
 

 

 نموذج البيانات  8102يونيو  - 8102يوليو : __________________________________________ االسم: 

مقدم : إثبات العنوان:_____________________________________   العنوان
            

: المنطقة التعليمية رقم الهاتف:

 : على علم أو تتلقي أو تقدمت بطلب للحصول على أي مما يلي( أو أي شخص في منزلك)هل أنت 

PANS   ☐CIW   ☐FNAT  ☐  عجز  ☐ بطالة  ☐PPI  ☐  مخفضة / وجبة غداء مدرسية مجانية   ☐ 

أو أي  FNATأو  PPIز أو لعجأو االة طلبأو ا PANSأو  CIWأو  PANSنامج ربك أن تكون ضمن منب لطیُن فلت ، مادلخذه الھل عمیك مة: بصفتدلخن ابیا

لن يطلب منك . لن يتم استبعادك في زيارتك األولى بسبب عدو وجود بطاقة الهوية أو عدم وجود إحالة أو عدم القدرة على إثبات العنوان. دةلمساعالتلقي ر خآنامج رب

 . تقديم رقم الضمان االجتماعي الخاص بك لتلقي الطعام

 
 . يحد من الخدمات التي يقدمها إلى منطقة محددة وعدد المرات في الشهر الذي يمكنك أن تعود إليه قدلمساعدة كل المحتاجين ، شريك بنك الطعام هذا 

 

 .0222-754( 503)باالتصال بالرقم   TooY woCF or WaC oo  AaB dooF ،taeoo aaC  sa oaoCR taeoo aaCيمكن توجيه األسئلة إلى 

*  يرجى ذكر كل فرد في األسرة 

االسم األخير  العمر  االسم األول

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  *استخدام أوراق إضافية إذا لزم األمر
 

+(: ______46)كبار السن (: ________  46-71)البالغين (: _______    71-0)األطفال : المجموع في األسرة  

 ☐ ميكروويف  ☐ثالجة         ☐  موقد           ☐  فتاحة علب :     هل لديك إمكانية الوصول إلى

:_____________________________________________________________يرجى اإلشارة إلى أي حساسية غذائية أو قيود غذائية  

_________________________________________________________________________________________ 



 

 

 نموذج البيانات  8102يونيو  - 8102يوليو : __________________________________________ االسم: 

ووكاالتها ومكاتبها وموظفيها  كيةوفقًا للقانون الفيدرالي للحقوق المدنية ولوائح وسياسات الحقوق المدنية لوزارة الزراعة األمريكية ، يحظر على وزارة الزراعة األمري

بما في )لجنس أو الهوية الجنسية و اوالمؤسسات المشاركة في برامج وزارة الزراعة األمريكية أو التي تديرها التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الدين أ

األبوية أو الدخل المستمد من برنامج المساعدة العامة أو المعتقدات / أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة أو السن أو الحالة االجتماعية أو الحالة العائلية ( ذلك التعبير الجندري

(. ال تنطبق جميع القواعد على جميع البرامج)السياسية أو االنتقام أو االنتقام بسبب نشاط سابق للحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط تقوم به أو تموله وزارة الزراعة 

يجب على األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة .  تختلف اإلجراءات الوقائية والمواعيد النهائية لتقديم الشكاوى حسب البرنامج أو الحادث

االتصال بالوكالة المسؤولة أو مركز ( على سبيل المثال ، طريقة برايل ، والطباعة الكبيرة ، واألشرطة الصوتية ، ولغة اإلشارة األمريكية ، إلخ)لمعلومات البرنامج 

( 211)أو اتصل بوزارة الزراعة األمريكية من خالل خدمة الترحيل الفدرالية على الرقم ( TTTصوت و ) 8011-481( 818)ترجمات وزارة الزراعة األمريكية على 

 .باإلضافة إلى ذلك ، قد يتم توفير معلومات البرنامج بلغات أخرى غير اإلنجليزية. 244-2552

كيفية تقديم شكوى ، الموجود على اإلنترنت  DA-7203لتقديم شكوى تتعلق بالتمييز في البرنامج ، أكمل نموذج الشكوى الخاصة ببرنامج وزارة الزراعة األمريكية ، 

طلوبة في الموفي أي مكتب تابع لوزارة الزراعة األمريكية أو كتابة رسالة موجهة إلى وزارة الزراعة األمريكية ، وأدخل في الرسالة جميع المعلومات  تمييز في برنامج

: بريد( 0: )أرسل النموذج أو الرسالة المكتملة إلى وزارة الزراعة األمريكية عن طريق. 2228-058( 200)لطلب نسخة من نموذج الشكوى ، اتصل بالرقم . النموذج

: فاكس( 8)؛ Independence Dvenue، SW ،Washington ،AC 02052-9412 0711وزارة الزراعة األمريكية ، مكتب مساعد الوزير للحقوق المدنية ، 

د الفرص المتكافئ ، وصاحب العمل ،  .program.intake@usda.gov: بريد إلكتروني( 5)؛ أو  021-4778( 818) وزارة الزراعة األمريكية هي مزوِّ

 .والمقرض

 الدخل

 حجم األسرة سنويًا شهرياً  أسبوعياً 

 كل إضافة

 . إذا كان دخل اسرتك مساويًأ للدخل المذكور لعدد األشخاص في أسرتك أو أقل منه فإنك تعتبر مؤهاًل . يعرض هذا الجدول إجمالي الدخل السنوي الموافق لحجم كل أسرة



 

 

 نموذج البيانات  8102يونيو  - 8102يوليو : __________________________________________ االسم: 

 التاريخ

 مجموع

  األفراد

 عدد 

+(  46)كبار السن 

عدد البالغين         

(71-46)  

 عدد

(71-0)االطفال  التوقيع   

% من مستوى الفقر الفيدرالي كما هو موضح أدناه لحجم عائلتي. 023بالتوقيع أدناه ، أعلن أن دخلي من جميع المصادر ال يتجاوز 

أتفهم أن هذه السجالت سُتعامل بسرية في موقع التوزيع هذا ، ولكن قد يتم إصدارها إلى مكتب والية نيويورك للخدمات العامة أو 

 . يرجى استخدام نموذج ثاني إذا لزم األمر: المنسقوزارة الزراعة بالواليات المتحدة لمراجعتها بناًء على طلبهم. 


