
 .ضفخنملا رعسلا تاذو ةیناجملا ةیسردملا تابجولل مدقتلا ةیفیك
 ةدحاو ةسردم نم رثكأ اورضح كلافطأ ناك اذإ ىتح ،ةرسأ لكل دحاو بلط میدقت ىوس كیلع ام .ضفخنملا رعسلا تاذ وأ ةیناجملا ةیسردملا تابجولا بلط ءلم ىلع مكتدعاسمل تاداشرإلا هذھ مادختسا ءاجرلا
 تاوطخلا سفن يھ تامیلعتلا نم ةوطخ لك !ةبترم تامیلعتلا هذھ عابتا ىجری .ضفخنملا رعسلا تاذ وأ ةیناجملا ةیسردملا تابجولا كلافطأل نمضتل لماك لكشب بلطلا ةئبعت بجی  .]School district[ يف
  .[School /School district contact here; phone and email preferred] ،دعب ھب مایقلا بجی امب دكأتم ریغ تقو يأب تنك اذإ .كب صاخلا بلطلا ىلع ةعبتملا

 .حوضوب عبطتل كدھج ىراصق لذباو بلطلا ةئبعت دنع )صاصر ملق سیلو( ربحلا ملق مادختسا ىجری

 ؟ةیدنھلا تایمحملا يف ءاذغلا عیزوت جمانرب يف وأ ةتقؤملا تانوعملا جمانرب يف وأ ةیلیمكتلا ةیذغتلا جمانرب يف كراشی ةرسألا ءاضعأ نم وضع يأ لھ :2 ةوطخلا
 :ةیناجم ةیسردم تابجو ىلع لوصحلل نولھؤم كلافطأ نإف ،هاندأ ةروكذملا ةدعاسملا جماربلا نم رثكأ وأ دحاو يف ایلاح كراشی )تنأ مھیف امب( كلزنم يف صخش يأ ناك اذإ
  ]insert State SNAP here[ وأ )SNAP( ةیلیمكتلا ةیذغتلل ةدعاسملا جمانرب •
  ]insert State TANF here[ وأ )TANF( ةتقؤملا تانوعملل ةدعاسملا جمانرب •
 .)FDPIR( ةیدنھلا تایمحملا يف ءاذغلا عیزوت جمانرب •
  :هالعأ ةروكذملا جماربلا نم يأ يف كراشی كترسأ دارفأ نم دحأ كانھ نكی مل اذإ  )أ
 .3 ةوطخلل لقتناو ةغراف 2 ةوطخلا كرتا •

  :هالعأ ةروكذملا جماربلا نم يأ يف كراشی كلزنم يف صخش يأ ناك اذإ  )ب
 الو جماربلا هذھ نم دحاو يف كراشت تنك اذإ ؟دحاو ةیضق مقر میدقتل طقف جاتحت تنأ  .FDPIR وأ TANF وأ SNAP ىلا ةیضقلا مقر لسرأ •

  .]State/local agency contacts here[ :ب لاصتالا ىجری ،كتیضق كمقر فرعت
 .4 ةوطخلا ىلإ لقتنا •

 ةرسألا ءاضعأ عیمجل لخدلا ررق :3 ةوطخلا
  ؟يلخد نع غالبإلا يننكمی فیك
 .هررقتل لخد كتلئاع ىدل ناك اذإ ام دیدحتل بلطلا جذومنل يفلخلا ھجولا ىلع ةعوبطملا "،لافطألل لخدلا رداصم" و "نیغلابلل لخدلا رداصم" ناونعب ةینایبلا موسرلا مدختسا •
  .تاتنسلا نمضت ال .رالودلاب لخدلا لماك نع غلبأ .طقف لخدلا غلابم عیمج يلامجإ نع غلبأ •

o بئارضلا لبق ىقلتملا يلكلا لخدلا وھ يلامجإلا لخدلا. 
o كبتار نم ذخؤت ىرخأ غلابم يأ وأ نیمأتلا طاسقأ وأ بئارضلا عفدتل لیلق نوكی نل بلطلا اذھ يف هررقت يذلا لخدلا نأ نم دكأت ً.ایلامجإً اغلبم سیلو لزنملل ھنوذخأی طسق لخدلا نأب سانلا نم ریثك دقتعی. 
 نأ نولوؤسملا ھبتشا اذإ .هررقتل لخد كانھ سیل ھنأ ىلع قداصت كنإف ،ةغراف لوقح تكرت وأ بتكت تنك اذإ .رفصكً اضیأ ربتعتس ةغراف اھكرت متی لخد لوقح يأ .هررقتل لخد كانھ نوكی ال ثیح لوقحلا نم لقح يأ يف بتكأ •

  .هءاصقتسا متیس كبلط ،حیحص ریغ لكشب ررقم ناك كترسأ لخد
 .لقح لك نیمی ىلع ةدوجوملا رایتخالا تاناخ مادختساب ملتسم نوكی لخدلا نم عون لكً ابلاغ فیك لجس •

 .رشع يناثلا فصلا دحل بالطلاو لافطألاو عضرلا مھیف امب ةرسألا دارفأ عیمج ددع :1 ةوطخلا
   .كتلئاع نم ءزج اونوكیل كب ةقالع مھل سیل نیذلا .كلزنم يف سرادملا بالطو ،لافطألاو عضرلا نم دیدعلا شیعی فیك انربخأ
  :مھ نیذلا كترسأ دارفأ عیمج نیمضت ىجری ،مسقلا اذھ ءلم دنع ؟انھ ھلجسأ نأ يغبنی يذلا نم
 .ةرسألا لخد ىلع نیدمتعم اونوكی نأو ،كلذ نود وأ ةنس 18 مھ نم لافطألا •
 .براھ باش وأ ،رجاھم وأ ،ىوأم الب ھنأب فوصوم وأ ،ىنبتم ھنا راطإ يف كتیاعر يف مھ نم •
 .رمعلا نع رظنلا ضغب ،]  school/school system here[ نورضحی نیذلا بالطلا •
 رطس مادختسا .لفط لك مسا عبطا .لفط لك مسا ركذا )أ
 فرح بتكا ،ءامسألا ةعابط دنع .لفط لكل بلطلا نم دحاو
 ناك اذإ .ةحاسملا كنم تذفن اذإ فقوت .عبرم لك يف دحاو
 يف رطسألا نم دیزمل ةجاحب تناو لافطألا نم دیزم كانھ
 نع ةبولطملا تامولعملا عیمجب ةیناث ةقرو قحلأ بلطلا
  .نییفاضالا لافطألا

  name of[ يف ة/بلاط لفطلا لھ )ب
school/school system here [رتخا  ؟ 

 "بلاطلا" ناونعب دومع تحت "ال" وأ "معن"
 name of[ \ رضحی لفط يأ انربخأ

school/school district here[.  اذإ 
 بلاطلل فصلا ىوتسم بتكا "،معن" ترتخا
 .نیمیلا ىلإ "فصلا" دومع يف

 مق ،ىنبتم روكذم لفط يأ ناك اذإ ؟ىنبتم لفط يأ كیدل لھ )ج
 اذإ  .لفطلا مسا بناجب "ىنبتم لفط" قودنص ىلع ةمالع عضوب
 ىلا لقتنا 1 ةوطخلا ءاھنإ دعب ،ىنبتم لفط لجأل طقف میدقتلاب تمق
 .4 ةوطخلا
 يف ءاضعأك كعم نوشیعی نیذلا نیینبتملا لافطألا رابتعا متی امیر
 لافطألا لجأل میدقتلاب تمق اذإ .كبلط يف مھركذ بجی امك كتلئاع
   .3 ةوطخلا ىلا لقتنا ،نیینبتملا ریغو نیینبتملا

 وأ رجاھم وأ درشم لافطألا نم لفط يأ لھ )د
 يف ھمسا روكذم لفط يأ نأ دقتعت تنك اذإ ؟براھ
 ىلع ةمالع عضوب مق ،فصولا اذھ قفاوی مسقلا اذھ

 مسا بناجب "براھ وأ رجاھم وأ درشم" قودنص
 .بلطلا يف تاوطخلا لك لمكأ مث نمو لفطلا



 ةرسألا ءاضعأ عیمجل لخدلا ررق :3 ةوطخلا
3.A. لافطألا لبق نم بستكملا لخدلا ریرقت 
 مھل میدقتلاب تمق اذإ نیینبتملا لافطألا لخد دمتعا طقف ".لفطلا لخد يلامجإ" لجسملا قودنصلا يف كترسأ يف 1 ةوطخلا يف نیروكذملا لافطألا لكل كرتشملا لخدلا يلامجأ ررق .لافطألا لبق نم ىقلتملا وأ بستكملا لخدلا لك ررق )أ

 .كترسأ ةیقبل ةفاضإلابً اعیمج
 

 .لفط لخد اھیدل سیل تالئاعلا نم ریثك .كلافطأل رشابم لكشب عوفدم وھ يذلاو كتیب جراخ نم ىقلتم لام وھ لفطلا لخد ؟لفطلا لخد وھ ام
3.B رابكلا لبق نم بستكملا لخدلا ریرقت 
 ؟انھ هركذأ نأ بجی يذلا نم
 .لخد نوقلتی الو ةقالع تاذ اونوكی مل اذإ ىتح لخدلا تافورصم كنوكراشیو كعم نوشیعی نیذلا كترسأ دارفأ نم نیغلابلا دارفألا عیمج لمش ىجری ،مسقلا اذھ ءلم دنع •
  :نیمضتب مقت ال •

o كترسأ لخد يف نومھاسی الو كترسأ لخد نم نیعفتنم ریع نكلو كعم نوشیعی نیذلا سانلا.  
o 1 ةوطخلا يف لعفلاب نیروكذملا بالطلاو لافطألا. 

 ةعابطب مق .كتلئاع يف نیغلابلا دارفألا ءامسأ ركذأ )أ
 ةامسملا قیدانصلا يف ةرسألا دارفأ نم درف لك مسا
 ىلوألا( كترسأ يف نیغلابلا دارفألا ءامسأ"
 كترسأ دارفأ نم درف يأ مسا ركذب مقت ال ".)ةریخألاو
 يف روكذملا لفطلا ناك اذإ .1 ةوطخلا يف نیروكذملا
 ،3 ةوطخلا يف تاداشرإلا عبتا ،لخد ھیدل 1 ةوطخلا
 .أ ءزجلا

 "لمعلا نم حابرألا" لقح يف لمعلا لخد لك ررق .لمعلا نم ةینجملا حابرألا ریرقت )ب
 نیلماعلا نم تنك اذإ .فئاظولا يف لمعلا نم ةیقلتم نوك ةداع لاومألا هذھ .كبلط يف
 .لخدلا يفاص ررقتس كنإف ،ةعرزم كلام وأ صاخلا مھباسحل

 
 .يفاص غلبمك لمعلا كلذ نم لخدلا ررق ؟صاخلا مھباسحل نیلماعلا نم تنك ول اذام 
   .لخدلا يلامجإ نم كلمع نم ةیلیغشتلا تاقفنلا عومجم حرط قیرط نع اذھ بسحیو

 يذلا لخدلا لك ررق  .ةقفنلا / لفطلا معد / ةماعلا تادعاسملا نم لخدلا ریرقت )ج
 ةمیقلا ریرقتب مقت ال .بلطلا يف "ةقفنلا/لفطلا معد/ةماعلا ةدعاسملا" لقح ىلع قبطنی
 نم ىقلتم لخدلا ناك اذإ .لودجلا يف ةروكذم ریغ ةماع ةدعاسم دئاوف يأل ةیدقنلا
 ریغ تاعوفدملا .ةمكحملا اھب ترمأ يتلا تاعوفدملا ررق طقف ،ةقفنلا وأ لفطلا معد
  .يلاتلا ءزجلا يف "رخآ لخد" ك اھریرقت يغبنی ةمظتنملا نكلو ةیمسرلا

 عیمج / دعاقتلا / تاشاعملا نم لخدلا ریرقت )د
 ىلع قبطنی يذلا لخدلا لك ررق .ىرخألا تاداریإلا

 يف "ىرخألا تاداریإلا عیمج/دعاقتلا/تاشاعملا" لقح
 .بلطلا

 دارفأ يلامجإ" لقح يف ةرسألا دارفأل يلامجإلا ددعلا لخدأ .ةرسألا مجح يلامجإ ریرقت )ه
 ةروكذملا ةرسألا دارفأ ددعل ایواسم نوكی نأ بجی مقرلا اذھ ".)نیغلابلاو لافطألا( ةرسألا
 ،بلطلا يف هركذت مل كترسأ دارفأ نم درف يأ كانھ ناك اذإ .3 ةوطخلاو 1 ةوطخلا يف
 مجح نأل كلذو ةرسألا دارفأ عیمج ركذب موقت نأ ادج مھملا نم ھنا .ھتفاضإب مقو عجرا

 .ةیناجملا تابجولا ىلع لوصحلل كلیھأت ىلع رثؤی كتلئاع

 دارفأ ىلع بجی .يعامتجالا نامضلا مقر نم ةریخألا ةعبرألا ماقرألا ریفوت )و
 غارفلا يف يعامتجالا مھنامض مقر نم ماقرأ ةعبرأ رخآ لاخدإ رابكلا ةرسألا
 اذإ .يعامتجا نامض مقر كیدل نكی مل ول ىتح دئاوفلل میدقتلل لھؤم تنأ .صصخملا
 ةحاسملا كرتا ،يعامتجا نامض مقر نوكلتمی نیغلاب ةرسأ ءاضعأ كانھ نكی مل
 اذإ صحفا" فنصملاو نیمیلا ىلع دوجوملا قودنصلا ىلع ةمالع عضوب مقو ةغرافلا
 ".#ss مل

 غلابلا عیقوتو لاصتالا تامولعم :4 ةوطخلا
 قوقحلا تانایب ةءارقب تمق كنأ نم دكأتلا ىجری ،مسقلا اذھ لامكإ لبق .لماكلاب اھنع ربخمو ةقداص تامولعملا لماك نأب دھعتی ةرسالا وضع ناف ،بلطلا ىلع عیقوتلا لالخ نم .ةرسالا نم غلاب درف لبق نم تابلطلا لك عقوت نأ بجی
 .بلطلا فلخ ىلع ةدوجوملا ةیصوصخلاو ةیندملا
 لوقحلا يف يلاحلا كناونع بتكأ .كب ةصاخلا لاصتالا تامولعم میدقت )أ
 لعجی ال اذھ ،مئاد ناونع كیدل نكی مل اذإ .تامولعملا هذھ ترفوت اذإ ةدوزملا
 فتاھلا مقر ةكراشم .رعسلا ةضفخملاو ةیناجملا تابجولل نیلھؤم ریغ كلافطأ
 يف اندعاسی ھنكلو ،يرایتخا وھ امھالك وأ ينورتكلالا دیربلا ناونع وأ
 .كب لاصتالل ةجاح يف انك اذإ ةعرسب كیلا لوصولا

 مسا ةعابطب مق .كمسا عیقوتو ةعابط )ب
 ماق صخشلا اذھو بلطلا عقو يذلا ریبكلا
  ."غلابلا عیقوت" قودنص يف عیقوتلاب

 يف .مویلا خیرات ةباتك )ج
 بتكا ،صصخملا ناكملا
    .قودنصلا يف مویلا خیرات

 ،بلطلا فلخ ىلع .)يرایتخا( ةیقرعلا لافطألا تایوھ ةكراشم )د
 لقحلا اذھ  .كلافطأل يقرعلا ءامتنالا نع تامولعم ةكراشم كنم بلطن
 وأ ةیناجملا ةیسردملا تابجولا يف كلافطأ ةیقحأ ىلع رثؤی الو يرایتخا
 .ةضفخملا

 


