
SAR 7 كتب التقرير يف شهر_________تقرير حالة األهلية

ليتم الحصول عىل اإلعانات يف الوقت املحدد لها، الرجاء التوقيع عىل النموذج بعد _____1 وقم بإرجاعها يف ______5
شهر اإلرسالشهر اإلرسال

هل تحتاج للمساعدة؟ )تعليامت املقاطعة املحددة/مع املوقع الخاص باملقاطعة(

اسم العامل:

رقم هاتف العامل:

املقاطعة:

العنوان:

املدينة، الوالية، الرمز الربيدي

الكود الرشيطي:

]DIST. ID HERE[

قم بالتأشري فوق املربع إذا كنت ترغب يف إيقاف الحصول عىل أي مام يأيت:

1. هل انتقل أي فرد إىل املنزل )مبا يف ذلك املواليد الجدد( أو هل انتقلت مع أي شخص منذ آخر إبالغ؟    نعم     ال    )إذا كانت اإلجابة نعم، أكمل الجزء املوضح أدناه(

 )CalWORKs( إيقاف مساعدات العمل

 )Medi-Cal( إيقاف الرعاية الطبية

 )CalFresh( إيقاف املساعدات الغذائية

تاريخ النقل

)شهر/يوم/عام(

 بالخارج

)األول، األوسط، آخر(
رشاء الطعام وإعداده مًعا بشكل منتظمنوع العالقةتاريخ امليالد

 نعم       ال  /          /  بالداخل  بالخارج    /      /

 نعم       ال  /          /  بالداخل  بالخارج    /      /

 نعم       ال  /          /  بالداخل  بالخارج    /      /

2. هل حدث أي تغيري يف العنوان منذ آخر إبالغ؟    نعم    ال  )إذا كانت اإلجابة نعم، أكمل الجزء املوضح أدناه(
تاريخ االنتقال:     العنوان الجديد:          

عنوان املراسلة )إذا اختلف عن املوضح أعاله(            

3. يرجى ملئ الجزء املوضح أدناه إذا تم االنتقال منذ آخر إبالغ:  

عند الدفع املنفصل، ما هو مقدار رضائب امللكية أو التأمني عىل املنزل شهريًا؟                       $ما هو مقدار اإليجار أو الرهن الشهري الخاص بك اآلن؟                                           $

هل لديك تكاليف املرافق غري املضمنة يف اإليجار أو الرهن؟ إذا كانت اإلجابة  نعم، قم بالتأشري عىل أحد مام ييل:

 الهاتف                النفايات                   املياه                   الكهرباء/الغاز                      تكاليف الحرارة والتربيد األخرى

4. مساعدات العمل فقط: هل أي شخص يف املنزل:
A- الشخص املجرم املتهم بتجارة املخدرات؟

B- الهارب من اإلنذار القضايئ القائم؟
C- امللقى عليه القبض يف املحكمة ليكون يف مخالفة إطالق الرساح املرشوط؟

   نعم        ال  )إذا كانت اإلجابة نعم، أكمل الجزء املوضح أدناه(

تاريخ االعتقال و/أو اإلدانة يف أي والية تم االعتقال أو اإلدانة؟ A، B، C مام سبق اسم الشخص

5. التكاليف الطبية: عند حصول شخص عىل املساعدات الغذائية )CalFresh( وتجاوز عمره 60 عام أو كان معاق، فيكون هناك زيادة يف التكاليف الطبية، يرجى إكامل الجزء املوضح أدناه وأرفق 
الدليل:

:املقدار

$

من تغري؟

6. دعم األطفال: هل تغري مقدار املساعدات الغذائية )CalFresh( ألي فرد يدعم أطفال منذ آخر إبالغ؟    نعم     ال إذا كان نعم، أكمل الجزء التايل وأرفق الدليل.
 إذا كانت اإلجابة نعم، ما هو املقدار املدفوع يف التقرير الشهري؟ ___________ $ من دفع الدعم؟   

 إذا كانت اإلجابة نعم، أرفق الدليل.

7. رعاية املعالني أو األطفال: إذا حصل أي فرد عىل املساعدات الغذائية )CalFresh( وكان يعمل أو يبحث عن عمل أو يذهب إىل املدرسة، عندها ستزيد تكاليف رعاية الطفولة منذ 
آخر تقرير. يرجى إكامل الجزء املوضح أدناه وأرفق الدليل: ما هو املقدار املدفوع دغع من جيبه يف التقرير الشهري؟ ______$

من قام بالدفع:       أدرج الطفل/األطفال:     

8. هل حصل أي فرد عىل أي ملكية أو أرض أو منازل أو سيارات أو حسابات بنكية أو مدفوعات )مثل الفوز باليانصيب/الكازينو، تأمني اجتامعي مسبق( أو أية ملكية أخرى أو برشاء 
أو بيع أي من تلك منذ آخر إبالغ؟

   نعم     ال  )إذا كانت اإلجابة نعم، أكمل الجزء املوضح أدناه وأرفق الدليل. ميكنك إرفاق ورقة إضافية عند الحاجة ملساحة أخرى(.

 تم الرشاء         تم البيع                تم االنسحاب           تم الرصفاملقدار/ املبلغ:متى؟نوع امللكية؟من؟

   الحصول كهدية    تم التداول    تم الفوز بها    أخرى

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
CALIFORNIA DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES

SAR 7 (ARABIC) (5/14) ELIGIBILITY STATUS REPORT - FOR CASH AID AND CALFRESH - REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED

رقم الحالة هنا

PAGE 1 OF 2



 9. هل حصل أي فرد عىل دخل من الوظيفة  يف التقرير الشهري؟  نعم   ال  )إن كانت اإلجابة نعم، أكمل الجزء املوضح أدناه وأرفق الدليل(. التقرير الشهري موضح أعىل الصفحة 
     األوىل. أدرج األشخاص وفًقا لوظائفهم. كام ميكنك إرفاق ورقة إضافية إذا اقتضت الحاجة إىل مساحة أكرب. تتضمن األمثلة حضانة األطفال والراتب والعمل الحر واألجازة املرضية 

    مدفوعة األجر واإلرشادات وما إىل ذلك.

10.هل سيكون ناك أي تغيير على عملك أو دخلك المدرج في رقم 9 خالل الستة أشهر المقبلة؟ عىل سبيل املثال: بدء وظيفة أو إيقافها، زيادة الدخل أو نقصانه، تغيري عدد الساعات أو التغيري 
يف عدد مرات الدفع.   نعم   ال  )إذا كانت اإلجابة نعم، فرس األمر(: استخدم ورقة إضافية إذا تطلب األمر لذلك:

 11. هل حصل أي شخص عىل نقود من أي مصدر آخر يف التقرير الشهري:   نعم   ال  )إذا كانت اإلجابة نعم، أكمل الجزء املوضح أدناه وأرفق الدليل.( التقرير الشهري مرفق 
       أعىل الصفحة األوىل. تشتمل األمثلة عىل: التأمني االجتامعي، العمل الحر، إعانة البطالة، أرباح املحاربني القدامى، تأمني الدولة لإلعاقة )SDI(، دعم األطفال/الزوجة، إعانة العاملني، 

      القروض/الهدايا، املرافق السكنية املكتسبة/غري املكتسبة، الطعام وما إىل ذلك.

12. هل سيحدث أي تغيريات يف هذا الدخل أو املزايا يف رقم 11 خالل الستة أشهر القادمة؟ أمثلة عىل التغيري: زيادة أو نقصان يف الدخل أو املزايا أو إذا كنت ستتوقف عن الحصول عىل 
الدخل أو املزايا.   نعم   ال  إذا كان نعم ارشح ووضح الدليل: 

13. مساعدات العمل )CalWork( فقط: هل حدث أي مام ييل ألي شخص يف املنزل منذ أخر عملية إبالغ؟   نعم   ال
       )إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى التأشري هنا وإرفاق الدليل(:

     التغيري يف أحوال األرسة )هل حدث زواج أو طالق أو انفصال أو الدخول يف الرشاكة املحلية املسجلة يف كاليفورنيا )RDP( أو عدم الحصول عىل الرشاكة املحلية )DP(أو الحمل أو مل يعد هناك حمل؟(
     الوظيفة/التوظيف )هل تم البدء بوظيفة أو إيقافها أو االستقالة منها أو بدء عمل أو اإلرضاب عن العمل؟(

     اإلعاقة )هل حدثت إصابة بإعاقة أو التامثل للشفاء منها أو من مرض مزمن(
     الهجرة )هل تم تغيري حالة الهجرة أو املواطنة أو الحصول عىل بطاقة جديدة أو خطاب من موقع الهجرة األمريكية؟(

     التأمني )هل تم بدء التأمني الصحي أو إيقافه أو تغيريه أو أرباح التأمني عىل الحياة، مبا يف ذلك الرعاية الطبية؟(
     الرعاية )هل جرى أي تغيري يف الفرتة الزمنية الخاصة برعاية األطفال؟(

     خدمات الدعم الداخلية )هل تم بدء الحصول عىل الخدمات أو إيقافها(
     حضور املدرسة

      * فيام يتعلق فقط – هل ميتنع الطالب التي ترتاوح أعامرهم بني 6-18 عن الحضور إىل املدرسة أم هل يبدؤون الحضور إليها بشكل معتاد؟

      * فيام يتعلق بالطالب الذين يتعدى عمرهم 16 سنة أو أكرب – هل يبدؤون الذهاب إىل املدرسة أم ميتنعون عن الذهاب إليها؟ )قد يكون باستطاعتك املطالبة بتكاليف الكتب أو املواصالت وما إىل ذلك(

˝      قام شخص ما بدفع جميع تكاليف املنزل أو الطعام أو املالبس أو املرافق. )الرجاء التوضيح( ̋    
     أخرى      

الوظيفة #3 الوظيفة #2 الوظيفة #1

اسم الشخص الحاصل عىل الدخل:

العمل الحر، قم بالتأشري هنا   العمل الحر، قم بالتأشري هنا   العمل الحر، قم بالتأشري هنا  

مصدر الدخل/ اسم املوظف:

أسبوعيًا   نصف   أسبوعي أخرى  

شهريًا   مرتني   شهريًا  

أسبوعيًا   نصف   أسبوعي أخرى  

شهريًا   مرتني   شهريًا  

أسبوعيًا   نصف   أسبوعي أخرى  

شهريًا   مرتني   شهريًا   

كم مرة يتم خاللها الدفع؟

$ $ $ املبلغ اإلجاميل للدخل الذي تم الحصول عليه يف 

تاريخ )تواريخ( االستالم:التقرير الشهري: تاريخ )تواريخ( االستالم: تاريخ )تواريخ( االستالم:

ساعات العمل شهريًا:

الدخل الدفع مرة واحدة أم شهريًا مصدر الدخل االسم

$

$

$

  الرجاء القراءة جيًدا ثم التوقيع وكتابة التاريخ

بالتوقيع عىل هذا النموذج:
• أقر وأشهد، مبوجب عقوبة الشهادة الزور،أن جميع اإلجابات الواردة يف هذا التقرير صحيحة وكاملة حسبام أعلم.	
• أقر بعقوبات االحتيال كام ييل: ميكن أن اعتقل ملدة 20 عاًما وأدفع غرامة تصل إىل 250,000$. ميكن أن يتعني عيل إعادة جميع األرباح إذا كنت ال أستحقها. ويف املرة األوىل التي أقوم فيها بانتهاك القوانني عن عمد، 	

فلن أمتكن من الحصول عىل املساعدات الغذائية )CalFresh( ملدة عام ويف املرة الثانية عامان وبعد املرة الثالثة فلن أمتكن من الحصول عىل املساعدات الغذائية )CalFresh( مرة أخرى.
• أقر وأقبل تقديم نسخ من جميع املستندات املطلوبة إلكامل التقرير النصف سنوي.	
• أقر أنه يف بعض الحاالت، ميكن أن يطلب مني تقديم اإلقرار للمقاطعة لعمل أية اتصاالت الزمة لتحديد األهلية.	

الشهادة – تحذير من االحتيال

أقرأن: يف حالة اإلبالغ عن جميع الحقائق أو تقديم معلومات خاطئة عن الدخل أو امللكية أو حالة األرسة للحصول عىل املساعدة أو اإلعانات، ميكن أن أُعاقب قانونيًا. ميكن أن تٌوجه يل تهمة ارتكاب جرمية عند دفع ما يزيد 

عن 950$ من املســاعدة املادية )Cash Aid( و/أو تم الحصول عىل املســاعدات الغذائية )CalFresh( بطريقة خاطئة كنتيجة ألفعايل. اســتلمت نســخة بالتعليامت والعقوبات الخاصة بتقرير حالة أهلية SAR 7 للمســاعدات 

.)CalFresh( واملساعدات الغذائية )Cash Aid( املادية

يتعني عليك التوقيع عىل هذا التقرير بعد آخر يوم من شهر التقرير وإال سيعترب غري مكتمل. أقر مبوجب عقوبة الشهادة الزور وفًقا لقوانني الواليات املتحدة ووالية كاليفورنيا أن جميع الحقائق املدرجة يف هذا التقرير 

صحيحة ومكتملة.

فيام يتعلق باملساعدات املادية )Cash Aid(: أنت وزوجك والرشيك املحيل املسجل أو الوالد اآلخر )األطفال الحاصلني عىل املساعدة املادية( عند اإلقامة يف املنزل.
فيام يتعلق باملساعدات الغذائية )CalFresh(: رب األرسة أو عضو األرسة املسئول أو ممثل األرسة املخول.

من يتعني عليه 

التوقيع أدناه:

*

*

التوقيع أو العالمة

توقيع الزوج أو الرشيك املحيل املسجل أو والد األطفال الحاصلني عىل املساعدات املادية )REN(الرشيك املحيل 
)REN( املسجل أو والد األطفال الحاصلني عىل املساعدات املادية

تاريخ التوقيع

تاريخ التوقيعتاريخ التوقيع

 رقم هاتف املنزل

)  (

توقيع الشاهد أو املرتجم أو أي شخص آخر يكمل النموذج.

 رقم هاتف جهة االتصال/الجوال

)  (

SAR 7 (ARABIC) (5/14) ELIGIBILITY STATUS REPORT - FOR CASH AID AND CALFRESH - REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED

*
PAGE 2 OF 2


	SAR 7 FT-ARABIC
	SAR 7 BK-ARABIC

