تاسو باید ټولې ناستې د خپل  MWAقضیې مدیر
سره وساتئ  ،یا د بیا ټاکل شوي مهالویش څخه دمخه یا ورته اونۍ کې زنګ ووهئ.
د مالتړ خدمات
تاسو سره د کار او روزنې فعالیتونو کې برخه اخیستو کې د مرستې لپاره  MWA ،د مالتړ مختلف خدمات وړاندې کوي
پشمول د:
• کار یا ښوونځي ته د ترانسپورت سره مرسته کول  ،او
• د کار اړوند ځینې لګښتونو کې مرسته وکړئ  ،لکه یونیفورم یا د عاجل موټر ترمیم
که تاسو د کار او روزنې فعالیتونو ته د تګ لپاره د ماشوم پاملرنې ته اړتیا لرئ  ،نو تاسو باید د لګښت سره مرسته
ترالسه کولو لپاره همدا اوس د ماشوم پاملرنې غوښتنلیک بشپړ کړئ .تاسو کولی شئ دا غوښتنلیک دلته ومومئ:
 http://dss.mo.gov/cd/childcare/pdf/ccapplication.pdfیا د خپل ځایی  FSDسرچینې مرکز موندلو لپاره
 /https://dss.mo.gov/dss_mapته الړشئ .تاسو کولی شئ  855-373-4636ته هم زنګ ووهئ.
د درملو سکرینینګ
د میسوري قانون  FSDته اړتیا لري ترڅو د لنډمهاله مرستې غوښتونکو څخه د مخدره توکو غیرقانوني کارولو په اړه
پوښتنې وکړي .که تاسو د لنډمهاله لپاره منل شوي یاست
مرسته او تاسو دې پوښتنو ته ځواب ویلو څخه ډډه وکړه یا د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې درملنې ته الړشئ  ،تاسو د 3
کلونو لپاره د معلولیت مرستې لپاره غیر مستحق یاست.
که په کوم وخت کې د لنډمهاله مرستې ترالسه کولو پرمهال تاسو د مخدره توکو پورې اړوند جرم لپاره نیول شوي  ،تور
شوي یا محکوم شوي یاست  ،نو تاسو به په اتوماتیک ډول د مخدره توکو ازموینې ته اړتیا ولرئ .که تاسو د غیرقانوني
درملو لپاره مثبته ازموینه وکړئ  ،د  3کلونو لپاره خپل ځان د معلولیت مرستې لپاره نامناسب.
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د دې دریو کلونو په جریان کې  ،د ماشومانو پیسې به بل چا ته ورکړل شي  ،د محافظت کونکي په نوم یادیږي  ،څوک
چې باید دا پیسې د ماشومانو اړتیاو لپاره وکاروي .که تاسو د لنډمهاله مرستې لپاره منل شوي یاست او تاسو غیرقانوني
درمل اخلئ او تاسو مرسته غواړئ  FSD ،به تاسو ته د درملنې ترالسه کولو لپاره د مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې
مرکز ومومي.
د ماشوم مالتړ
که تاسو د لنډمهاله مرستې لپاره منل شوي یاست او ماشومان مور او پالر لري چې ستاسو له کوره بهر ژوند کوي ،
 FSDبه په اوتومات ډول ستاسو لپاره د ماشومانو مالتړ رامینځته کولو یا راټولولو لپاره کار وکړي .که تاسو د FSD
سره د ماشوم مالتړ رامینځته کولو یا راټولولو کې مرسته ونکړئ  ،ستاسو لنډمهاله مرسته به  25کمه شي.
که تاسو ویره لرئ چې دا عمل به تاسو یا ماشومانو ته احساساتي یا فزیکي زیان ورسوي  ،مهرباني وکړئ دا اندیښنه
ستاسو د غوښتنلیک  36برخه ( 28پاه) کې په ګوته کړئ او تاسو ممکن د  FSDلپاره د ماشومانو مالتړ راټولولو لپاره
معلومات ورنکړئ .د لنډمهاله مرستې تادیې میتودونه د موقتي مرستې پیسې د بریښنایی ګټو لیږد  ،یا  EBTکارت له
الرې یا مستقیم ستاسو بانکي حساب ته د پیسو له الرې ورکول کیږي .که تاسو خپل  EBTکارت په هره طریقه کاروئ
چې ماشومانو ته ګټه نه رسوي  ،لکه د الکولو پلورنځي  ،کیسینو  ،یا د لویانو ساتیرۍ سوداګرۍ کې ستاسو کارت کارول
 ،تاسو باید پیسې بیرته  FSDته ورکړئ.
د مشرتابه پایله
کله چې تاسو د لنډمهاله مرستې لپاره غوښتنه کوئ یا ترالسه کوئ:
• تاسو باید حقیقت ووایاست  ،ثبوت وړاندې کړئ او همکاري وکړئ
• تاسو حق لرئ لکه څنګه چې په غوښتنلیک کې بیان شوي
دا د لنډمهاله مرستې برنامې لپاره الرښود پای ته رسوي .که تاسو پوښتنې لرئ:
 FSDته په  1-855-373-4636زنګ ووهئ یا د کورنۍ مالتړ څانګې سرچینې مرکز څخه لیدنه وکړئ کوم چې د
لنډمهاله مرستې غوښتنلیک  1برخه ( 4پاه) کې لیست شوي ویب پاې کې موندل کیدی شي.
که تاسو غواړئ د لنډمهاله مرستې لپاره غوښتنه وکړئ  ،د لنډمهاله مرستې غوښتنلیک ډک کړئ او  FSDته یې واستوئ
 ،یا د خپل ځایی  FSDدفتر لخوا ودریږئ.
لومړی والدین (غوښتونکی)

دوهم والدین (یوازې که په کور کې وي)

زه موافق یم چې ما د  TAالرښود لیدلی ،
زه موافق یم چې ما د  TAالرښود لیدلی  ،لوستلی یا اوریدلی یم.
لوستلی یا اوریدلی یم .هو نه
هو نه
د الندې السلیک کولو سره  ،زه د درواغ جزا الندې وایم  ،چې ما د  TAالرښود لیدلی  ،لوستلی  ،یا اوریدلی دی .زه
پوهیږم چې الندې زما السلیک د  TAلپاره غوښتنلیک ندی  ،مګر یو بیان چې ما الرښود بشپړ کړی.
نیټه
د لومړي والدین السلیک
د دوهم والدین السلیک

 .27د شخصي مسؤلیت پالن (فورمه به  MWAته واستول شي)
خپل نوم  ،د هیواد او ښوونځي ولسوالۍ  ،او د پته معلومات بشپړ کړئ چې تاسو باندې پلي
کیږي ......................................................................
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نیټه

لومړی والدین (غوښتونکی) بشپړ قانوني نوم  -لومړی  ،منځنی  ،وروستی (اوسنی او لومړی نوم)...........................
هیواد ………………………………………………………
فزیکي پته  -کور یا د اپارتمان شمیره دننه کړئ  ،سړک یا د هیواد سړک  ،ښار  ،ایالت او د زپ
کوډ.............................
د ښوونځي ولسوالۍ...........................
یوازې کورني غوښتونکي :عمومي تحویلي پته داخل کړئ  -د پوسټ دفتر نوم  ،ښار  ،ایالت او د زپ کوډ داخل
کړئ................................................
د بریښنالیک آدرس  -که د فزیکي پته څخه مختلف وي  -کور یا اپارتمان نمبر  ،سټریټ یا کاونټي سړک  ،ښار  ،ایالت او
د زپ کوډ داخل کړئ......................
د لومړني تلیفون شمیره (یو چیک کړئ) بریښنالیک آدرس :ګرځنده کور کار
د اړیکې غوره میتود (یو چک کړئ) زنګ ووهئ *پیغام *بریښنالیک بریښنالیک
ورکول  /بریښنالیک په ټولو ځایونو کې شتون نلري

نور
* پیغام

ډیری خلک چې د  TAلپاره تصویب شوي اړ دي چې د میسوري کاري مرستې ( )MWAله الرې په کار او روزنې
فعالیتونو کې برخه واخلي .تاسو یا دوهم والدین ممکن دا اړتیا پوره نکړي که تاسو الندې یو له معافیتونو څخه لرئ .الندې
کوم معافیت په نښه کړئ چې تاسو او/یا دوهم والدین باندې پلي کیږي .که چیرې یو والدین معافیت ونلري " ،د کارموندنې
او روزنې فعالیتونه بشپړ کړئ چې زه پکې برخه اخلم".

د کار او روزنې فعالیتونو څخه معافیتونه
لومړی والدین (غوښتونکي) معافیتونه

دوهم والدین (یوازې که تاسو سره ژوند کوئ) معافیتونه

زه د کورني تاوتریخوالي په حالت کې یم چې په کاري فعالیتونو کې
د برخې اخیستو زما وړتیا اغیزه کوي
زه د شپیتو ( )60کلونو څخه ډیر عمر لرم
زه د تل لپاره معیوب یم
زه په کور کې اړتیا لرم چې د کورنۍ معیوب غړي ته پاملرنه وکړم
زه د  12اونیو څخه کم عمر لرونکي ماشوم ته پاملرنه کوم

زه د کورني تاوتریخوالي په حالت کې یم چې په کاري فعالیتونو
کې د برخې اخیستو زما وړتیا اغیزه کوي
زه د شپیتو ( )60کلونو څخه ډیر عمر لرم
زه د تل لپاره معیوب یم
زه په کور کې اړتیا لرم چې د کورنۍ معیوب غړي ته پاملرنه
وکړم
زه د  12اونیو څخه کم عمر لرونکي ماشوم ته پاملرنه کوم
که تاسو باور لرئ تاسو د کاري فعالیتونو څخه معاف یاست  ،نو له
تاسو څخه به وغوښتل شي چې ثبوت وړاندې کړي چې تاسو معاف
یاست.
تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول په کاري فعالیتونو کې برخه
واخلئ حتی که تاسو معاف یاست .الندې بکس په نښه کړئ که تاسو
غواړئ داوطلب شئ:
زه غواړم چې د  MWAبرنامې کې برخه واخلم

که تاسو باور لرئ تاسو د کاري فعالیتونو څخه معاف یاست  ،نو له
تاسو څخه به وغوښتل شي چې ثبوت وړاندې کړي چې تاسو معاف
یاست.
تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول په کاري فعالیتونو کې برخه واخلئ
حتی که تاسو معاف یاست .الندې بکس په نښه کړئ که تاسو غواړئ
داوطلب شئ:
زه غواړم چې د  MWAبرنامې کې برخه واخلم
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که تاسو د  TAلپاره منل شوي یاست او تاسو معافیت نه پوره کوئ  ،نو تاسو به د  MWAبرنامې قضیې مدیر سره لیدنه
وکړئ څوک چې تاسو سره به د الندې فعالیتونو په اړه وغږیږي .د دې غونډو په جریان کې  ،تاسو او ستاسو د قضیې
مدیر ممکن په نورو فعالیتونو موافق وي چې د دې انتخابونو څخه توپیر لري .که تاسو د دې فعالیتونو په اړه پوښتنې لرئ
 ،د خپل سیمه ایز  MWAدفتر سره اړیکه ونیسئ .د  MWAځایونو لیست ترالسه کولو لپاره  1برخې ( 4پاه) ته مراجعه
وکړئ.
د کار او روزنې فعالیتونه زه موافق یم چې پکې برخه واخلم (یو یا ډیر غوره کړئ)
لومړی والدین (غوښتونکي) فعالیتونه

دوهم والدین (یوازې که تاسو سره ژوند کوئ) فعالیتونه

د دندې لټون مالتړ
د دندې لټون مالتړ
د دندې چمتووالي مالتړ
د دندې چمتووالي مالتړ
د ټولنې خدمت برنامه :دا برنامه تادیه نده او تاسو سره د
د ټولنې خدمت برنامه :دا برنامه تادیه نده او تاسو سره د مهارتونو
کوي لکه په وخت کار ته رسیدل.
مهارتونو ترالسه کولو کې
کوي لکه په وخت کار ته رسیدل.
ترالسه کولو کې
د ټولنې خدمت برنامې کې برخه اخیستونکي ته د ماشوم پاملرنې
د ټولنې خدمت برنامې کې برخه اخیستونکي ته د ماشوم پاملرنې چمتو
چمتو کول
کول
په عالي ښوونځي یا مساوات کې د قناعت وړ حاضري
په عالي ښوونځي یا مساوات کې د قناعت وړ حاضري
د دندې مهارتونو روزنې برنامه :دا برنامه د دندې پورې اړوند
د دندې مهارتونو روزنې برنامه :دا برنامه د دندې پورې اړوند
مهارتونه وړاندې کوي.
مهارتونه وړاندې کوي.
کالج یا روزنیز ښوونځی
کالج یا روزنیز ښوونځی
د دندې پرمهال روزنه :دا برنامه به د روزنې لپاره ستاسو د
د دندې پرمهال روزنه :دا برنامه به د روزنې لپاره ستاسو د معاش یوه
برخه تادیه کړي .له تاسو څخه تمه کیږي چې په روزنه کې د دندې دندې معاش یوه برخه تادیه کړي .له تاسو څخه تمه کیږي چې په روزنه
کې د دندې دندې زده کړئ.
زده کړئ.
استخدام
استخدام
زه پوهیږم  ،که ما د لومړي والدین (غوښتونکي) او دوهم والدین (یوازې که په کور کې وي) لپاره معافیت یا د دندې او
روزنې فعالیت نه وي غوره کړی  ،زه ممکن د لنډمهاله مرستې لپاره وړ نه شم .زه پوهیږم ځینې وختونه شتون لري کله
چې فعالیت شتون نلري یا زه اړتیا لرم لومړی په نورو فعالیتونو کې برخه واخلم.
زه پوهیږم که زه الندې السلیک ونه کړم  ،زه ممکن د  TAلپاره وړ نه شم .د الندې السلیک کولو سره  ،زه موافق یم چې
زه باور لرم زه یا هم معافیت لرم یا په کار او روزنې فعالیتونو کې برخه اخیستو موافق یم .زه پوهیږم چې الندې زما
السلیک د  TAلپاره غوښتنلیک ندی  ،مګر د  TAګټو ترالسه کولو برخې په توګه په کار او روزنې فعالیتونو کې برخه
اخیستو لپاره یو تړون دی.
لومړی والدین (غوښتونکي) السلیک

نیټه

دوهم والدین (یوازې که تاسو سره ژوند کوئ) السلیک

نیټه
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 .28د ملکیت ملکیت
 .1ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې هرڅوک موټر  ،الرۍ  ،موټرسایکل  ،یا ساتیري موټر لري؟ هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره الندې بشپړ کړئ دا پلي کیږي .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
د کورنۍ غړي
نوم
کال /جوړ/
ماډل څه شی
دی؟

کله مو موټر
ترالسه کړ؟

د موټر ارزښت
څه دی؟

تاسو پرې
څومره پور
لرئ؟

ایا تاسو یې
لرئ
له یو چا سره
بل؟

له یو چا سره
بل؟

ایا تاسو یې
کارولی شئ؟

$

$

هو

نه

هو

نه

$

$

هو

نه

هو

نه

$

$

هو

نه

هو

نه

هو

 .2ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د ملکیت اصلي ملکیت لري؟ ایا پدې کې ګرځنده کور شامل دی؟
نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره الندې بشپړ کړئ دا پلي کیږي .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
د امالکو ډولونو لیست :ودانۍ او ځمکه
کور او تر  40جریبه ځمکه
ډیر (و)
د کرنې کور او له  40جریبه ځمکې څخه

هغه غړی چې
د امالکو
ملکیت لري

د امالکو ډول
(پورته لیست
ته مراجعه
وکړئ)؟

تاسو دا ملکیت د ملکیت
ارزښت څه
کله ترالسه
شی دی؟
کړی؟

تاسو پرې
څومره پور
لرئ؟

ایا تاسو دا د
بل چا سره
لرئ؟

ایا تاسو یې
کارولی شئ؟

نه

نه

هو
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هو

د امالکو توضیحات یا پته:

$

$

نه

هو

نه

هو

د امالکو توضیحات یا پته:

 .3ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې هرڅوک د سوداګرۍ تجهیزات  ،ماشینونه  ،د کرهنې ماشینونه  ،اوزار  ،د فارم غله یا
تولید په ذخیره کې لري ،
د موټرو کور  ،کیمپر  ،ټریلر  ،کښتۍ  ،موټره  ،الوتکه  ،یا د ښخولو ځایونه؟ هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره الندې بشپړ کړئ دا پلي کیږي .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
د شخصي ملکیت ډولونو لیست:
الوتکې
د سوداګرۍ تجهیزات او اوزار
کشتۍ یا موټر
دفن پالن
د کمپر یا کیمپر ټریلر
د فارم ماشین
غله یا تولید یا لرګی
د کورنۍ فرنیچر په کارولو کې ندي
ګاې (کالې)  -د واده حلقې نه
څاروی
د موټرو کور
ټریلر (افادیت  ،کښتۍ  ،او نور)
د کورنۍ غړي د شخصي
ملکیت ډول
نوم
(پورته لیست
ته مراجعه
وکړئ)؟
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تاسو دا
ملکیت کله
ترالسه کړی؟

ایا تاسو دا د
بل چا سره
لرئ؟

ایا تاسو یې
کارولی شئ؟

د ملکیت
ارزښت څه
شی دی؟

تاسو پرې
څومره پور
لرئ؟

نه

هو

نه

$

$

هو

نه

هو

نه

$

$

هو

$

$

هو

نه

هو

نه

$

$

هو

نه

هو

نه

 .29د ژوند بیمه پالیسي
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې هرڅوک د ژوند بیمې پالیسي کې تادیه کړې یا یې کړې؟ هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره بشپړ کړئ دا پلي کیږي .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ .که
تاسو د ژوند بیمې شرکت لخوا د پالیسي مالک  ،د بیمې شرکت نوم  ،د بیمې پالیسي شمیره  ،پالن مخ قیمت او د پالن ګټې
ګټې تسلیمولو ارزښت په تیرو  30ورځو کې نیټه سره د بیان یا لیک کاپي لرئ  ،دا یې چمتو کړئ .که تاسو دا معلومات
نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې معلوماتو په
ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات ترالسه شوي.
د کورنۍ غړی چې د ژوند
بیمې پالیسي لري

د بیمې شرکت نوم د بیمې پالیسي
شمیره

د پالیسۍ د
خپریدو نیټه

د مخ ارزښت

د نغدو تسلیمولو ارزښت

$

$

$

$

$

$

 .30د ماشومانو د پاملرنې پیسې
ایا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د کورنۍ غړو لپاره د ماشوم پاملرنې لپاره پیسې ورکوي؟ هو نه
که هو  ،د کورنۍ هر غړي لپاره الندې بشپړ کړئ دا پلي کیږي .که دا تاسو باندې پلي کیږي  ،لومړی له ځانه پیل کړئ.
که تاسو د تیرې میاشتې لګښت سره د ماشوم پاملرنې چمتو کونکي څخه لیک ولرئ  ،دا یې چمتو کړئ .که تاسو دا
معلومات نلرئ  ،له تاسو څخه به وغوښتل شي چې دا په راتلونکي نیټه چمتو کړئ FSD .کولی شي تاسو سره د دې
معلوماتو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي  ،مګر دا ستاسو مسؤلیت دی چې ډاډ ترالسه کړئ چې معلومات ترالسه شوي.
د کورنۍ غړي
پیسې ورکوي

د ماشوم نوم
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د ورځې پاملرنې
یا شخص ته
پیسې ورکول
کیږي

پیسې ورکړل
شوې

څو ځله تادیه
کیږي

د ماشوم پاملرنې
ځای ته میاشتني
میلونه او له هغې
څخه

$

$

$

$

اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه
ځله
میاشتنی
اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه
ځله
میاشتنی
اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه
ځله
میاشتنی
اونیزه
هره  2اونۍ
په میاشت کې دوه
ځله
میاشتنی

 .31د لنډمهاله مرستې ویش
• د لنډمهاله مرستې تغیر د یو وخت تادیه چمتو کوي چې د هغه څه سره مساوي وي چې تاسو یې په لنډمهاله مرستې کې
په دوه یا دریو میاشتو کې ترالسه کولی شئ.
د  TAانحراف یو انتخاب دی که تاسو د خپلې کورنۍ مالتړ کولی شئ که سمدستي اړتیا چې تاسو د کار کولو مخه نیسي
پوره شي .لکه ستاسو د موټر فکس کولو لپاره پیسې.
• تاسو باید د  TAلپاره وړ اوسئ او ځانګړي شرایط پوره کړئ ترڅو د  TAپرځای د  TAتغیر تادیه ترالسه کړئ.
• که تاسو د  TAتادیه تادیه ترالسه کړئ  ،تاسو د دوه یا دریو میاشتو لپاره  TAنشئ ترالسه کولی  ،پدې پورې اړه لري
چې د تادیې تادیې لپاره څومره صادر شوي .تاسو کولی شئ یوازې په هر  12میاشتو کې یو ځل د  TAتغیر تادیه ترالسه
کړئ  ،او ستاسو په ژوند کې یوازې  5ځله.
ایا تاسو غواړئ د  TAمتضاد برنامې کې برخه واخلئ؟ هو نه
که تاسو هو ځواب ورکړئ  ،موږ ته هغه مقدار ووایاست چې تاسو ورته اړتیا لرئ$ :
د  TAتغیر تادیې لپاره دلیل (یو یا ډیر په نښه کړئ)
د دندې غیر ارادي له السه ورکول  ،د فعالیت له امله نه
یوه جدي ناروغي یا حادثه د دې المل کیږي چې تاسو په موقتي یا دایمي ډول کار کولو توان ونلرئ
تاسو ګمارل شوي یاست او د اضطراري حالت له امله د خپلې کورنۍ لومړنیو اړتیاو ته پاملرنه نشئ کولی لکه:
د معاشونو غیر ارادي کمول
د ماشوم پاملرنې ته د السرسي لنډمهاله زیان
د کورنۍ غړي د مړینې یا ناروغۍ له امله لنډمهاله مالي مشکل
کار یا ښوونځي ته ترانسپورت ته د السرسي لنډمهاله زیان
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په موقتي ډول د سرپناه  ،بریښنا  ،اوبو  ،تودوخې او/یا یخولو  ،یا خواړو څخه ستاسو د کنټرول څخه بهر شرایطو
له امله محروم شوی.
تاسو د کورني تاوتریخوالي  ،یا انساني قاچاق د پیښې قرباني یاست
بله پیښه  ،تشریح کړئ _______________________________________ :
 .32د  10ورځو په اوږدو کې د بدلونونو راپور ورکول
• تاسو باید د  10ورځو دننه پدې  TAغوښتنلیک کې معلوماتو ته د کوم بدلون راپور ورکړئ.
• مثالونه پکې شامل دي مګر محدود ندي :د کورنۍ غړي عاید لوړول یا کمول  ،د کارموندنې بدلونونه  ،د کورنۍ غړي
بدلونونه  ،او نور.
دا ستاسو دنده ده چې د دې بدلونونو راپور ورکړئ  ،او تاسو انتظار نشئ کولی تر هغه چې تاسو سره اړیکه ونیسئ .د
بدلونونو راپور ورکولو لپاره:
 Sectionد کورنۍ مالتړ څانګې سرچینې مرکز ته الړشئ  ،په برخه ( 1پاه  )4کې لست شوي الرښوونو په کارولو
سره  ،یا
په  http://dss.mo.gov/کې د آنالین بدلونونو راپور ورکړئ او "زه څنګه د بدلونونو راپور ورکړم او ګټې وګورم"
باندې کلیک وکړئ  ،یا  1-855-373-4636ته زنګ ووهئ.
 .33ستاسو مسؤلیتونه او حقونه
تاسو باید ریښتیني معلومات ورکړئ او قانون تعقیب کړئ
• فدرالي  ،ایالت او ځایی چارواکي حق لري د هر هغه معلوماتو حقیقت چیک کړي چې تاسو یې په خپل غوښتنلیک کې
درکوي.
• تاسو ممکن د ګټو څخه محروم شئ او/یا په جرم تورن شئ که تاسو په قصدي ډول  FSDغلط معلومات ورکړئ.
د وترنرانو ګټې
• که تاسو تجربه لرونکی یاست او تاسو د ښه دلیل پرته د وترنر ګټو لپاره غوښتنه کولو څخه انکار کوئ  ،تاسو ممکن د
 TAلپاره وړ نه یاست.
د غوښتنلیک لپاره نږدې دفتر موندلو لپاره  ،ګټو ته الړشئ.
د ماشوم ساتنې بند
• که تاسو د  6کالو څخه کم عمر لرونکي ماشوم سره یو واحد سرپرست یاست  ،او تاسو د ماشوم پاملرنې نشئ موندلی ،
د ماشوم پاملرنې موندلو پرمهال تاسو ته اجازه نه درکول کیږي .ستاسو د  MWAقضیې مدیر به پدې اړه تاسو سره نور
بحث وکړي.
• تاسو باید د دې ماشوم پاملرنې موندلو لپاره په یوه پالن کار وکړئ.
 .34ستاسو د اوریدلو حقونو په اړه مهم معلومات
د اوریدلو حقوق
تاسو د اوریدو حق لرئ که تاسو موقتي مرستې ) ، MO HealthNet ،(TAیا  SNAPګټو لپاره غوښتنه کړې وي یا
یې ترالسه کوئ  ،او الندې پیښیږي:
• د کورنۍ مالتړ څانګه ( )FSDپریکړه کوي چې تاسو وړ نه یاست او تاسو فکر کوئ چې تاسو یاست.
 FSDتاسو ته د  ، MO HealthNet ،TAیا  SNAPګټې درکوي او بیا ګټې کموي یا بندوي او تاسو فکر کوئ دا په
غلطۍ سره ترسره شوی.
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• تاسو د هغه معلوماتو سره موافق نه یاست چې د ګټې مقدار ټاکلو لپاره کارول کیږي یا تاسو د ګټې مقدار سره موافق نه
یاست.
 FSDستاسو غوښتنلیک له اخیستو ډډه کوي.
•  FSDستاسو غوښتنلیک په  30تقویم ورځو کې پروسس نه کوي  ،او تاسو یې لرئ:
▫ "د معلوماتو غوښتنه" کې معلومات چمتو کړئ یا
▫ تاسو د دې معلوماتو غوښتنه کولو لپاره  FSDاجازه ورکړې.
د اوریدلو مهال ویش
• که ستاسو غوښتنلیک رد یا رد شوی وي یا پالن شوی عمل دمخه نیول شوی وي  ،تاسو ممکن د انکار یا عمل په 90
تقویم ورځو کې د اوریدنې غوښتنه وکړئ.
• که وړاندیز شوی عمل ستاسو ګټې بدل یا بند کړي او تاسو د خبرتیا نیټې څخه  10ورځو دننه د اوریدنې غوښتنه وکړئ
 ،تاسو ممکن د اوریدنې پریکړې پورې ورته ګټو ترالسه کولو ته دوام ورکړئ .که تاسو اوریدنه له السه ورکړئ نو تاسو
باید دولت ته د هر هغه ګټو لپاره تادیه وکړئ چې تاسو یې وړ نه یاست.
د اوریدلو غوښتنه کول
تاسو  ،یا ستاسو استازی  ،ممکن د تلیفون له الرې د اوریدلو غوښتنه وکړي  ،په شخصی ډول یا په لیکلي به .له تاسو
څخه به وپوښتل شي چې ولې تاسو په خپله قضیه کې د عمل یا وړاندیز شوي عمل سره موافق نه یاست .دا د اوریدلو دلیل
دی.
• د تلیفون له الرې د اوریدلو غوښتنه کولو لپاره  FSD ،سره په  855-373-4636اړیکه ونیسئ .د  FSDټیم غړی به
ستاسو لپاره د اوریدنې غوښتنې فورمه ډکه کړي.
• که تاسو په شخصی ډول د اوریدلو غوښتنه وکړئ  ،د  FSDټیم غړی به ستاسو لپاره فورمه ډکه کړي .تاسو کولی شئ
د یوې فورمې غوښتنه وکړئ  ،او بیرته یې ولیږئ.
• که تاسو په لیکلي ډول د اوریدلو غوښتنه وکړئ  FSD ،به ستاسو لپاره فورمه ډکه کړي او ستاسو لیکل شوې غوښتنه
به ضمیمه کړي.
تاسو ته به ستاسو د اوریدلو نیټه  ،وخت او ځای په لیکلو کې خبر شي .تاسو به ستاسو د ځایی  FSDدفتر کې د تلیفون
اوریدو لپاره مهالویش شئ .که کوم دلیل شتون ولري چې تاسو نشئ کولی د تلیفون اوریدو کې برخه واخلئ یا په ټاکل
شوې نیټه شتون ونلرئ  ،تاسو ته به الرښوونه وشي چې په  FSDکې د اداري اوریدنې واحد سره اړیکه ونیسئ.
د اوریدلو لپاره چمتو کول
د اوریدلو دمخه کنفرانس به د  FSDنظارت کونکي سره تنظیم شي .دا د اوریدلو ځای نه نیسي FSD .به تاسو ته ستاسو
د قضیې ریکارډ کاپي درکړي او کوم معلومات چې دوی عمل ته رسیدو لپاره کارولي .که تاسو د  FSDڅخه نورو
معلوماتو ته اړتیا لرئ  ،د  FSDټیم غړي څخه پوښتنه وکړئ .د  FSDټیم غړی به تاسو ته د امکان تر حده ډیر
معلومات درکړي.
له تاسو څخه غوښتل کیدی شي هغه معلومات چمتو کړي چې ستاسو د اوریدنې غوښتنې مالتړ کوي .تاسو کولی شئ د دې
معلوماتو نه وړاندې کول غوره کړئ مګر دا چمتو کول ممکن تاسو سره د اوریدلو په ګټلو کې مرسته وکړي .پدې
معلوماتو کې ممکن شامل وي:
• طبي ریکارډونه یا د ډاکټر لخوا لیکل شوی بیان.
• د عاید یا لګښت ثبوت یا په عاید یا لګښتونو کې بدلون.
• یو شاهد چې کولی شي ستاسو بیانات تایید کړي.
د اوریدلو دمخه ستاسو د اوریدو دلیلونه ولیکئ او لیست له ځانه سره راوړئ .دا به ډاډ ترالسه کړي چې ستاسو اندیښنې او
پوښتنې پوښل شوي.
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که تاسو وکیل نلرئ یا یو یې نشئ کولی  ،تاسو ممکن وړیا قانوني خدماتو لپاره وړ اوسئ .د وړیا قانوني خدماتو په اړه
پوښتنو لپاره د تلیفون شمیره د  FSDڅخه خبرتیاو کې شامله ده .که تاسو شمیره نلرئ  ،له ټیل فری
 855-373-4636سره اړیکه ونیسئ.
اوریدل
تاسو ته د  FSDسره اوریدلو لپاره هیڅ لګښت نشته .اوریدنه د ځایی  FSDدفتر کې د اوریدنې افسر سره په سپیکر فون
کې ترسره کیږي.
• تاسو باید د  FSDسرچینې مرکز کې حاضر اوسئ لکه څنګه چې ستاسو "اداري اوریدنې خبرتیا" کې ښودل شوي یا
نور ترتیبات ونیسئ
د اوریدنې افسر سره (د مثال په توګه تاسو کور ته یاست او دفتر ته نشئ راتلی).
• د اوریدنې افسر به د اوریدنې مشري کوي او د پروسې له الرې به هرڅوک رهبري کوي .د اوریدنې افسر به په ټولو
شاهدانو قسم وخوري.
•  FSDبه د دوی د کړنو دلیلونه او اسناد وړاندې کړي ترڅو د عمل مالتړ وکړي.
• تاسو او/یا ستاسو استازی به هغه دالیل وړاندې کړي چې تاسو ورسره موافق نه یاست  ،پشمول کوم حقایق او اسناد چې
تاسو یې باید وسپارئ.
• د اوریدنې افسر به تاسو ته اجازه درکړي چې د ټولو شاهدانو پوښتنې وکړي او د شاهدانو څخه به پوښتنې وکړي ترڅو
ډاډ ترالسه کړي چې ټول شواهد وړاندې کیږي او بحث کیږي.
د اوریدلو پریکړه
• تاسو به د  FSDلخوا په لیکلي ډول د اوریدنې پایلو په اړه خبر شئ.
• پریکړه په اوریدنه کې وړاندې شوي شواهدو او شهادتونو پراساس ده.
• کله چې د اوریدنې پریکړه ستاسو په ګټو کې بدلون راولي یا که  FSDد اوریدو دمخه خپله پریکړه بدله کړي FSD ،
به ستاسو قضیه تنظیم کړي.
• تاسو به ستاسو د  TAقضیې کې د هرډول بدلونونو لیکلي خبرتیا ترالسه کړئ.
• که تاسو یا ستاسو استازی د اوریدنې پریکړې سره موافق نه یاست  ،نو تاسو  90ورځې لرئ چې فورمې وغواړئ او
پریکړې ته د سرکټ محکمې کې اپیل وکړئ .د فورمو غوښتنه کولو الرښوونې به ستاسو د اوریدلو پریکړې سره شاملې
وي.
د پوښتنو او ځوابونو اوریدل
ایا زه کولی شم خپل نظر بدل کړم وروسته لدې چې ما د اوریدنې غوښتنه وکړه؟
• هو  ،تاسو کولی شئ خپل ذهن بدل کړئ .که تاسو اوریدل نه غواړئ  FSD ،ته خبر ورکړئ .له تاسو څخه به غوښتنه
وشي چې خپله غوښتنه بیرته واخلئ.
ایا  FSDله اوریدنې څخه وتلی شي؟
• هو  FSD ،کولی شي له اوریدنې څخه وتښتي که چیرې دوی ومومي چې دوی ناسمه پریکړه کړې .تاسو به د اوریدنې
څخه د وتلو لپاره د دوی عمل لیکلي خبرتیا ترالسه کړئ.
څه که زه په ټاکل شوې اوریدنه کې ګډون ونکړم؟
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 Fپه  FSDکې د اداري اوریدنې واحد سره اړیکه ونیسئ .اوریدنه ممکن په ځینې شرایطو کې له سره تنظیم شي .که
تاسو ګډون ونکړئ  ،پریکړه ممکن د  FSDپه ګټه وي.
ایا زه کولی شم د اوریدلو پریکړې پورې ورته مقدار ګټې ترالسه کولو ته دوام ورکړم؟
• هو  ،په ځینو مواردو کې تاسو کولی شئ د اوریدلو پریکړې پورې ورته مقدار ګټې ترالسه کړئ .تاسو باید پدې باندې د
 FSDټیم غړي سره بحث وکړئ .که  FSDتایید شي  ،کومې ګټې چې تاسو یې مستحق نه یاست باید  FSDته تادیه
وکړئ.
ایا زه وکیل ته اړتیا لرم؟
• نه  ،مګر تاسو ممکن قانوني استازی ولرئ که تاسو غوره کړئ .تاسو ممکن د ځان استازیتوب هم وکړئ یا یو ملګری
یا خپلوان ستاسو استازیتوب وکړي.
ایا زه د اوریدلو په انتظار کې بیا غوښتنه کولی شم؟
• هو  ،تاسو ممکن په هر وخت کې بیا غوښتنه وکړئ او په خپله قضیه کې د بدلونونو راپور ورکولو ته دوام ورکړئ.
د مدني حقونو قانون
د فدرالي قانون او د متحده ایاالتو د کرنې پالیسۍ څانګې سره سم  ،دا اداره د نسل  ،رنګ  ،ملي اصل  ،جنس  ،عمر ،
مذهب  ،سیاسي عقیدې یا معلولیت پر اساس تبعیض منع دی .هرڅوک چې باور لري د هغه په وړاندې تبعیض کیدی شي
د کاونټي دفتر یا د کورنۍ مالتړ څانګې ته لیکلي شکایت وړاندې کړي  ،ځانګړي توضیحات ورکړي چې تبعیض څنګه او
کله پیښ شوی .د مدني حقونو دفتر  ، P. O. Box 1527 ،جیفرسن ښار  ،میسوري  65102ته شکایتونه واستوئ.
د متحده ایاالتو د کرنې څانګه د خپلو پیرودونکو  ،کارمندانو  ،او کارمندانو پروړاندې د نسل  ،رنګ  ،ملي اصل  ،عمر ،
معلولیت  ،جنس  ،جنډر پیژندنې  ،مذهب  ،غچ اخیستنې  ،او چیرې چې د پلي کیدو وړ وي  ،سیاسي عقیدې  ،واده حالت
کې تبعیض منع کوي ، .د کورنۍ یا والدین حالت  ،جنسي تمایل  ،یا د یو فرد ټول عاید برخه یا د عامه مرستې برنامې
څخه اخیستل کیږي  ،یا په کار ګمارنه یا کومې برنامې یا فعالیت کې چې د ډیپارټمنټ لخوا ترسره شوي یا تمویل کیږي
ژنیتیک معلومات خوندي شوي( .ټول منع شوي اډې به په ټولو برنامو او/یا د کارموندنې فعالیتونو باندې پلي نشي).
د تبعیض د مدني حقونو برنامې شکایت ثبتولو لپاره  ،د  USDAبرنامې تبعیض شکایت فورمه ډکه کړئ  ،آنالین موندل
شوي
 ، http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlیا د  USDAکوم دفتر  ،یا د فورمې غوښتنه
کولو لپاره ( 9992-632 )866ته زنګ ووهئ .تاسو ممکن یو لیک هم ولیکئ چې په فورمه کې غوښتل شوي ټول
معلومات ولري .خپل بشپړ شکایت فورمه یا لیک موږ ته واستوئ :د متحده ایاالتو د کرنې څانګه  ،د قضاوت دفتر ،
 1400د خپلواکۍ ایونیو  ، SW ،واشنګټن  ، DC 20250-9410 ،د فیکس  (202) 690-7442یا برنامې.
program.intake@usda.govله الرې بریښنالیک هغه اشخاص چې کاafه دي  ،د اوریدو سخت دي یا د وینا
معلولیت لري کولی شي د  USDAسره د فدرالي ریلې خدمت له الرې په ( 8339-877 )800اړیکه ونیسي یا )(800
( 877-8339هسپانوي) .د کوم بل معلوماتو لپاره چې د اضافي تغذیې مرستې برنامې ( )SNAPمسلو سره معامله کوي
 ،د  USDAسنیپ هټ الین شمیره  (800) 845-6136سره اړیکه ونیسئ  ،کوم چې په هسپانوي کې هم دی یا د ایالت
معلوماتو/هوټ الین شمیرو ته زنګ ووهئ (د لیست کولو لپاره لینک باندې کلیک وکړئ د ایالت لخوا د هټ الین شمیرې)
آنالین موندل کیدی شي
http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm.
 USDAد مساوي فرصت برابرونکی او کار ګمارونکی دی( IM-4 .د اوریدلو حقونه) )(05-14
 .35ستاسو موافقه او السلیک
تاسو باید د دې هر بیان څخه وروسته خپل ابتدایي لیک ولیکئ او بیا غوښتنلیک السلیک کړئ پدې موافق چې هرڅه ویل
شوي ریښتیا دي:
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• زه پوهیږم چې دا د هغه قانون ترالسه کول یا ترالسه کول هڅه کول د قانون خالف دي چې زه یې حق نلرم .هر ډول
ناسمه ادعا  ،بیان یا د کوم مادي حقیقت پټول  ،هرڅه چې په بشپړ یا یوه برخه کې وي  ،ممکن ما جنایي او/یا مدني تعقیب
الندې راولي.
_____________
• زه د  FSDرییس یا د هغه ټاکل شوي مشر ته اجازه ورکوم چې دا شرایط وڅیړي او تصدیق یې کړي د قانون له مخې
د هرې وسیلې له الرې  ،عامه او خصوصي ډیټابیسونو ته د السرسي په شمول.
_____________
• زه پوهیږم که زه زموږ د وړتیا په اړه پریکړې سره موافق نه یم  ،زه ممکن د ځایی  FSDدفتر سره په تماس کې د
عادالنه اوریدنې غوښتنه وکړم .دا غوښتنه باید د وړتیا پریکړې نیټې  90تقویم ورځو کې ترالسه شي.
_____________
• زه پوهیږم چې د  TAلپاره غوښتنلیک او منل د ماشومانو مالتړ لپاره د ټولنیزو خدماتو څانګې ته د حقونو ګمارنه
تشکیلوي.
_____________
• زه پوهیږم چې زه باید په  10تقویم ورځو کې په شرایطو کې د کوم بدلون راپور ورکړم کله چې پیښیږي.
_____________
• زه پوهیږم چې زه باید د ټولنیز امنیت شمیرې ( )SSNچمتو کړم یا د ټولو هغو کسانو لپاره چې د  TAلپاره غوښتنه
کوي د  SSNلپاره غوښتنه وکړم SSN .د وړتیا ټاکلو او معلوماتو تصدیق کولو لپاره کارول کیږي (د ټولنیز امنیت
قانون  1137برخه).
_____________
• زه پوهیږم چې زه د نژاد  ،رنګ  ،مذهب  ،ملي اصل  ،جنس  ،نسب  ،عمر  ،جنسي تمایل  ،تجربه کار حالت یا
معلولیت په پام کې نیولو پرته د عادالنه او مساوي درملنې حق لرم.
_____________
• زه پوهیږم چې زما السلیک الندې او/یا غوښتنلیک کې  FSDاو کوم تړون شوي دریمې ډلې ته اجازه ورکوي چې تایید
ترالسه کړي چې زه یا زما په کورنۍ کې هرڅوک د مرستې وړتیا شرایط پوره کوي  ،او  FSDته د ورته معلوماتو
خپرولو اجازه ورکوي FSD .ته د معلوماتو خپرولو لپاره زما واک تر هغه وخته پورې اغیزمن پاتې کیږي چې زه یا زما
په کورنۍ کې هرڅوک د  FSDهر ډول مرستې ترالسه کړي.
_____________
• زه پوهیږم چې الندې زما السلیک او/یا غوښتنلیک کې  FSDاو د دریمې ډلې کوم تړون شوي شرکت ته اجازه ورکوي
چې زما عاید  ،پیژندنه  ،او شتمنۍ تایید کړي  ،او د کوم بل کس عاید  ،پیژندنه او شتمنۍ چې عاید  ،پیژندنه او شتمنۍ دي
تایید کړي .د هغه مرستې لپاره وړتیا مشخص کولو لپاره اړین دی چې زه یې غوښتنه کوم.
______________
• د دې غوښتنلیک په کاغذ یا بریښنایی السلیک کولو سره  ،زه د  FSDاجازه درکوم چې د سپارلو اجازه ورکړم  ،یا د
رسیدو المل یې کړم  ،د تلیفون زنګ زما د قضیې په اړه د اتومات ډایل کولو سیسټم څخه هغه اصلي تلیفون شمیره کې
چې تاسو یې په  5پا providedه کې چمتو کړی و .باید زما د غوښتنلیک برخې په توګه دې ته رضایت ورکړم .که زه
غواړم د دې تلیفونونو ترالسه کول غوره کړم  ،دلته یې چیک کړئ▢ :
دلته السلیک وکړه
السلیک
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نیټه

 FSDته ستاسو د غوښتنلیک ترالسه کولو  5الرې
 .1په آنالین درخواست وکړئ
/https://mydss.mo.gov
 .2د  TAبشپړ شوی غوښتنلیک د هرډول معلوماتو (لکه کاغذی کار) سره ولیږئ چې تاسو یې لرئ:
د کورنۍ مالتړ څانګه
د  TAغوښتنلیک ته پاملرنه
 615ختیځ th13
د کینساس ښار MO 64106 ،
Family Support Division
Attention TA Application
East 13th 615
Kansas City, MO 64106
 .3بریښنالیکFSD.Documents@dss.mo.gov :
 .4تاسو ممکن د خپل بشپړ شوي  TAغوښتنلیک د  FSDسرچینې مرکز ته وړلو اختیار هم ولرئ (په پاه  4کې  1برخې
ته مراجعه وکړئ :د ځایی  FSDسرچینې مرکز یا  MWAدفتر لپاره د شتون او عملیاتو ساعتونو په شمول د معلوماتو
موندلو لپاره)
 .5فیکس ته:
پاملرنه :د  TAغوښتنلیک(816) 889-2622

د مسوري د ټولنیزو خدماتو
د کورنۍ مالتړ څانګه
د مستقیم زیرمو لپاره تړون
 .36د مستقیم زیرمو لپاره موافقه
برخه  Iد کاونټي  FSDدفتر لخوا بشپړ شوی
زه غواړم د میسوري ټولنیزو خدماتو څانګه زما د مرستې تادیات په بانکي حساب کې وسپاري .زه
پیل کړئ
خپلې مالي ادارې ته اجازه ورکوم چې زیرمې الندې حساب ته کریډیټ کړي( .دویمې برخې ته الړشئ)
زه غواړم د میسوري د ټولنیزو خدماتو څانګه زما مستقیم زیرمه په الندې بانکي حساب کې بدل
بدلون
کړي .زه خپلې مالي ادارې ته اجازه ورکوم چې دې حساب ته زیرمې کریډیټ کړي( .دویمې برخې ته الړشئ)
زه الهم بانکي حساب نلرم مګر زه به یو حساب خالص کړم .زه غواړم د میسوري ټولنیزو خدماتو
ودریږئ
څانګه زما د مرستې تادیې زما حساب ته وسپاري هرڅومره ژر چې بانک دوی ته خبر ورکړي حساب خالص دی.
(دریمې برخې ته الړشئ)
دویمه برخه د کاونټي  FSDدفتر لخوا بشپړه شوې
د مالي موسسې نوم
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________________________________________________
پته (ښار  ،ایالت  ،د زپ کوډ)
________________________________________________
د بانک شمیره حساب شمیره
________________________________________________
د بانک حساب ډول
________________________________________________
چک کول (د خالي لیکل شوي اکروسس سره دا یو خالي چیک چمتو کړئ).
 Vسپمول (د سپما لیکل شوي اکروسس سره ستاسو د حساب شمیره ښودلو لپاره د سپمولو ډیپوزټ سلیپ وړاندې کړئ).
نوم (چاپ) ____________________________________________
د  DCNهیواد ____________________________________________
السلیک ____________________________________________
نیټه ________________________________________________
دلته خالي چیک یا د سپمولو زیرمه سلیپ ضمیمه کړئ

دریم برخه  FSDبشپړ نوم  .SSN ،DCS ،د بانک بشپړ بانکي معلومات.
پیریدونکي نوم______________________________
د ګمرک _____________________________DCN
د پیرودونکي ټولنیز امنیت شمیره_____________________________
د بانکدارۍ روټینګ شمیره_____________________________
ګڼون شمېره_____________________________
ایا دا حساب د ژغورنې حساب دی؟ د بینکر ټیلیفون شمیره د ټیلیفون غځول
هو  ،ننوتل  :1نه  0 ،داخل کړئ ( درج کړئ )
پیرودونکی :زه غواړم مستقیم زیرمه زما نغدي ګټه ترالسه کړم .زه اوس بانکي حساب نلرم مګر اراده لرم چې سمدستي
یې خالص کړم .زه پوهیږم زما د نغدي ګټې مستقیم زیرمه به یوځل پیل شي کله چې زما حساب خالص وي.
السلیک_____________________________
نیټه_____________________________
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د مسوري د ټولنیزو خدماتو

د کورنۍ مالتړ څانګه
د ماشومانو د مالتړ تړون
 .37د ماشومانو د مالتړ تړون
څوک باید دا فورمه ډکه کړي؟
که تاسو د ماشوم یا ماشومانو پاملرنې  ،توقیف  ،او کنټرول چمتو کوئ او نور والدین ستاسو سره ژوند نه کوي او مړ
شوی نه وي  ،تاسو باید دا د هر ماشوم د غیر سرپرست والدین لپاره بشپړ کړئ چې تاسو یې په خپل  TAکې شامل کړئ.
غوښتنلیک
د ماشوم مالتړ ممکن پدې کې مرسته وکړي:
 .1د غیر سرپرست والدین موندل
 .2د میندو له الرې د ماشوم قانوني پالر رامینځته کول
 .3د مالتړ تادیات ترالسه کول چې ممکن د لنډمهاله مرستې ( )TAتادیې څخه لوړ وي؛
 .4د خپل ماشوم لپاره د غیر سرپرست والدین څخه د طبي مالتړ ترالسه کول (رین).
ستاسو مسؤلیتونه پرته لدې چې تاسو ښه دلیل ولرئ
قانون تاسو څخه غوښتنه کوي چې د کورنۍ مالتړ څانګې ( )FSDسره مرسته وکړئ ترڅو د هغه ماشوم لپاره چې تاسو
غوښتنه کړې وي یا څوک  TAترالسه کوي د غیر سرپرست والدین څخه د ماشوم مالتړ تادیات ترالسه کړئFSD .
ممکن له تاسو څخه وغواړي:
 .1د هغه ماشوم مور او پالر نوم کړئ چې تاسو سره ژوند نه کوي او د مور او پالر په موندلو کې د مرستې لپاره
معلومات ورکړئ
 .2په قانوني توګه دا معلومه کړئ چې پالر څوک دی که د ماشوم مور واده نه وي کړی کله چې ماشوم زیږیدلی وي
 .3د ماشومانو د مالتړ تادیاتو ترالسه کولو لپاره معلومات ورکړئ یا هغه ماشومان چې تاسو یې د  TAتادیې ترالسه کوئ
 .4د  FSDعاید ساتنه یا د ماشومانو مالتړ دفتر  ،محکمې او نورو ځایونو ته راشئ ترڅو کاغذونه السلیک کړي یا
معلومات یا مستند شواهد ورکړي.
د نه همکارۍ لپاره جزا
 .1ستاسو لپاره موقتي مرستې ګټه (والدین یا سرپرست) به  25کم شي.
 .2ستاسو ماشومان به الهم د  TAلپاره وړ وي.
تاسو ممکن ښه دلیل ولرئ
تاسو ممکن د ماشوم مالتړ او طبي مالتړ ترالسه کولو کې همکاري ونلرئ که تاسو ثبوت ورکړئ چې دا به ستاسو یا
ستاسو ماشوم په غوره ګټو کې نه وي .تاسو کولی شئ په هر وخت کې د "ښه دلیل" ادعا وکړئ .الندې د ښه المل دلیلونو
لیست وګورئ.
د ښه دلیل ادعا کولو څرنګوالی
 FSD .1د اړتیا وړ شواهدو سره چمتو کړئ ترڅو معلومه کړي چې تاسو د همکارۍ نه کولو لپاره ښه دلیل لرئ.
 .2که ستاسو د ښه دلیل ادعا کولو دلیل دا وي چې تاسو د فزیکي زیان څخه ویره لرئ او د دې ثابتول ناممکن دي ،
 FSDممکن الهم ستاسو د ادعا له څیړنې وروسته د ښه المل ټاکلو وړتیا ولري.
 .3تاسو باید د "ښه دلیل" بکس په راتلونکي پاه کې د السلیک ساحې پورته موقعیت وګورئ.
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 .4تاسو باید د ښه دلیل ادعا کولو وروسته  20ورځو کې  FSDته ثبوت ورکړئ .که تاسو ډیر وخت ته اړتیا لرئ  ،تاسو
باید له  FSDسره خبرې وکړئ نو دوی کولی شي مشخص کړي چې ایا اضافي وخت ته اړتیا وي د ثبوت ترالسه کولو
لپاره.
د ماشوم مالتړ ترالسه کولو لپاره د نه همکارۍ لپاره ښه
دالیل

د ثبوت مثالونه

دا به تاسو یا ستاسو ماشوم ته جدي فزیکي یا احساساتي
زیان ورسوي کوم چې تاسو ته اجازه نه درکوي خپل
ماشوم ته پاملرنه وکړئ  ،یا دا به د کورني تاوتریخوالي
المل شي.

• محکمه  ،طبي  ،د قانون پلي کول  ،رواني  ،او جرمي
ریکارډونه.
• د ماشومانو محافظتي خدمات او د ټولنیزو خدماتو
ریکارډونه.
• ستاسو سره طبي ریکارډونه یا د ماشوم روغتیا تاریخ او
احساساتي روغتیا وړاندې کړئ.
• د رواني روغتیا مسلکي لخوا لیکل شوی تشخیص یا
وړاندوینه هغه احساساتي زیان په ګوته کوي چې پایله یې
تاسو یا ستاسو ماشوم ته کیدی شي.
• د اشخاصو لخوا د ملګرو  ،ګاونډیو په ګډون قسم اخیستل
شوي بیانونه ،
پادریان  ،ټولنیز کارګران  ،او طبي متخصصین چې ممکن
د شرایطو پوهه ولري ستاسو د ښه دلیل ادعا اساس چمتو
کوي.
• یو لیکل شوی بیان به ومنل شي که کوم بل ثبوت شتون
ونلري.

د میندو تاسیس کول یا مالتړ ترالسه کول به تاسو یا ستاسو
ماشوم ته زیان ورسوي ځکه چې ماشوم د جنسي تیري یا
جبري جنسي تیري په پایله کې زیږیدلی و (پدې کې قانوني
جنسي تیری شامل نه دی).

• طبي یا د قانون پلي کولو ریکارډونه چې دا معلومات په
ګوته کوي.

د نه همکارۍ لپاره ښه دالیل
د ماشوم مالتړ ترالسه کول

د ثبوت مثالونه

د میندو تاسیس کول یا مالتړ ترالسه کول ماشوم ته زیان
رسوي.

• د محکمې اسناد یا نور ریکارډونه په ګوته کوي چې د
قانوني منلو پروسیجرونه پاتې دي (د پریکړې په تمه).

تاسو د یوې ادارې سره کار کوئ چې تاسو سره مرسته
کوي پریکړه وکړي چې ایا
ماشوم د منلو لپاره ځای په ځای کړئ او دا ډول مرسته د
لږ لپاره ورکړل شوې
له  3میاشتو څخه.

• د عامه یا خصوصي ټولنیزو ادارو لیکلي بیانات (لکه
څنګه چې په ټولنه کې پیژندل شوي) کوم ریاست چې تاسو
سره د ادارې لخوا مرسته کیږي پریکړه کوي چې ماشوم
وساتي یا ماشوم د زېږولو لپاره ځای په ځای کړي او دا
ډول مرسته له  3میاشتو څخه کم وخت لپاره ورکړل شوې.

دا به د کورني تاوتریخوالي المل شي.
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د ښه دلیل غوښتنې ته د  FSDځواب
 FSD .1به ستاسو د ثبوت پراساس ستاسو ښه دلیل تصویب کړي یا ستاسو د ادعا تصدیق کولو لپاره تحقیق ترسره کړي.
 .2که  FSDتحقیقات ترسره کوي:
• تاسو څخه د معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کیدی شي.
•  FSDبه پرته له دې چې تاسو ته ووایی غیر سرپرست والدین سره اړیکه ونلري.
• تاسو به د  TAګټو خپله برخه تر هغه وخته ترالسه نکړئ تر څو چې تاسو ثبوت وړاندې نکړئ او کوم اضافي معلومات
چې غوښتل شوي وي.
ایالت ته د ماشومانو مالتړ ورکول
 .1کله چې تاسو د  TAغوښتنلیک السلیک کوئ  ،تاسو د میسوري ایالت ته د ماشوم مالتړ او ساتنې یا تادیې ټول حقوق
درکوي پداسې حال کې چې تاسو  TAترالسه کوئ .د مالتړ اعظمي اندازه چې دولت یې ساتي هغه اندازه ده چې تاسو ته
د لنډمهاله مرستې تادیاتو کې تادیه کیږي.
 .2کله چې تاسو دولت ته خپل حقونه ورکوئ  ،تاسو ممکن د هغه چا سره هیڅ ډول موافقه ونه کړئ څوک چې مالتړ
لري کوم چې:
• دولت ته د ماشومانو د تیرو مالتړونو تادیه کولو دنده بدل کړئ
• د اوسني مالتړ تادیه کولو دنده اغیزه کوي
• د تادیه کولو دنده اغیزه کوي یا د راتلونکي مالتړ مقدار؛ یا
• د مالتړ تادیه کولو پرځای د نورو شیانو په ورکولو سره د ماشوم مالتړ تادیات اغیزمن کړئ .د مثال په توګه  ،تاسو
نشئ کولی هغه چا ته اجازه ورکړئ چې د مالتړ پور ولري د ماشوم مالتړ تادیې پرځای کور یا موټر تادیه وکړي.
 .3که تاسو د یو شخصي وکیل لخوا استازیتوب کوئ ترڅو ستاسو لپاره د ماشومانو مالتړ راټول کړئ:
• تاسو باید څارنوال ته مشوره ورکړئ چې ټولې پیسې چې د اوسني ماشوم مالتړ او بقایاو لپاره تادیه شوي (د ماشوم لپاره
تیر وخت مالتړ) دولت ته ورکړل شوي وي  ،تر هغه وخته پورې به ریاست ته ځي کله چې دنده سپارل کیږي.
• که چیرې د دولت ادعا په بشپړ ډول مطمین وي  ،دولت به تاسو ته پیسې درولیږي.
 .4که تاسو د  TAلپاره منل شوي یاست او تاسو د تصویب نیټې دمخه د ماشوم مالتړ ترالسه کوئ  ،نو تاسو باید 10
ورځو کې  FSDخبر کړئ.
 .5که تاسو د  TAلپاره منل شوي یاست او تاسو مالتړ ترالسه کوئ:
• د ماشوم ټول مالتړ باید ستاسو د تایید میاشتې وروسته میاشت کې د کورنۍ مالتړ تادیې مرکز ته واستول شي.
• مثال :تاسو د ماشوم مالتړ تادیات ترالسه کوئ کله چې تاسو په اکتوبر کې د  TAلپاره غوښتنه کوئ .که تاسو په نومبر
کې د  TAلپاره منل شوي یاست  ،نو تاسو باید په دسمبر کې یا وروسته ترالسه شوي ټول مالتړ د کورنۍ مالتړ تادیې
مرکز ته واستوئ.
 .6که تاسو د  TAلپاره تایید شوي یاست او تاسو د غوښتنې پرمهال د ماشوم مالتړ تادیات نه و ترالسه کړي  ،د راتلونکي
ټولې مرستې باید د کورنۍ مالتړ تادیې مرکز ته واستول شي چې د میاشتې له لومړۍ ورځې سره به تاسو  TAترالسه
کړ ئ .
 .7کله چې دولت مالتړ راټولوي  ،تاسو نور د تادیې مهال ویش او مقدار کې دخیل نه یاست.
• که چیرې والدین مناسب مالتړ تادیه ونه کړي  ،دولت به د تادیاتو ترالسه کولو لپاره قانوني اقدام وکړي.
• ستاسو د  TAګټې اغیزه نلري.
 .8که ستاسو مالتړ ستاسو د  TAګټې سره مساوي یا ډیر وي  ،تاسو به خبر شئ او:
ستاسو د  TAقضیه به وتړل شي
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• دولت ممکن هغه مرستې راټول او وساتي چې تیر شوي  TAتادیاتو بیرته ورکولو له امله تیر شوي وي
• دولت به د  TAتادیاتو بیرته ورکولو لپاره هیڅ اوسنی مالتړ ونه ساتي
د ماشومانو مالتړ ادارې برخه اخیستنه او پلي کول
• د ماشوم مالتړ ممکن د  FSDموندنو بیاکتنه وکړي او ستاسو په قضیه کې د ښه المل ټاکلو اساس.
• که تاسو د ښه دلیل په اړه د اوریدلو غوښتنه وکړئ  ،د ماشوم مالتړ ممکن پدې اوریدنه کې برخه واخلي.
• که تاسو د نه همکارۍ لپاره ښه دلیل ومومئ  ،د ماشوم مالتړ به هڅه ونکړي چې د میندوارۍ رامینځته کړي یا مالتړ
راټول کړي.
زه د دې خبرتیا ټولې  2پاې درک کوم.
تاسو باید یو چیک کړئ:
▢ زه ښه دلیل نلرم او زه به" د ماشومانو مالتړ خدماتو لپاره راجع/معلومات "بشپړ کړم
▢ زه ښه دلیل نلرم او زه به" د ماشومانو مالتړ خدماتو لپاره راجع/معلومات "بشپړ نه کړم
▢ زه ښه دلیل لرم او زه به ثبوت وړاندې کړم.
غوښتنلیک ورکوونکی یا برخه اخیستونکی السلیک__________________
نیټه______________________________________________

د مسوري د ټولنیزو خدماتو

د کورنۍ مالتړ څانګه
د ماشومانو د مالتړ خدماتو لپاره ریفرل/معلومات
 .38د ماشومانو د مالتړ خدماتو لپاره حواله/معلومات  -غوښتونکی باید دا بشپړ کړي
تاسو باید هر توکي بشپړ کړئ حتی که تاسو دمخه معلومات ورکړي وي .دا فورمه ستاسو د ماشوم مالتړ قضیې کې د
عمل کولو لپاره کارول کیږي.
زه ماشوم ته الندې اړیکې لرم
مور پالر نیکه نور ____________________________________
دودیز والدین یا د کسټم معلومات
نوم (وروستی) (لومړی) (منځنی)_____________________
پته (شمیره او الر) (ښار) _____________________
دولت)_____________________
(زیپ کوډ)_____________________
د کور تلیفون شمیره (د سیمې کوډ شامل کړئ)_____________________
د تلیفون شمیره (د سیمې کوډ شامل کړئ)_____________________
د کاري تلیفون شمیره (د ساحې کوډ پکې شامل کړئ)_____________________
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د ټولنیز امنیت شمیره_____________________
د زیږیدو نیټه_____________________
ریس_____________________
جنس_____________________
غیر متضاد والدین یا تورن شوي پالر معلومات
نوم (وروستی) (لومړی)_____________________
پته (اوسنی یا وروستی خبر) (ښار)_____________________
(دولت)_____________________
(زیپ کوډ)_____________________
د نیټې پته وروستی تلیفون شمیره (د ساحې کوډ پکې شامل کړئ)_____________________
د تلیفون شمیره (د سیمې کوډ شامل کړئ)_____________________
د ټولنیز امنیت شمیره_____________________
د زیږیدو نیټه_____________________
د زیږون ځای (ښار او ایالت) _______________
ریس_______________
سیکس_____________________

د متخصص والدین او غیر معتبر والدین/تورن پالر زامن
ماشوم  DCNیا
SSN

نوم (وروستی ،
لومړی  ،منځنی)
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د زیږیدو نیټه

د زیږون
هیواد/هیواد
/دولت

ریس

جنس

که چیرې ماشوم د دولت څخه بهر وي  ،د موجودیت په صورت کې د زیږون سند کاپي ترالسه کړئ.
سمندري حالت او د محکمې معلومات
د ماشوم والدین دي (رین)
واده شوی هیڅکله واده شوی نه دی

د طالق لپاره دوسیه شوې

طالق شوی

که چیرې والدین واده شوي وي/نیټه او موقعیت چمتو کړي
نیټه
موقعیت (ښار  ،هیواد او ایالت)
که چیرې والدین جال شوي وي یا فایل شوي وي
د طالق لپاره  ،نیټه او موقعیت چمتو کړئ
د نیټې موقعیت (ښار  ،هیواد او ایالت)
ایا د ماشوم (رین) ژوندی بهرنی مسوری د ماشوم (رین) د زیږون وروسته ژوندی دی؟
هو نه نامعلوم
که چېرې هو
چیرته (ښار  ،هیواد او دولت) کله
ایا مور د یو غیر سړي سره واده شوې وه چې د غیرقانوني والدین/تورن شوي پالر په پرتله کله چې هغه حامله کیږي یا
کله چې ماشوم زېږېدلی وي (رین)
ایا پیدا شوی/و؟
هو نه نامعلوم
که چېرې هو
ورکړئ
نوم –
د واده نیټه نیټه
ایا د ماشوم مالتړ تادیه د محکمې لخوا امر شوې؟
هو (د اصلي محکمې امر او کوم تعدیل کاپي ترالسه کړئ)
که هو  ،د محکمې بشپړ معلومات
هیواد او د محکمې امر
د امر نیټه
د امر شمیره
د ماشوم لپاره حساب
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نه

نامعلوم

ډالر
فریکونسي (اونۍ  ،میاشت  ،او نور).
الندې شرایط بشپړ کړئ که چیرې والدین واده ونکړي کله چې ماشومان زیږیدلي وي
ایا ناروغي په قانوني ډول د یوې محکمې لخوا تاسیس شوې؟
هو (د محکمې د حکم کاپي ترالسه کړئ) نه
که چېرې هو،
د محکمې بشپړ معلومات
هیواد او د محکمې حکم
د امر نیټه
د امر شمیره
ایا تورن شوی پالر یو سند منلی دی ایا هغه د زوی پالر دی که هو  ،په کوم ایالت کې؟
نه هو (د اسنادو یوه کاپي ترالسه کړئ)
ایا د میندوارۍ ازموینه د ماشومانو د بیولوژیکي پالر ټاکلو لپاره ترسره شوې؟ که هو  ،په کوم ایالت کې؟
نه هو (د اسنادو یوه کاپي ترالسه کړئ)
ایا دا ممکنه ده چې بل سړی  ،د دې تورن شوي پالر څخه بل  ،ممکن د ماشوم (رین) لیست شوی وي؟ (ضمیمه اضافه
شیټ
اړین)
هو نه
که چېرې هو،

نوم

ادرس

د تلیفون شمیره (د سیمې
کوډ شامل کړئ)

نوم

ادرس

د تلیفون شمیره (د سیمې
کوډ شامل کړئ)

کاري او ټولنیز معلومات
ایا غیر معتبر والدین/تورن شوی پالر اوس استخدام شوی؟
هو نه نامعلوم
د غیر معتبر والدین/تورن شوي والدینو نومونه او پته څه دي؟
د پالر نوم د پالر پته_________________________
د مور نوم_________________________
د مور پته _________________________
د ټولنیز امنیت شمیره ( )SSNمعلوماتو لپاره زموږ غوښتنې په اړه :موږ ستاسو  SSNاو ستاسو ماشوم (رین) ته اړتیا
لرو؛  SSNsبه د میندو د رامینځته کولو او د مالتړ مسؤلیتونو رامینځته کولو  ،تعدیل او پلي کولو اهدافو لپاره د افرادو
موندلو لپاره وکارول شي .د دې افشا کول
 SSNsد ټولنیز امنیت قانون  )13( (a) 466برخې کې الزمي دي .موږ دا هم غوښتنه کوو چې تاسو غیر معتبر والدین
یا د ادعا شوي پالر  SSNچمتو کړئ که تاسو پوهیږئ .موږ دې معلوماتو ته اړتیا لرو ترڅو زموږ په ریکارډونو کې
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نور والدین وپیژنو  ،د مالتړ امر رامینځته کړو  ،یا د مالتړ امر پلي کړو .د دې معلوماتو چمتو کولو کې پاتې راتلل ممکن
تاسو ته د مناسب خدماتو وړاندې کولو کې ځنډ المل شي.
زه تصدیق کوم چې پدې فورمه کې ورکړل شوي ټول معلومات زما د غوره پوهې سره سم او بشپړ دي.
د غوښتنلیک السلیک _________________________
نیټه_________________________

دا برخه باید د عاید ساتنې کارمندانو لخوا بشپړه شي
د کارګر نوم (مهرباني وکړئ چاپ
کړئ)
د عاید ساتنې کارګر یادښتونه
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 IMدفتر

نیټه

