
      
    

  
  

    

    

         
                   

            
         

    
         

        

        
   

          
          

          
  

    
          

     
         

   
     
         
       
     

          
          

    
          
           

    

      
     
    
       
       
         
        

       
         

             
     

          
  

           
       

         
         

             

         
           

        
           

           
   

   
    
    
     

    
     
     
     

      
         

        
          

   

       
        

          
       

             
      
     
        

   
           

        
   

    
      
     
         
             
         

        

  
  

(  إدارة من المقدمة النقدية اإلعانات ألسرةا رب ( ليلعما اسم
 أو والصحية تماعيةاالج الخدمات

 ية ئاذغال اإلعانات
Your DSHS Cash or Food Benefits 

 عميلال وية ه رقم

 ةوالصحي يةالجتماعا لخدماتا ة إدار من لمقدمةا ةغذائيال اإلعانات
 والصحية ة يجتماعالا خدماتلا إدارة من مقدمةال يةدقنلا اإلعانات

 ن،ئيالجل ديةقلنا ناتعاإلوا )، TANF( محتاجةال ألسرل تة ؤق الم ات عد المسا
 التويتحالو )، ABD ( نياقمعال أو فين فوكملا أو ينمسنلل يةقدلنا تعدامساوال

 هدفلا
 عيةاجتمالا دماتالخ إدارة من دمةقلما الغذائية اعداتسالم مجبرا تتضمن

:  يةوالصح
.  األساسي الطعام 

 FAP ). ( نينوالقان ينجرهالمل الغذائية المساعدات مج نارب
 WASHCAP ). ( طننشوا لوالية المشترك قتطبيلا عومشر

 TFA ). ( االنتقالية ئيةالغذا المساعدات

 نفقات لدفع لك ذ و لضعيفا خل لد ا ابألصح المساعدة امجربل ا هذه توفر
 ( EBT). نيةوتراإللك نات اإلع ا ويلحت بطاقات دامخستبا الغذاء

 هدفلا
 ذوي نواطنيللم قديةن إعانات يةوالصح عية اجتمال ا دماتالخ إدارة توفر

 .عامةال المساعدات امجربل ؤهلينالم المنخفض خل لدا

 ساسيةألا يةياتحال ريفامص دفع في نات اع إلا هذه تساعد
.(RCW 74.04.770) 

 جةحتامل ا التللعائ لمؤقتة ا نات و لمعا مج نابرل لنقديةا نحملا دامخستا جب ي
إثبات منك نطلب قد .  همعايتر حملت ت الذين الفطاأل عانةإل فقط
 يةلتلب جة احتملا للعائالت ؤقتةمال المعونات برنامج حة من دامكخالست
 RCW 74.12.260). ( الاألطف اتاجتياح

 لمناسب ا االستخدام
 بك اصةخال ئيةالغذا اإلعانات دامخ ستا منزلك في نيميمقوال أنت يمكنك
 كية،األمري عةرالزا وزارة من المعتمد ئةزجالت تاجر من الطعام لشراء

 FNS).   (ذيةغتوال الغذاء دمةخو

: يمكنك  اءلشر اناتاإلع دامخاست
.  بوبحوال خبز ل ا 

.  ات و ر خض الو هةالفاك 
.  لباناأل اتومنتج حليب، لوا جبن، ال 

.  والبيض جن، ادووال سمك،وال م،اللح 
ً . بق سم المعدة نةساخلا عمةطاأل خالف ب غذيةاأل أغلب  ا

.  عمةطباأل تثمر تي ال نباتاتوال لبذورا 

 لمناسب ا االستخدام
:ثلم ياتيةحال اتفقالن يةتلبل قديةالن نح لما دامخاست يمكنك

 جأ ملل ا  المالبس 
 الوقود  زللمنا صيانة 
 الطعام  خصية شال فةالنظا 

  لوظيفيةا فقاتالن النقل ائلوس 

 ي نالقانو غير االستخدام
 من ،RCW 74.08.580 رقم جع ا رم لا نطنشوا والية قانون جب و م ب

 ) أو EBT ( اإللكترونية اإلعانات ويلحت بطاقات دامخ ست ا القانوني غير

 نيونقالا يرغ االستخدام
:  هي قانونيةلا يرغ داماتخاالست الثملا يلسب على

 الغذاء شراء الفخ خرآ شيء أي في يةلغذائا اإلعانات دامخستا 
.  هلينلمؤا األسرة ألفراد

 ،اصةخلا يةتروناإللك اناتاإلع ويلحت بطاقة ع، يب اولةمح أو بيع 
 .بك

 ويلحت بطاقة دامخ ستبا اشتريتها التي األغذية أو اإلعانات، مبادلة 
المتاجرة ( ). قيمة أي ابلقم رونيةتلكاإل اإلعانات
 اإلعانات لةمباد انونية،الق يرغ المتاجرة على لةألمثا تتضمن
.ا مقابل الغذائية حة سلاأل أو درات،خالم أو ل، ا مل

.  منزلك في مقيم غير خرآ خص ش ألي بك اصةخ لا عانات اإل تقديم 

 . تتضمن  غذيةاأل الفخ خرآ شيء اء شر ل غذائيةال اإلعانات دامخستا
 أو النبيذ، أو البيرة، أو التبغ، أو ائر،ج سال ذلك على لةاألمث
 اتالمنتج أو الصابون، أو المنزلية، ماتزتلمسال أو وليات،حكال

. ا أو ات،نيمفيتاال أو الورقية،  يفةلألا الحيوانات طعام أو ألدوية،

 نيةوتراإللك تاإلعانا ويلحت اتبطاق دامخستبا وبةحسملا يةلنقدا الاألمو
 ( EBT) في:

 حب، سال وبطاقات صيب،يانل ا اكرذت المقامرة تتضمن .  المقامرة
 الكازينو، وألعاب خيل، ال وسباقات و،جن بي ولعبة المثقوبة، اتواللوح
 رقم جعمرال ا واشنطن يةوال قانون في مدرج حظ ألعاب وأي

9.46 RCW، 67.70. و ،67.16و 
 سديةلجا الفنون التمح أو جسم، الثقب أو شم، ولا دماتخ شراء. 
 التبغ أو ائرجلسا شراء. 
 ولياتحالك شراء. 
 في لمقدمةا دماتالخ أو البضائع شراء: 

o اناتالح. 
o نامجلبر زئةجت كبائع لها يصرح مالم يذ نب لا أو البيرة المح 

ضع رلا و امل وح لل ويك نامجبر أو التكميلية يةغذائال المساعدة
 .الواألطف

o لليليةا األندية. 
o ماليةل ا تاتعهدال وكاالت. 
o المقامرة مؤسسات. 
o يةإباح وضر ع بها المقدم دينشراال فيهرت أماكن. 

 ياتيةح ال قاتفنل ا بيةللت بك اصةخال ئيةاالغذ اناتاإلع دامخاست يمكنك 
 :مثل

18 o اً سن تحت األفراد ولبدخ فيه مح يس ال مكان أي.  عام
تباع حيث جوانايالمار زئةج ت ارتج المثال، يلسب على 

.جوانايالمار لى ع القائمة اتالمنتج أو / و جوانا يالمار

YOUR DSHS CASH OR FOOD BENEFITS 
DSHS 14-520 AR (REV. 06/2020) Arabic 



   

          
       

       
     

         

       

            

           

  

            

            

    

         

             

 

          
      

       
      

            
      

            

             
   

       

         

           

          

      

     

           
   

    

             

        
        

    

                      

                     

                         

       

                    

                                                                                                     

      

            

                    

 

 يةحصالو يةالجتماعا لخدماتا رةادإ من لمقدمة ا ةغذائي ال اإلعانات

 يةحصالو يةالجتماعا لخدماتا رةادإ من لمقدمة ا يةالنقد ناتاعإلا
 ، نجئي لال يةالنقد واإلعانات )، TANF ( المحتاجة لألسر ؤقتةملا ساعدات الم

 أو للمسنين يةلنقدا ساعدات والم )، PWA ( الحوامل النساء ساعداتوم
 التيوحتوال )، ABD ( قين ا المع أو المكفوفين

 القانوني غير امدختسالا عقوبة

:  فقد عمد، عن يةغذائال اإلعانات امدخاست أسأت إذا

.  بها ارالتجا عن جةتان فوائد أي سداد عليك ينعت ي 

:  بك اصةخ ال اإلعانات وتفقد هليةاأل من جريدك ت يتم 

. o قلاأل على نة س لمدة 

. o الحياة مدى 

o يةوال إلى الالنتقا بعد حتى هليةاأل من جريدكت يتم 
.  رىأخ

.  تغريمك يتم 

.  ة يجنائ ال قةالمالح ذلك في بما ضدك، ونينقا إجراء اذختا يتم 

 طاتلس مع حيةصلا و جتماعيةالا دماتالخ إدارة عاونتت سوف
 ضد قضائية دعاوى لرفع يةال ر دلفي او ليةحالم والسلطات الوالية،

.  ةالغذائي باإلعانات المتاجرة

 القانوني غير امدختسالا عقوبة

 قديةن أموال سحب أو نيةوتراإللك ناتاعإل ا ويلحت طاقةب ام دخ باست قمت إذا

 مناسب، غير أو ني و ناق يرغ شكلب ةرونيتاإللك اإلعانات حويل ت بطاقة من

 :فقد

 بك اصةخ ال قديةنلا نح م لا إلدارة ائيقو مستفيد نتعيي يتم. 

 األطفال ايةعر في بك اصةخ ال نحالم ام دخ الست اتإثب تقديم منك يطلب 

 .ايتكعر في ودونالموج

 بك اصةخلا قديةالن اإلعانات إنهاء يتم. 

 ة يجنائ ال قةالمالح ذلك في بما ضدك، ونينقا إجراء اذختا يتم. 

نيةواإللكتر ناتاعإلا يلوحت اقةطب امدختساب األموال سحب مصاريف
(ATM  (EBT) اآللي الصراف نةماكي من ) 

األموال حب سل )  EBT ( يةرونتإللكا اإلعانات ويلحت قة بطا دمخ تتس عندما
 ATM): ( اآللي اف ر صلا ةماكين من قديةالن

ATM  (  اآللي افالصر ماكينة مالك يقوم قد ) ينةكلماا غليش الذي البنك أو
 .المضافة ةريبالض رسوم بتقاضي

 ضافةملا ةريبالض رسوم عن التعويض أو بالدفع الوزارة تقوم ال. 

 دفع دو حال م لا بعض من خرىأ مرة ال األمو عادةتسا من نتتمك قد
 .مصاريف

يعنيه مال أتفهم أنا .  يةصحالو يةجتماعالا دماتالخ إدارة من المقدمة قديةالنو ذائيةغال لإلعانات والقانوني المناسب دامياستخ توضيح على فق ا وأ أدناه، بالتوقيع

ماعيةتالجا دماتالخ قسم إعانات على صولحلل أهليتي أن متفهم وأنا .  القانوني يرغ ام خد تسال ا على روضةلمفا العقوبات أعي كما لإلعانات المناسب امدخاالست

ال يفرضها التي وباتللعق ا .  النموذج هذا على أوقع لم ذاإ ثرتأت لن يةوالصح ً  ةنائيجال باتوعق لا أو برنامجاضعخ الزي ال النموذج هذا على بالتوقيع يقوم ال خص ش أي

 .لإلعانات ونيناقل ا غير امدخ االست على روضةلمفا

 أتفهم وأنا . قةبطالا امدخاست مكان ذلك في بما ي،ت ال م ا مع ل جل س ب يةوالصح يةجتماعالا دماتالخ إدارة تزود ) EBT ( يةكترونلاإل اإلعانات ويلحت قة بطا أن أتفهم أنا

طلبات جل سو المعلومات، هذه دمختتس سوف يةصحلاو يةجتماعالا دماتالخ إدارة أن اأيض  .ةغذائيال اإلعانات أو المنح امدخاست سوء في للتحقيق البطاقة، بدالتسا ً

 طلبلا مقدم يع توق خيالتار

 ةيوالصح يةتماعاالج دماتالخ رة ادإ عمل طاقم اسم من األولي روفحلا التوقيع؛ رفض
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