سجل لتـَقٌٌم
َ
إستحقاق اإلعانات
ِ
نتظر! ُم َمثل اإلعانات
ال ُت ْ
ٌُ ْم ِك ُنه أَنْ ٌُساعدَ ك!

بٌن .وهم مُستع ّدون
ُم َمثلً اإلعانات مُتطوعٌن و ُم َتدَرّ َ
َومتلهّفون أَنْ ٌُساعدوك ،أَو بإستطاعة أحد أقربائك إكمال
إستحقاق اإلعانات.
تقٌٌم
ِ
أكثر حول التقٌٌم وإلحالتك إلى
للحصول على َمعلومات ِ
ُم َمثل اإلعانات،
َ
إتصل بـ  24( 1-1-2ساعة  7/أٌام) أو بمركز
تسجٌل اإلعانات
ِ

ٌُمك ُننا أن ُنساعِدَ ك على
توفٌر المال!
َقدْ َت ُكون مؤ ّهالً لواحد أَو أكثر ،من
الـ  1,300برنامج من برامج
اإلعانات العا ّمة المحل ٌّ ِة وحكومٌ ِة
وفٌدرالٌة.
أي ُم َمثل لإلعانات قد ٌكون دلٌل َك
فً األنضمام و ٌُ ْم ِك َن ُه أَنْ ٌُساعدُك
على التسجٌل.
قم بالتسجٌل اآلن!

أٌجن سٌرفس إن أكشن ،المحدودة
مركز بانجمن َ
روز كول

0330-881-216
1650-373-216
أَو 1650-885-866-1

ش ٌْ ُخ َ
قسم كلٌفالند لل َ
وخة
فٌرهٌل بارتنارز
اإلرتِباط والتوظٌف
والقدرات واإلمكانٌة (أل،إي،آ،بً)
مترو هٌلث أدفانتٌج

3418-664-216
1350-421-216
2716-696-216
2800-957-216

الشركاء
أٌجن سٌرفس إن أكشن ،المحدودة
مركز بانجمن روز كول
قسم كلٌفالند للشٌخوخة
فٌر هٌل بارتنارز
جرٌتر كلٌفالند فولنتٌرز (سابقا ً آر ،إس ،فً ،بً)
األرتباط والتوظٌف والقدرات واإلمكانٌات (أل ،إي ،آ ،بً)
مترو هٌلث أدفانتٌج
سٌنٌور ترانسبورتٌشن كوناكشن
وكالة وسترن رزرف اٌرٌا للشٌخوخة
1-1-2
Senior Success
Vision Council

هً طرٌقة سرٌعة بال كلف َة
وسرّ ٌَة لمعرفة أي من برامج
اإلعانات التً َق ْد َت ُكون مؤ ّهالً
لإلس ِتالمها.

إستحقاق اإلعانات
فحص
ِ
متوفراً فً كافة أنحاء الجالٌ ِة.

Funders

لكً تحال إلى ُم َمثل اإلعانات،
إتصل بـ  24( 1-1-2ساعة /
سجٌل
 7أٌام) أَو بمركز َت
ِ
اإلعانات.

التالً هو ما َتحتاج ُه إل ْكمال
إستحقاق اإلعانات:
َتقٌٌم
ِ

إستحقاق اإلعانات
التسجٌل لتقٌٌم
ِ
ُ
الطرٌق األسر ُع لمعرفة إذا ما
هو
كنت مؤهالً.

هذا التقٌٌم مُصمّم لمعرفة اإلعانات لعدة
إحتٌاجات ،من ضمنها الطعام والكلفة السكنٌة
واألدوٌة والرعاٌة الصحٌة.

ك (أَو صدٌق أَو
إسمح ل ُم َمثلٌننا لإلعانات أن ٌساعدو َ
فرد من العائلة) فً ْأخذ هذا التقٌٌم.

ُمكنك أن َتختا ُر أٌضا ً االجا َبة على أسئلة تقٌٌمٌة
ٌ
َ
قصٌرة للمعرفة عن البرامج التً ٌُ ْمكِنُ أَنْ
ُتساع ُدك لِدفع ثمن األدوٌة والطعام والمستلزمات
المنزلٌة.

عندما َت ْأ ُ
خذ ال َتقٌٌمٌ ،جب أن ت ُكونُ متأ ّكد ًا َبأنْ
ُ
التالٌة جاهزة:
المعلومات
 الرمز البرٌدي شهر و َس َنة والدتك وزوجتك ورقم الضمان اإلجتماعً نوع البٌت (بٌت أو ُش َّقة أَو بٌت متن ّقل)
 مدةِ
السكن فً المنزل الحالًِ
ك
لك
ولزوجت َ
َ
 حالة التقاعد من الجٌش َ األسماء والجُ رعات لألدوٌ ِة التً َتأْ ُخذها

ك ولزوجتك
 الدخل والممتلكات الحالٌة مِنْ جمٌع المصادر ل َك( .جمٌع ُم َمثلً اإلعانات
وأٌا ً من اآلخرٌن الساكنٌن فً بٌ ِت َ
بٌن على إحتِرام السرٌ ِة).
ُم َتدرّ َ
ت الحالٌ ِة (مثل دفعات الرهن العقاري /اإلٌجار
 تقدٌر النفقا ِوالمستلزمات المنزلٌة والفواتٌر الطبٌة ،الخ).

ـوف ُتسـاعد
عند تحضٌر هذه المعلومـات َس َ
على ســـُر َعة َوسهولــة التقٌٌم الســري
إلســتحقاقك إلعانــات.

هً سرٌة ومجانٌة
وسرٌعة.
َس ُتسْ أ ُل َبعْ ض األسئل ِة
ُمر،
القصٌر ِة حول الع ِ
الدخل ،ومعلومات أخرى،
مثل الرمز البرٌدي.

أحصُل على تقرٌر إستحقاق
اإلعانات الخاص بك.
إذا ُك َ
نت بحاجة لمساعد ِة فً التسجٌل أَو إٌجاد
ك َسٌُساعِ ُدك .قم باإلتصال بـ
الوثائقُ ،م َمثل إعاناتِ َ
ِ
 24( 1-1-2ساعة  7/أٌام) وقل لهم بانك ُترٌ ُد أن
إستحقاق اإلعانات .وسوف ٌقوموا
تأ َ ُخذ تقٌٌم
ِ
بتوجٌهك إلى الجهة التً َس ُتساعِ ُدك.
َ
ُتوفراً عندَ الحاجة
بالنِس َبة للنقل  -م َ

طبٌ ُب َك ٌقوم ب َفحص صح ُت َك.

نفحص إستحقا َقك
ٌُ ْم ِك ُننا أَنْ َ
لإلعانات.

ُكافحون من
العدٌد ِمنْ البالغٌن األكبر س ّنا ً فً جالٌتِنا ٌ
َ
أجل دَ ْفع ثمن أدوٌتهم ومستلزماتهم المنزلٌة
ورعاٌتهم الصحٌة وطعامهم وخدماتهم الحٌوٌة
األخرى.

َ
ووجبات
ٌُحتم على البعض األختٌار بٌن األدوٌة
مكان غرٌب.
طعام ،البقاء فً بٌوتهم أو الرحٌل إلى
ٍ
إذا كنت تبلغ  55أَو أكبر س ّنا ً ( 18وأكبر س ّنا ً
بدخل محدودٌُ ،مْ ِك ُننا أَنْ ُنساعدَك على
وبإعاقة) ،أو
ٍ
ِ
َ
ً
معرفة إذا ما َ
كنت مُؤ ّهال لواحد أو أكثر ِمنْ التالً:
 تخفٌضات الدواء إعانات الرعاٌة الصحٌةوطوابع الغذا ِء (فود ستامبز)
 برامج التغذٌ ِةِ
 إغاثة لضرٌب ِة العقارات برامج تخ ّفٌض التلفونات برامج مساعدات تدفئة البٌت -برامج العمالة للشٌخوخة

