
 

 2017-2016إرشادات إلكمال استمارة منافع الوجبات الغذائية للسنة الدراسية 

 أكمل استمارة واحدة لكل عائلة  

ألطفالك الملتحقين في مدارس  2017 – 2016( في السنة الدراسية Direct Certificationإذا حصلت على رسالة استحقاق االعتماد المباشر ) –االعتماد المباشر 
إذا كان هناك تلميًذا غير مدرج في رسالة استحقاق االعتماد المباشر، فيرجى االتصال بمكتبنا   العامة، فلن تحتاج إلى استكمال أي استمارة في أي وقت خالل العام الدراسي.دنفر 
 .5624-423-720أو  5623-423-720على 

_________________________________________________________________________________________________________

 _________  

"ال يوجد دخل" إذا لم يكون لدى  إذا كان هذا طفالً بالتبني، فحدد مربع "التبني".  أدرج اسم كل طفل ورقم الهوية التعريفية والمدرسة وتاريخ الميالد والصف. حدد مربع  :1الجزء 

 التلميذ مشّرد أو مهاجر أو هارب.  التالميذ المدرجين دخل.  أشر إذا كان 

ذكر آخر أربع أرقام من رقم الضمان االجتماعي، ال يلزم حدد مربع طفل بالتبني.  أدرج أسماء كل التالميذ ورقم الهوية التعريفية والمدرسة وتاريخ الميالد والصف.  األطفال بالتبني فقط:
 ذكر الدخل )أو اإلشارة إلى عدم وجود دخل(.وال يلزم 

أدرج اسم كل طفل ورقم الهوية التعريفية والمدرسة وتاريخ الميالد والصف. إذا كان الطفل بالتبني، فحدد مربع طفل بالتبني.  وجود أطفال بالتبني وآخرين ليسوا بالتبني في نفس األسرة:  

اتبع التعليمات بتزويد معلومات الدخل لكل العائلة بما في ذلك التالميذ الذين لديهم دخل في   لجميع التالميذ المدرجة أسمائهم إذا لم يكن هناك دخل، يجب عليك تحديد مربع ال يوجد دخل.

 . 3الجزء 

 أن تدرج معلومات الدخل. فال تحتاج SNAP/TANF/FDPIRطفل بالتبني، أو منافع برامج إذا كان لديك: 

الرجاء الهوية التعريفية والمدرسة وتاريخ الميالد والصف لكل تلميذ. أشر إذا كان التلميذ مشّرد أو مهاجر أو هارب. أدرج أسماء كل التالميذ ورقم  إذا كان الطفل مهاجر أو مشّرد أو هارب:
 ن االجتماعي. ذكر آخر أربع أرقام من رقم الضما ال يتوجب. 1980-423-720االتصال بمنسق التالميذ المشّردين أو المهاجرين أو الهاربين الخاص بمدارس دنفر العامة على الرقم 

_________________________________________________________________________________________________________
________ 

 ، فاتبع هذه التعليمات.FDPIRأو  TANFأو  SNAPإذا كانت عائلتك تحصل على منافع برنامج  :2الجزء 

( هذا سيؤهل جميع األطفال في العائلة FDPIRأرقام بالنسبة لبرنامج  SNAP/TANF. 9اذكر اسم فرد العائلة الذي يحصل على المنافع واذكر رقم الحالة )سبعة أرقام بالنسبة لبرنامجي 
 ذكر آخر أربع أرقام من رقم الضمان االجتماعي.   ال يتوجبللحصول على وجبات غذائية مجانية.  

_________________________________________________________________________________________________________
_________ 

الدخل اإلجمالي هو مجموع يمكن أن يكون الدخل من الشهر السابق أو الشهر الحالي أو الدخل المتوقع للشهر القادم.   اتبع هذه التعليمات لإلبالغ عن كل ما يدخل للعائلة.  :3الجزء 

أدرج االسم األول واألخير لكل  ال تتطلب تكملة هذا المقطع.  SANP/TANF/FDPIRاالستمارات التي تتضمن أطفال بالتبني فقط أو منافع المبلغ المكتسب قبل أي استقطاعات.  

. إذا كان الشخص ليس له دخل، فحدد مربع "ال يوجد دخل" 1، ونفسك وأي أطفال غير مدرجة أسمائهم في الجزء يتضمن ذلك التالميذ الذين لهم دخلشخص يعيش في داخل منزلك و 

ترك أي حقل يخص الدخل ي  استالم الدخل.  بجانب اسم كل شخص. إذا كان لالسم المدرج دخل فأدخل قيمة الدخل أسفل العمود المناسب من خالل كتابة الدخل وعدد المرات التي يتم فيها

 فارًغا يعتبر مؤشًرا إيجابًيا لعدم وجود دخل ويعتبر ذلك إثباًتا بأنه ال يوجد دخل لإلبالغ عنه.

 

    

 

  

 

 

 

 ، حدد هذا المربع.SCHIPأو  Medicaidإذا كنت ال ترغب في مشاركة المعلومات مع برامج   :4الجزء 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 .1التالميذ من القسم  بما في ذلكعدد أفراد األسرة  مجموعأكتب : 5الجزء 

_______________________________________________________________________________________ 

"ال أملك  ، فالشخص البالغ الموقع على االستمارة يجب عليه أيًضا أن يذكر آخر أربعة أرقام من رقم الضمان االجتماعي الخاص به أو تحديد مربع3إذا تم استكمال الجزء رقم   :6الجزء 

  أدخل تاريخ الطلب.  .يجب عليك توقيع استمارة الطلباكتب العنوان ورقم الهاتف الرئيسي.  يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالتوقيع موجود قسم أفراد العائلة.رقم ضمان اجتماعي". 

_________________________________________________________________________________________________________ 

خفضة أو مجانية. يرجى يتطلب منا أن نطلب معلومات عن عرق وأصل طفلك. اإلجابة على هذا القسم اختيارية وال تؤثر على أهلية طفلك في الحصول على وجبات غذاء م : 7الجزء 

 االختيار من االختيارات المدرجة.

_________________________________________________________________________________________________________ 

من المتوقع سداد جميع دوالر.  بعد ذلك سيتم منحهم وجبة بديلة.   5.55( إلى الصف الخامس كحد أقصى ECEقد يدفع التالميذ في مرحلة تعليم األطفال المبكر )  سياسة األجور:

 هي كالتالي: 2017 – 2016المصاريف.  ال ُيسمح بتحميل أي مصاريف للتالميذ في الصف السادس وما فوق.  أسعار الوجبات للعام الدراسي 

 ال توجد أجور حالًيا على المدارس المشاركة: –اإلفطار 

  . سنت40سعر وجبات الغداء المخفضة      2.60دوالر     المدارس الثانوية  2.10دوالر   المدارس المتوسطة  1.85المدارس االبتدائية  -الغداء 
 (12-6)للصفوف 

 العائدات من العمل
األجور/الرواتب/البقشيش، إعانات المضربين عن 

 العمل
 تعويضات البطالة
 تعويضات العمال

صافي الدخل من العمل التجاري الشخصي أو 

 المزرعة الشخصية

 
 

االجتماعية/إعالة الطفل/نفقة الرعاية 

 الطالق
 مدفوعات المساعدات العامة

 مدفوعات الرعاية االجتماعية
 نفقة الطالق

 مدفوعات إعالة األطفال
 

 المعاشات/التقاعد/
)دخل  SSIالضمان االجتماعي/

 الضمان التكميلي(/
 (.VAمنافع المحاربين القدامى )

معاشات التقاعد/الضمان 

 االجتماعي
 دخل الضمان 

 اإلضافي.
 دخل التقاعد

 فوائد المحاربين القدامى
 

 

 دخل آخر

 إعانات اإلعاقة

 سحب نقدي من حساب المدخرات

 فوائد/أرباح

 دخل من العقارات/صناديق االستثمار/االستثمارات

 مساهمات منتظمة من أشخاص ال يعيشون في منزل العائلة

صافي العوائد/اإليرادات السنوية/صافي إيرادات اإليجارات، أي 

 نوع آخر من الدخل


