يرجى إخبارنا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في هذا الوقع ألن لديك إعاقة أو ال تتكلم اإلنجليزية .فالمساعدة المجانية
متوفرة لك .إتصل بـ"مركز خدمة مساعدة العائلة" [ ]Family Assistance Service Centerعلى الرقم
 866-311-4287و/أو على رقم طابعة  TTYوهو  .711وبعد سماع الرسالة المسجلة ،سيتم وصلك بعامل يستطيع
تزويدك بمترجم فوري.
برنامج المساعدة الغذائیة اإلضافیة )(SNAP
یقدم "برنامج المساعدة الغذائیة " ] ،SNAP) [Supplemental Nutrition Assistance Programالمعروف سابقا
اإلضافیة
ببرنامج "قسائم الطعام " ] ،([food stampsمخصصات مساعدة غذائیة لألطفال واألسر ،والمسنین ،والمعوقین ،والعاطلین
عن العمل ،واألسر العاملة .ویساعد برنامج  SNAPعلى تعزیز المیزانیات الغذائیة الشھریة لألسر المتدنیة الدخل لشراء
األغذیة التي تحتاجھا للحفاظ على صحة جیدة وللسماح لھم بتخصیصمزید من دخلھم المتوفر لنفقات معیشیة أساسیة .ویتولى
موظفو "دائرة الخدمات اإلنسانیة " ] [DHSتحدید أھلیة مقدمي الطلبات بناءً على اإلرشادات التي تضعھا "وزارة الزراعة
" ] .(USDA) [U.S. Department of Agricultureواألغراض الرئیسیة من البرنامج ھي التخفیف من وطأة الجوع
األمریكیة
وسوء التغذیة ،وتحسین التغذیة والصحة في األسر المعیشیة المؤھلة .ولدى  DHSتركیز مزدوج على التخفیف من وطأة
دائرة
.الجوع وعلى إنشاء أو إعادة إنشاء اإلكتفاء الذاتي
وإن كنت تقدم طلبا لمخصصات برنامج  ) SNAPقسائم الطعام) ،فقد تكون الوثائق المدرجة أدناه مطلوبة إلتمام عملیة تقدیم
.الطلب
:قد تكون بحاجة إلى أوراق تظھر
رقم الضمان اإلجتماعي •
ھویتك (مثال :رخصة قیادة سیارة ،بطاقة ھویة مدرسیة تحمل صورتك ،جواز سفر ،بطاقة إقامة األجانب ،بطاقة ً•  ،I-بطاقة
94
)تسجیل الناخب
مكان سكنك (مثال :عقد إیجار ،فاتورة خدمات مرافق عامة ،فاتورة ھاتف ،أو رخصة قیادة سیارة تحمل عنوانك) •
الدخل (مثال :وصوالت أجر ،كشف رب عمل ،خطابات مكافأة) •
تكالیف المسكن (مثال :مدفوعات رھن منزل ،ضریبة ملكیة ،تأمین صاحب المنزل ،وصل إیجار ،عقد إیجار) •

تكالیف خدمات المرافق العامة (مثال :فاتورة كھرباء ،فاتورة ماء ،فاتورة غاز) •
وقد ی ُ
طًْ لبً منك تزوید مزید من المعلومات أثناء مقابلتك .وسیشرح لك مرشد أھلیتك أي معلومات تكون مطلوبة وكیف
یمكن
.الحصول علیھا ،ویساعدك إن كنت بحاجة إلى مساعدة
مركز خدمة مساعدة األسرة ][Family Assistance Service Center
)منطقة ناشفیل( 615-743-2000
)مجاني( 1-866-311-4287
یتم إصدار  SNAPوالوصول إلیھا إلكترونیا بإستخدام "بطاقة أمان المخصصات " ][Benefit Security Card
مخصصات برنامج
أو  .EBT Cardولتقدیم طلب للحصول على مخصصات ،یجب تقدیم إستمارة طلبك على اإلنترنت أو زیارة المكتب
المحلي لدائرة . DHSبطاقةفي المقاطعة
ویستطیع المستلمون الحالیون لبرنامج  SNAPأن یعثروا على معلومات عن قضیتھم لدى .CaseConnect
وإن لم یكن لدیك بعد حساب لدى "دائرة تینیسي للخدمات اإلنسانیة [ "فستكون بحاجة إلى إنشاء حساب للوصول إلى
،[TDHS
( CaseConnect .الخدمات (مثل
أعثر على "مقدم حلول مركزة على األسرة " ]. [Family Focused Solutions Providerفي منطقتك ھنا
تقدیم طلب الحصول على خدمات
قد یقدم األشخاص إستمارة طلب الحصول على مخصصات "برنامج المساعدة الغذائیة اإلضافیة " ] Supplemental
 (SNAP) [Nutrition Assistanceفي مكتب دائرة الخدمات اإلنسانیة للمقاطعة في منطقتھم أو من خالل تقدیم
Program
طلب إلكترونی ا بإستخدام إستمارة طلب "مساعدة " ] [Family Assistanceعلى اإلنترنت .ومن أجل تحدید األھلیة
األسرة
للبرنامج ،قد یطلب مسؤولو قضایا دائرة  DHSوثائق مثل شھادات الوالدة وبطاقات الضمان اإلجتماعي ووصالت األجر
والكشوف المصرفیة وفواتیر خدمات المرافق العامة ووصوالت اإلیجار وكشوف الضرائب وعقود التأمین .ویتم إخطار
مقدمي
الطلبات عبر البرید (في غضون  45یوما من تاریخ تقدیم طلب برنامج "فامیلیز " ] [Families Firstو  30یوما من
فیرست
تاریخ تقدیم طلب برنامج . (SNAPبقرار األھلیة

قدّم إستمارة طلبك على اإلنترنت أو قم بطباعة اإلستمارة والتوقیع علیھا ثم إرسالھا بالفاكس أو البرید أو إحضارھا إلى أحد
مكاتب  DHSفي المقاطعة كي نتولى البت بھا ( –.إن كنت تقدم طلباً لبرنامج  ،SNAPیمكن القبول بإستمارة طلب غیر
دائرة
)مستكملة طالما أنھا تحتوي على إسمك وعنوانك وتوقیعك
وإن كنت تقدم طلبا لمخصصات برنامج  ) SNAPقسائم الطعام) ،فقد تكون الوثائق المدرجة أدناه مطلوبة إلتمام عملیة تقدیم
.الطلب
:قد تكون بحاجة إلى أوراق تظھر
رقم الضمان اإلجتماعي •
ھویتك (مثال :رخصة قیادة سیارة ،بطاقة ھویة مدرسیة تحمل صورتك ،جواز سفر ،بطاقة إقامة األجانب ،بطاقة ً•  ،I-بطاقة
94
)تسجیل الناخب
مكان سكنك (مثال :عقد إیجار ،فاتورة خدمات مرافق عامة ،فاتورة ھاتف ،أو رخصة قیادة سیارة تحمل عنوانك) •
الدخل (مثال :وصوالت أجر ،كشف رب عمل ،خطابات مكافأة) •
تكالیف المسكن (مثال :مدفوعات رھن منزل ،ضریبة ملكیة ،تأمین صاحب المنزل ،وصل إیجار ،عقد إیجار) •
تكالیف خدمات المرافق العامة (مثال :فاتورة كھرباء ،فاتورة ماء ،فاتورة غاز) •
وقد ی ُ
طًْ لبً منك تزوید مزید من المعلومات أثناء مقابلتك .وسیشرح لك مرشد أھلیتك أي معلومات تكون مطلوبة وكیف
یمكن
.الحصول علیھا ،ویساعدك إن كنت بحاجة إلى مساعدة
:معلومات اإلتصال
األسئلة الشائعة ،والبرید اإللكتروني ،والدردشة الحیة
مركز خدمة مساعدة األسرة ][Family Assistance Service Center
)منطقة ناشفیل( 615-743-2000
)مجاني( 1-866-311-4287
یتم إصدار  SNAPوالوصول إلیھا إلكترونیا بإستخدام "بطاقة أمان المخصصات " ][Benefit Security Card
مخصصات برنامج

أو  .EBT Cardولتقدیم طلب للحصول على مخصصات ،یجب تقدیم إستمارة طلبك على اإلنترنت أو زیارة المكتب
المحلي لدائرة . DHSبطاقةفي المقاطعة
ویستطیع المستلمون الحالیون لبرنامج  SNAPأن یعثروا على معلومات عن قضیتھم لدى .CaseConnect
وإن لم یكن لدیك بعد حساب لدى "دائرة تینیسي للخدمات اإلنسانیة [ "فستكون بحاجة إلى إنشاء حساب للوصول إلى
،[TDHS
( CaseConnect .الخدمات (مثل
معلومات األھلیة
یصف ما یلي اإلعتبارات للتأھل لبرنامج :SNAP
اإلقامة .على مقدمي الطلبات أن یكونوا مقیمین في والیة تینیسي للحصول على مخصصات برنامج . SNAPفي الوالیة
العمر وصلة القرابة .ال تجود أي حدود معینة للعمر من أجل الحصول على مخصصات برنامج  .SNAPویعتبر الوالدان
وأطفالھما في سن ال  21أو أصغر والمقیمون معا أنھم یؤلفون أسرة معیشیة واحدة .وعلى القاصرین الذین یقدمون طلبا
بمفردھم أن یكونوا مقیمین في مكان بدون والدیھم .وتتم معاملة األفراد الذین یقیمون معا ویشترون ویحضرون الطعام مع اً
.وكأنھم أسرة معیشیة واحدة
الجنسیة وأرقام الضمان اإلجتماعي .على مقدم الطلب أن یكون مواطنا أمریكیا أو حامال للجنسیة األمریكیة أو أجنبیا مؤھال
للحصول على مخصصات  .SNAPویكون بعض المھاجرون الشرعیون غیر مؤھلین لبرنامج  ،SNAPلكن غالبا ما
برنامج
یكون بعضھم مؤھال إن كان من معالي مھاجر غیر مؤھل .وللتأھل ،على جمیع أفراد األسرة المعیشیة الطالبة SNAP
لبرنامج
.أن یحملوا رقم ضمان إجتماعي أو إثباتا لكونھم قد قدموا طلباً لھ
العمل .للحصول على مخصصات  ،SNAPعلى معظم األشخاص القادرین جسدیا وبین ال  16وال  59سنة من العمر أن
برنامج
یتسجلوا للعمل ،وأن یشاركوا في برنامج التوظیف والتدریب إن عرض علیھم ،وأن یقبلوا بعروض عمل ،وأال یتخلوا عن
.عمل
ویستطیع البالغون القادرون جسدیاً وبدون معالین في سن ال  18إلى  49سنة أن یحصلوا فقط على عدد محدود من شھور
.المخصصات خالل  3سنوات ،إال إن كانوا یعملون  80ساعة بالشھر أو تم تحدید أنھم معفیین بنحو آخر من الشرط
العوامل األخرى .على المضربین عن العمل أن یكونوا مؤھلین من حیث الموارد والدخل قبل یوم اإلضراب .وعلى معظم
طالب الجامعات أن یعملوا لمدة معدلھا  20ساعة باألسبوع ،أو أن یكونوا ملتحقین في دراسة بھدف العمل ،أو أن یكونوا من

المعتنین بمعالین صغار ،أو أن یكونوا من مستلمي  .Families Firstوال یكون المجرمون المدانون ببعض الجرائم
المتعلقة بالمخدرات مؤھلین  .SNAPبرنامجویكون األفراد المجردون من األھلیة بسبب الخداع غیر مؤھلین لمدة
لمخصصات برنامج
سنة واحدة للجرم األول ،وسنتین للجرم الثاني ،وإلى األبد للجرم الثالث .وقد یتأھل معالو األفراد المجردین من األھلیة أو غیر
.المؤھلین
إختبار الموارد .یكون حد الممتلكات $ 2,250لمعظم األسر المعیشیة و $ 3,500لألسر المعیشیة المحتویة على فرد
معوق أو في
ال  60سنة من العمر .وتكون الممتلكات غیر المحتسبة المنزل الذي یعیش فیھ حالیا مقدم الطلب وقطعة أرضھ ،والسلع
،المنزلیة
والملكیة المنتجة للدخل ،والعقارات المعروضة للبیع ،والقیمة النقدیة للتأمین على الحیاة ،والملكیة الشخصیة ،وحسابات التقاعد
مثل حساب .والعربات األخرى غیر المحتسبة ھي تلك  IRAوخطط  kوالعربات التي تحمل قیمة دون $ 401 ، 1,500
،لنقل األسرة ،والذھاب إلى العمل ومنھ ،وإنتاج دخل ،ولصید الحیوانات واألسماك كمورد للرزق ،وكمنزل األسرة المعیشیة
ولنقل فرد معوق من األسرة المعیشیة ،ولنقل المصدر الرئیسي لألسرة المعیشیة من وقود التدفئة أو الماء .وتشمل الممتلكات
المحتسبة النقد الجاھز ،واألموال في حسابات الشیكات والتوفیر ،وشھادات اإلیداع ،واألسھم ،والسندات المالیة ،والملكیة غیر
.المعروضة للبیع ،والمدفوعات على شكل دفعة واحدة
إختبارات الدخل .ال یحتسب برنامج  SNAPالمنح الدراسیة وغیرھا من المنح والقروض المستخدمة لألقساط الدراسیة
والرسوم ،والتعویضات ،والمساعدة في تكالیف التدفئة ،ومكاسب األطفال في سن ال  17وأصغر الملتحقین بالمدرسة ،ومعظم
،القروض .وقد یشمل الدخل المحتسب وال یقتصر على ما ھو مثل :العمل ،والعمل الحر ،والنفقة الزوجیة ،وإعالة األطفال
،ومخصصات اإلعاقة ،والضمان اإلجتماعي/دخل الضمان اإلضافي ،وتعویض العامل ،ومخصصات البطالة ،والمعاشات
والرواتب ،ودخل الفوائد .وال تكون األسرة المعیشیة المحتویة على فرد مسن أو معوق مجبرة على تلبیة معاییر إجمالي الدخل
.لكنھا تخضع لمعاییر صافي الدخل .ولتتبین إن كنت مؤھال ،أنقر ھنا لإلطالع على أحدث حدود الدخل للبرنامج
المقتطعات .تسمح شروط قسائم الطعام بمقتطعات من الدخل ،بما في ذلك مقتطع بنسبة % 20من المكاسب ،ومقتطع
معیاري
معطى لكافة األسر المعیشیة ،والنفقات المتكبدة من رعایة المعالین ،ومقتطع المسكن/خدمات المرافق العامة ألسرة معیشیة
غیر
.خاصة على أال یتجاوز  ،$ 552والنفقات الطبیة التي تتجاوز $ 35للمسنین أو المعوقین من أفراد األسرة المعیشیة
بطاقات EBT

نظام "النقل اإللكتروني " ] [Electronic Benefit Transferأو  EBTھو نظام لتسلیم مخصصات برنامج SNAP
للمخصصات
وبرنامج فامیلیز فیرست لسكان تینیسي المؤھلین .وال یؤثر نظام  EBTعلى قرار األھلیة لھذین البرنامجین وال مستوى
المخصصات التي یتلقاھا المشاركون ،إنما ھو مجرد وسیلة لتسلیم المخصصات .وتتم عملیة إصدار مخصصات برنامجي
. SNAPوفامیلیز فیرست لسكان تینیسي عبر عملیة النقل اإللكتروني للمخصصات
ونظام النقل اإللكتروني للمخصصات نظام إلكتروني حیث تحفظ مخصصات قسائم الطعام والمساعدة النقدیة في قاعدة بیانات
مركزیة على الكمبیوتر ویدخلھ المشاركون إلكترونیا على آلة مركز البیع عبر بطاقات بالستیكیة یمكن إعادة إستخدامھا .وفي
تینیسي ،تسمى بطاقات  " EBTبطاقات أمان المخصصات " ].[Benefit Security Cards
بدأ  EBTلتینیسي في نوفمبر/تشرین الثاني  1998بمشروع تجریبي شمل أربع مقاطعات .ثم تم تطبیق البرنامج خالل
برنامج
مدة أشھر عدیدة وتم إكمال عملیة التطبیق الكاملة  EBTفي أغسطس/آب . 1999وھناك فوائد عدیدة لوجود نظام EBT
لبرنامج
في تینیسي .ولم تعد قسائم الطعام والشیكات الورقیة صادرة ومحتسبة على أساس شھري .وعملیة إصدار  EBTمنظمة
بطاقات
وآمنة وسھلة المنال .والفوائد األخرى من عملیة إصدار بطاقات : EBTتشمل ما یلي
المعلومات الغذائیة ل SNAP
یتم تعزیز خدمات المشاركین عبر تقدیم توعیة غذائیة مركزة على اإلقتصاد في شراء وتحضیر المأكوالت المغذیة .واألنظمة
الغذائیة المتعلقة بالصحة ،والنظافة الشخصیة ،وغیرھا من المواضیع المماثلة مقدمة للمشاركین الحالیین والمحتملین في قسائم
الطعام .ویتلقى متطوعون مجتمعیون ،مثل المدرسین ومقدمي خدمات رعایة األطفال ومقدمي خدمة الطعام في المدارس
وغیرھم ،تدریب اً ویحصلون على مناھج من موظفین متعاقدین من مكتب "خدمة " ] [Extension Serviceلجامعتین في
التمدید
الوالیة .ثم یقوم ھؤالء المتطوعون أو أعضاء اإلئتالف بتقدیم التدریب في قاعة الدراسة واإلستعراضات المتعلقة بالمعلومات
.والمھارات الغذائیة .وباإلضافة إلى ذلك ،تساعد وسائل اإلعالم والمنشورات الغذائیة على تقدیم التوعیة
ودعما لھدف إستئصال الجوع ،یتم التشیجع على الوصول إلى البرنامج عبر جھود التوعیة العامة (المیدانیة ).ویتم تقدیم
المعلومات المتعلقة بتوفر قسائم الطعام ومعاییر األھلیة وعملیة تقدیم الطلبات عبر مؤسسات متعاقدة مع دائرة  DHSألفراد
.وأسر مؤھلة محتملة من خالل عروض وتصاریح إعالمیة وتوزیع الكتیبات والنشرات اإلعالنیة
السماح لمكاتب دائرة  DHSبتعجیل الخدمات والتغییرات

التخلص من الرحالت الشھریة التي یقوم بھا المشاركون للمكتب أو إنتظار حضور ساعي البرید
التشغیل اآللي لعملیة التسلیم
المساعدة على التخلص من الخداع وسؤء إستخدام المخصصات
.إقتصاد أموال دافعي الضرائب

للبالغین القادرین جسدیاً بدون معالین  SNAPمعلومات ھامة عن التغییرات في برنامج
.األجوبة على األسئلة المتكررة وموارد العمل والمزید من ذلك

األسئلة المتكررة
؟ SNAPوما معنى ذلك لمخصصاتي من برنامج  ABAWDمن یعتبر بالغاً من فئة
شخص قادر جسدیاً ما بین سني الـ 18والـ 49عاماً بدون معالین ضمن األسرة المعیشیة .وقد تعتبر  ABAWDالبالغ من فئة
" [Able-Bodied Adultأنت أو أي فرد من أسرتك المعیشیة بین سني الـ 18والـ 49عاماً "بالغاً قادراً جسدیاً بدون معالین
مؤھالً فقط للحصول على ثالثة ( ABAWD ) 3ویمكن أن یكون البالغ من فئة Without Dependents] (ABAWD).
]" [Supplemental Nutrition Assistance Programأشھر من مخصصات "برنامج المساعدة الغذائیة اإلضافیة
خالل مدة ثالث () 3سنوات إال إن كان مشاركاً في ]" [food stampsالمعروف سابقاً ببرنامج "قسائم الطعام )(SNAP
وإلتزام عمل  SNAP.إللتزام عمل برنامج  ABAWDویمتثل العدید من البالغین من فئة  SNAP.إلتزام عمل برنامج
:ھو  ABAWDللبالغ من فئة  SNAPبرنامج
العمل أو التطوع لدى مصدر حسن السمعة خالل على األقل  20ساعة باألسبوع ( 80أسبوعاً بالشھر )أو أكثر ،أو•
.المشاركة في برنامج تدریب مؤھل خالل معدل  20ساعة باألسبوع ( 80ساعة بالشھر )أو أكثر•
ما الذي یعتبر برنامج تدریب مؤھال ،وكیف أعثر علیه؟
" [Tennessee Department ofیتم تقدیم برامج التدریب المؤھلة عبر "دائرة تینیسي للعمل وتنمیة القوة العاملة
:وقد تشمل ]Labor and Workforce Development
لعام ]" [Workforce Innovation and Opportunity Actبرنامجاً خاضعاً لـ"قانون إبتكارات وفرص القوة العاملة•
یشمل أي خدمة تتولى تنظیم خدمات التعلیم والتدریب وغیرھما من أجل تلبیة إحتیاجات فرد بطریقة تعجل اإلرتقاء 2014،
التربوي والمھني للفرد؛
لعام  ،1974مثل التدریب على مسلك مھنة محددة؛ أو ]" [Trade Actبرنامجا خاضعاً للفقرة  236من "قانون التجارة•

المشاركة في أنشطة تدریب " [Adult Basic Education] (ABE).حضور دروس في "التعلیم األساسي للبالغین•
ھي إحدى الطرق التي یستطیع بھا األفراد الخاضعون للحد الزمني تلبیة إلتزام عمل برنامج  SNAPوتعلیم معینة لبرنامج
وتعلم المھارات التي یحتاجونھا  SNAP،والحفاظ على أھلیتھم للحصول على برنامج  ABAWD،للبالغین من فئة SNAP
للحصول على عمل مربح .یرجى زیارة موقع دائرة تینیسي للعمل وتنمیة القوة العاملة للحصول على معلومات عن العمل
 https://www.tn.gov/workforce.والتعلیم على

؟ ABAWDھل ھناك حاالت محددة قد تعفي فرداً من سیاسة الحد الزمني للبالغین من فئة
:یكون األفراد معفیین من الحد الزمني إذا كانوا
دون سن الـ 18أو في سن الـ 50أو أكبر؛•
؛) DHSاإلثبات إلزامي لدائرة( حاصلین على إقرار طبي بأنھم غیر قادرین جسدیاً أو عقلیاً على العمل•
مسؤولین عن طفل معال یعیش ضمن األسرة المعیشیة أو یقیم ضمن األسرة المعیشیة مع فرد أسرة معیشیة دون سن الـ18؛•
أحد والدي (طبیعي أو بالتبني أو بالتربیة )فرد أسرة معیشیة دون سن الـ ،18حتى لو كان فرد األسرة المعیشیة الذي دون •
؛ SNAPسن الـ 18غیر مؤھل بنفسه لبرنامج
من الحوامل؛•
" [Food Stampبموجب الفقرة (6د )من "قانون قسائم الطعام  SNAPمعفیین من إلتزامات العمل العامة لبرنامج•
Act].
مالحظة خاصة :إن كنت تشعر بأنك تعاني من عائق جسدي أو عقلي یمنعك من العمل ،فقد تكون مؤھالً لخدمات إعادة
التأھیل المھني .وتكون أنواع الخدمات المقدمة مبنیة على إحتیاجات الفرد ومصممة لمساعدة الفرد على أن یصبح قادراً على
.العمل .وسیتولى موظفو إعادة التأھیل المھني تقییم اإلحتیاجات من أجل تحدید ھدف مالئم للعمل وإثبات الخدمات المالئمة
؟ SNAPاإلستمرار بالتأھل لمخصصات برنامج  ABAWDكیف یستطیع بالغ من فئة
من خالل اإلمتثال إللتزامات العمل بأسرع وقت ممكن؛  SNAPیستطیع فرد أسرة معیشیة تجنب إقفال قضیته لدى برنامج
إن كنت تعتقد أنك معفى من إلتزام  SNAPأو تزوید اإلثباتات المالئمة لمسؤول قضیتك؛ أو اإلتصال بمسؤول قضیة برنامج
.العمل
فكیف أستعید األھلیة؟  ABAWD،بسبب عدم تلبیة إلتزام فئة  SNAPإذا تم إقفال قضیتي من برنامج
لمدة  30یوماً  ABAWDللبالغین من فئة  SNAPقد یستعید فرد األھلیة في أي وقت من خالل تلبیة إلتزام عمل برنامج
 ABAWD.متتالیاً أو من خالل إستیفاء إعفاء من إلتزامات عمل البالغین من فئة

فمن أستطیع اإلتصال به لطرح أسئلة عن  ABAWD،وأعتقد أني بالغ من فئة  SNAPإني أتلقى مخصصات برنامج
قضیتي؟
" [Family Assistance Services Center] -1یمكنك اإلتصال بـ"مركز خدمات مساعدة العائلة
على الرقم
وفي ناشفیل ABAWD. ،لإلستعالم عن وضعك .كما ستتلقى رسالة تفید بأنك ملزم بتلبیة إلتزامات عمل 866-311-4287
یرجى اإلتصال بالرقم (. 743-2000) 615وقد یكون عدد المكالمات أكثر من العادة نتیجةً للتغییر .كما یمكنك أن ترسل لنا
 Case Connect:بریداً إلكترونیاً مباشراً أو أن تطلع على معلومات عن قضیتك بإستخدام
https://www.tn.gov/humanservices/need-help-/family-assistance-questions.html.
؟ ABAWDما ھو الحد الزمني للبالغین من فئة
في  1ینایر/كانون الثاني  2019وینتھي في  31دیسمبر/كانون األول  ABAWDسیبدأ الحد الزمني الجدید للبالغین من فئة
الذین سبق لھم أن إستنفدوا أشھرھم الـ 3أن یصبحوا  ABAWDوسیسمح الحد الزمني الجدید للبالغین من فئة 2021.
.مؤھلین بشكل محتمل لـ 3أشھر خالل مدة السنوات الـ 3الجدیدة
لمدة  3أشھر خالل  3سنوات أو  36شھراً إذا لم  SNAPالحصول فقط على برنامج  ABAWDویستطیع البالغون من فئة
وتكون األشھر الثالثة تراكمیة ،لذا یستطیع المشاركون إستخدام شھر  SNAP.یستوفوا إلزامات العمل الضروریة لبرنامج
أن یعمل على  ABAWDفردي في أوقات مختلفة طوال األشھر الـ. 36وللتأھل خالل أكثر من  3أشھر ،على البالغ من فئة
اآلقل  20ساعة باألسبوع ،أو أن یتطوع في مؤسسة حسنة السمعة على األقل  20ساعة باألسبوع ،أو أن یشارك في أنشطة
الذي تقدمه  SNAPتعلیم وتدریب مؤھلة خالل على اآلقل  20ساعة باألسبوع ،مثل برنامج التوظیف والتدریب لبرنامج
.دائرة تینیسي للعمل وتنمیة القوة العاملة
كم شخص قد یتأثر بذلك؟
(المعروف سابقاً ببرنامج قسائم الطعام )في أنحاء الوالیة  SNAPھناك نحو  93,000فرد یتلقون مخصصات برنامج
لو كانت مقاطعتھم ویخضعون لفئة البالغین القادرین جسدیاً بدون معالین .ویلبي عدید من ھوالء األفراد إلتزام العمل حتى
.خاضعة لإلعفاء
لماذا اآلن؟
خالل أزمة الركود اإلقتصادي عام . 2008لكن تینیسي ،إلى  ABAWDتم اإلعفاء من إلتزام العمل األصلي للبالغین من فئة
جانب والیات عدیدة أخرى ،إنتقلت تدریجیاً نحو رفع اإلعفاء إذ إستعاد اإلقتصاد عافیته .وبسبب أدنى نسب مسجلة من البطالة
.في تینیسي والنمو الكبیر في الوظائف فیھا ،لم یعد اإلعفاء مطلوباً عبر معظم الوالیة
كیف حددتم أي مقاطعات ستبقى خاضعة لإلعفاء؟
أجرت الدائرة معاینة لكافة المقاطعات حیث تولت تقییم معاییر مثل نسب البطالة وفائض العمالة ونسبة الفقر والدخل للفرد .
ومن أجل شمل مقاطعة بإعتبارھا مقاطعة منكوبة ،یجب أن تحتل مرتبة في أسفل % 10من مقاطعات البالد وأن تستوفي
:ثالثة مؤشرات إقتصادیة .وتلك المؤشرات ھي
معدل نسب البطالة خالل ثالث سنوات 1.
دخل السوق للفرد 2.

نسبة الفقر 3.
؟ ABAWDما ھي مقاطعات المعفاة من إلتزامات البالغین من فئة
Jacksonو Hancockو  ABAWD: Bledsoeستكون المقاطعات التالیة معفاة من العد الزمني للبالغین من فئة
Scott.و McNairyو Lauderdaleو Lakeو

وفقا لقانون الحقوق المدنية اإلتحادي وتوجيهات وسياسات الحقوق المدنية لوزارة الزراعة االمريكية (يو أس دي أي) ( ،)USDAيحضر
على الـ  USDAووكاالتها ومكاتبها ،وموظفيها ومؤسساتها المشاركة في ،أو المديرة لـ ،برامج الـ  USDAان تميز بناء على العرق ،لون
البشرة ،القومية ،الجنس ،المذهب العقائدي ،اإلعاقة ،العمر ،المعتقدات السياسية ،أو الثأر أو اإلنتقام بسبب نشاط حقوق مدنية سابق في أي
برنامج او نشاط يداران أو يموالن من قبل الـ .USDA
يتوجب على االشخاص المعاقين المحتاجين الى وسائل إتصال بديلة لمعلومات البرنامج (مثال ،لغة بريل ،أحرف كبيرة الحجم ،التسجيل
الصوتي  ،لغة االشارات االمريكية ،الخ) ان يتصلوا بالوكالة في (الوالية او المحلية) حيث قدموا للحصول على المنافع .يمكن لالشخاص
الطرش او المعانين من صعوبة في السمع او المعانين من اعاقات في الكالم االتصال بالـ  USDAعبر االتصال بخدمة المرحل االتحادية
 Federal Relay Serviceعلى هاتف  .(800) 877-8339إضافة الى ذلك ،يمكن توفير معلومات البرامج بلغات أخرى.
لغرض رفع شكوى برنامج ضد التمييز ،أكمل مأل طلب شكوى التمييز من برنامج الـ  ،USDAطلب رقم ( )AD-3027والذي يمكن
تنزيله من االنترنت على الرابط How to File a Complaint :وفي اي مكتب للـ  USDAاو بكتابة رسالة معنونة الى الـ  USDAوزود
الرسالة بجميع المعلومات المطلوبة في الطلب .لطلب نسخة من طلب الشكوى ،اتصلوا على هاتف  .(866) 632-9992قدم طلبك
المكتمل او رسالتك الى الـ  USDAعبر:
( )1البريد :وزارة الزراعة االمريكية
مكتب مساعد الوزير للحقوق المدنية
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410؛

( )2بالفاكس على هاتف (202) 690-7442؛ أو

( )3البريد االلكترونيprogram.intake@usda.gov :

هذه المؤسسة توفر التكافؤ في الفرص

