
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

    

                 

             

       

            

  

   

 

 
  

 
  

https://mealapps.cobbk12.org/ پێشکھ شکدنی داواکاریی ئۆنالین ۲۰۱۷ -۲۰۱٦ رزانی فێرگھی خێزان بۆ چێشتی خۆڕایی و ھھداوانامھ
لھ  رگرنڵک وهپێنووس (نھک قھڵھمی ڕەساس) کھ .لھوهنھک پڕ بکھر خێزانێک داواکارییھبۆ ھھ

بکھن)قۆناخی ۱ ھاوپێچ زێده الپھڕهیھکی بوو، زیاتر جێگای بھ پێویستان زیاتر ناوی نووسینی بۆ (ئھگھر بنووسن. دەبن، لھوە) بریتی (و 12 پلھی تا قوتابی و منداڵ کۆرپھ، کھ خێزان ئھندامانی تھواوی ن اوی

واز،بێ النھ خوێندکار؟ ناوی بنھماڵھیی منداڵناوی منداڵ  MIکۆچھر،زڕمنداڵ نا بھڵێ 
توو  ھھ

ھن
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پلھ پێناسھی ئھندامی خێزان: «ھھمو ئھ
داھات  لھگھڵتان دهژین و لھ  وانھی کھ
و تێچوونھکاندا ھاوبھشن، تھنانھت ئھ

 گھر خزمی ئێوهیش نھبن».

نی نیشتھجێ لھناوەندیی مندا
نی بێ  چاودێریی لھ مندا

دهکھونھ نێ کھ سھرپھرشت و مندا
ھھ یان  بھر پێناسھیبێالنھواز،کۆچھر
تووبۆ وهرگرتنی چێشتی خۆڕایی  
خاوهن مھرجن.بۆ دهستھبھرکردنی
زانیاریی زیاتر سھبارەت بھ «چۆنیھ
پێشکھشکردنی داواکاریی بۆ   تی
یان ھھرزانی خۆڕایی چێشتی
خوێندنگھ» بخوێننھوه. 

FDPIR؟قۆناخی ۲ یا SNAP،TANF: خوارهوهیھ یارمھتی بھرنامھی چھند یان یھک بھرکھوتھی خۆتان) (لھوانھ ئێوه بنھماڵھی ئھندامێکی ئاخۆ

 :سییھی دۆرهژما )هونھکھمھپڕ۳یاخۆن(قڕۆن ب٤یاخۆنقۆباناشپو نووسنبدارهێلھکھییدۆسیارهژم > ڵێبھ رگھئھڕۆن. ب۳یاخۆنقۆب> نا رگھئھ

سن وبنوسییھ ۆد یهرامژ کیھا نیتھا دشھبھ ملھ

«بھڵێ» بووه، ئھم قۆناخھ بھجێ بھێڵن)قۆناخی۳ ۲ بۆ قۆناخی می ئێوه داھاتی ھھموو ئھندامانی خێزانھکھ رابگھیھنن (ئھگھر وه
 جارێک ؟اوەیھک چ م

نھانگما لھ ار ج 2
ا نگدام

ھ ھوتدوو-ح
کارێج ھانھوتح داڵنمی اتداھ Aنداڵ. داھاتی م

نی خێزان داھات وەدەست دێننیان وەری دەگرن.«سھرجھم» داھاتھ وەرگیراوەکانی ھھموو ئھندامھکانی خێزان کھ لھ قۆناخی   
 دا ئاماژەتان۱ ھھندێکجار مندا

$پێکردبوو لێرەدا بنووسن.  

B(بریتی لھ خودی ئێوە) ھھموو ئھندامانی گھورەی خێزان .
 دا ئاماژەیان پێنھکرابوو (لھوانھ خۆتان) بنووسن، تھنانھت ئھگھر داھاتێکیان نھبێت.بۆ ھھر ئھندامێکی خێزانی نووسراو، ئھگھر خاوەنی داھاتن، داھاتی ناپھتی بھگشتی ( پێش لھ کھمکردنھوەی باج) ھھموو سھرچاوەیھکی داھات بھ دۆالری تھواو ۱ھھموو ئھو ئھندامانھی خێزان کھ لھ قۆناخی  

‘ بنووسن یان بھشی پێوەندیدار بھ بھتاڵی بھێڵنھوە، واتھ پشتڕاستی دەکھنھوە (بھڵێنی دەدەن) کھ داھاتێکتان بۆ راگھیاندن نییھ. ۰‘ بنووسن. ئھگھر ژمارەی ’۰( بھ بێ سێنت) رابگھیھنن. ئھگھر ئھوان لھ ھیچ سھرچاوەیھکھوە داھاتیان نییھ، ژمارەی ’

چ ماوەیھک جارێک ؟چ ماوەیھک جارێک ؟  جارێک ؟چ ماوەیھک 
ھ/ ووچمیھرەچھبیتاداھ

نھنگاما لھ ار  ج2
داگانم

ھ ھوتدوو-ح
کارێج ھانھوتح انھکتاداھی ھکیی/دنیشھنانخ

$ 

مانگانھح ھوتانھ دوو-ح ھوتھ
ج ارێک

لھ جار 2 
م انگدا

$ $ 

ی ووچێتی/تشگیھترمای
ھقھفھ/ناڵدنم نھنگاما لھ راج 2

ا نگد ما
ھ ھوتدوو-ح
کارێج ھانھوتح ارکھی ھرەچبی اتداھ ناوی ئھندامانی گھورەساڵی خێزان(ناو و ناوی بنھماڵھیی) 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ $ $ 

$ 

X X X X X 

$ $ 

یۆمکیھریھبتدەسی ارەژمی ایۆتکیھمرەقوار چ )SSN(یھتھ  دیاری بکھن نییھ بوونی SSNئھگھر ھھموو ئھندامانی خێزان 

دوودڵن لھوەی کھ کام لھ داھاتھکان ده
 بێت لێرهدا رابگھیھنن؟

بۆ دهستھبھرکردنی زانیاری زیاتر،
ھێڵکارییھکانی «سھرچاوەکانی داھات 
پشتی الپھڕەدا چاپ کراوه » کھ لھ

 بخوێننھوه.

ھێڵکاریی « سھرچاوەکانی داھاتی
ن  ن » تا بھشی « داھاتی مندا مندا

» پڕ بکھنھوە. 

ھێڵکاریی « سھرچاوەکانی داھاتی
گھورەساڵھکان» یارمھتیتان دەدات کھ 
بھشی «ھھموو ئھندامێکی گھورەی  

خێزان» پڕ بکھنھوە. 

زانێخیاڵھورەسگری تیکێدامھنئان یات داھی ھرەکسیروەرگ ن)  ن و گھورەسا (مندا

زانیاریی پھیوەندیی و واژۆی ئھندامی گھورەساڵ قۆناخی ٤
"«من پشتڕاستی دەکھمھوە (بھڵێنی دەدەم) کھ ھھموو زانیارییھکانی نووسراو لھم داوانامھیھدا راستن و ھھموو بڕە پارەکانی داھات راگھیێندراون.من دەزانم کھ ئھم زانیارییانھ بۆ وەرگرتنی پارەی فێدراڵ پێشکھش دەکرێت و بھرپرسانی خوێندنگھ دەتوانن راستی ئھم زانیارییانھ ھھڵسھنگێنن (تاوتوێیان بکھن). من دەزانم کھ ئھگھر بھ ئھنقھست زانیاریی نادروست پێشکھش بکھم، رەنگھ 

منداڵھکانم لھ قازانجھکانی چێشت بێبھر بکرێن و منیش بھپێی یاسا باوەکانی ویالیھت و فیدراڵ بھدواداچوون بکرێم».

او رۆژ و ئیمھیل (دڵخوازانھ)انی نکاژێرەکمارە تھلھفۆن بۆ پھیوەندیی کردن لھ ژکۆدی زیپ  ویالیھت شارژمارەی ئاپارتمان  ناونیشانی شھقام (ئھگھر ھھیھ) 

رێکھوتی ئھمڕۆواژۆی کھسی گھورەساڵی واژۆکھری فۆرم  ناوی کھسی گھورەساڵی واژۆکھری فۆرم بھ پیتی گھورەی نھشکاوە 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                
           

        
 
 
 

      
  
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 

 
 

    
 

   
    
 
  

    
  

 
        

 

سھرچاوەکانی داھات رێنوێنییھکان 

ار کھی ھرەچبی اتداھان) ھ(ەکوونمن

-مووچھ، حھقدەست، پاداشتی نھختی

- داھاتی پھتی لھ پیشھی خۆ
 (مھزرا یان بازرگانی)

- قازانجھکانی مانگرتن

ئھگھر ئھندامی سوپای ویالیھتھ 
یھکگرتووەکانن

- مووچھی بنھڕەتی و پاداشتی نھختی 
ارمھتی یان ی FSSA(حھقدەستی شھڕ، 

 خھرجی خانووبھرەی تایبھتی ح
ەسێب مھکھن) 

- یارمھتی خھرجی خانووبھرە، چێشت
 و جلوبھرگی دەرەوەی بنکھ

ن  سھرچاوەی داھاتی مندا

قازانجھکانی بێکاریی -
- حھقدەستی کرێکار

- داھاتی دەستھبھریی تھواوکھر
(SSI)

- یارمھتی نھخت لھ حکومھتی ویالیھت
یان خۆجێیی 
- نھفھقھ

- یارمھتی خھرجی چاودێریی لھ منداڵ

- قازانجھکانی چھکدارە خانھنشینھکان

قھفھنھ/ گشتی تی مھریا
داڵ نمی ووچێ/ت

یھتی - دەستھبھریی کۆمھ
(بریتی لھ قازانجھکانی خانھنشینی 

رێگای ئاسن و رەشھ سی) 
- قازانجھکانی مووچھی تایبھتی یان

 کھمئھندامی
پارەی ھی ھرەچبی کێوپکرێی داھات-
رات یمان یردراو ێپس

- مووچھ
- داھاتی وەبھرھێنان

- قازانجی دەستھبھرکراو
- داھاتی بھرەچھی کرێ

- پارەدانی نھختی بھردەوامی
دەرەوەی خێزان 

داڵ نمی اتداھاوەی ھرچس

- منداڵێک بھردەوام لھ ھاوڕێیان یان خزمانی دوور

- منداڵێک بھڕێکووپێکی تھواو کات و نیو کات کار دەکات
و بھ ھۆی ئھوەوە مووچھ یان حھقدەست وەردەگرێت 

یھریھبتدەسی انھکجازانقو  ھدامھنئھمکان یر وێکک ێداڵنم

انھیھکداڵنمو  ووەداچێتان ین یشھنانخدام، ھنئھمکی کاوک/دایب
یۆمکی ھریھبتدەسی انھکجازانق ترێوەردەگی ھتھ

- منداڵێک لھ سندۆقی خانھنشینی تایبھتی، مووچھ یان پارەی

 پارەی گیرفان وەردەگرێت

ی کودکانمنبع درآمد برا

 -
یۆمک ت رێوەردەگی ھتھ
-

سپێردراو داھاتی رێکوپێکی ھھیھ 

ن ھورەسگی اتداھی اوەھرچس ا

- داھاتی بھرەچھی کار

یھتی - دەستھبھریی کۆمھ
- یارمھتی خھرجی کھمئھندامی
- قازانجھکانی کھسی بھجێماو

- داھاتی کھسی دەرەوەی خێزانھکھ

- داھات لھ دیکھی سھرچاوەکان

ن شوناسی رەگھزایھتی و نھتھوەیی مندا دڵخوازانھ 

ئێمھ دەبێت زانیارییھکانی پێوەندیدار بھ رەگھز و نھتھوەی منداڵھکانتان لھ ئێوە داوا بکھین. ئھم زانیارییانھ گرنگھ و بۆ گھڕەنتی خزمھتکاریی شیاو بۆ خھڵکی کۆمھڵگا بھکھڵکھ. پڕکردنھوەی ئھم بھشھ دڵخوازانھیھ و لھسھر شیاویھتی
 منداڵھکانی ئێوە بۆکھڵکوەرگرتن لھ چێشتی خۆڕایی یان ھھرزانی خوێندنگھ کاریگھریی نابێت.. 

ناسپانیایی یان ناالتین سپانیایی یان التین  ھن):کبیاریدیان یھک(یی ھتھوایھتن

تسێپی پسپاسیفیکدووڕگھکانی  دیکھی خۆجێیی یان ھاوایی ۆجێییخئھمریکی-ئھفریقی یان رەشپێستسیایی ئاسوورپێستی ئھمریکی یان خۆجێیی ئاالسکا رەگھز (النیکھم یھکیان دیاریی بکھن): 

وارنت،درشاپ چل،ریبطخال، ثموان نعھ(بری گدییاطبارتزار ابھبھامرنبھبطوربمات العاطرای بھکوان اتنراد فا
ا اضقتازایمتفادریت ھجاجاندر  ھکی) لحماییتال(ایان ازمسابدایبد، دننازمینره) یغو ی،ایکریآماره اشان زبی، وتص
 )800(اره مشھبدرال فھرلات دمخقریطاز  دنوانتیمملکتدر  واناتنایوا نشمکوا، ناشنراد افد. نایمنرار قرباس متددادن

ای ھان زبب القدر  ھامرنبھبطوربمات العطاھارائان کامن، ایربالوه عد.نایرمفلاصحاس مت USDAبا  877-8339
ت ایکشرمفد،یتسھضیعبتوص صخدر ھامرنبتایکشرحطھبلایمردارد.اگود وجزینیسیلگانان زباز  ریغھبرگدی

-http://www.ascr.usت ایسوبدر  نالیآنورت صھبرم فن ایھ کد یایمنل یمکترا  USDA، (AD-3027) مھنابرتبعیض 
da.gov/complaint_filing_cust.html  ر اتفداز  کیر ھدر  ایوUSDA  اب طخای  ھامناید،اشبیمرس تدسدر

ت افدریرای بتواسدرخت ھجد.یدھھارائھ امندر را رمفدر دهشتواسدرخات العاطاممتو دیسوینباورزی شکوزارت  ھب
از را ودخھامنایدهشلیمکتتایکشرمفد.یایرمفلاصحاس مت ) 9992-866632(اره مشابت، ایکشرم فاز  ای ھخسن
د: یایمنال ارس )USDAاورزی(شکوزارت  رایبل ذیق رط
دهحتماالت ایاورزی شکوزارت  ی:انشنھ بت  ُسپ

نی مدق حقونت وامعفتر د
 SWالل، قتاالسارع ش۱٤۰۰ 

Washington, D.C. 20250-9410 
یا؛   (202) 7442-690:سکف
 program.intake@usda.govی: انشنھ بل یمایال ارس
ت. اسر راببای ھترصفده ندھھ ارائاد ھننای

بھ نکاییھرنیاازنی دشکرشکھپێ .یستھپێونھ ییارنیاازمئھنی دشکرشکھپێل ێراس .Bارد چریی انمتشینیھگدننوێخیوەڕۆینیاننیااسیپێی بھ
م بھیینێلزۆرەم ت ێدەبوە ێئن. ھیکبدھنھسپھرزان ھان ییۆڕایخیتشێچینرتوەرگۆ بوە ێئھی ھکداڵنمیھتاوییشنیواناتنھن، ھکناوەھھر ھگئھ
یۆمکیھریھبتدەسارەی ژمی ایۆتکیھمرەقوار چ ھن. کبێپاژە امئت، دەدرێھ ھکامداوانھر ھسلھو ئواژۆی  ھکزان ێخیاڵھورەسگھی دامھنئھو ئیھتھ
ی یاتکیھتارم"ی)، SNAP(ھر" ھواوکتیتشێچیھتارمیھی امھرن"بھی یدۆسارە ژمھر ھگئان یھوە، ھندەکڕ پھوە داڵنزڕمھن ھالیلھھکامداوانھر ھگئ
(نکاجھحتامونھ اخێزتی یبھتا " TANF( ان" ھکنیشنت سێوورپسھ اوچنھ لت شێچھوەی ردنوکبھی امھرن"بان ی)FDPIR( نی کاسھپێنای یکھدنیا

FDPIR ارەی ژمھ ھکامداوانھری واژۆکی اڵھورەسگیدامھنئھکنھنھیرادەگھر ھگئان یھن دەکێ پاژە امئان ۆتخھی ھکداڵنمھبدار دیوەنێپ
یۆمکیھریھبتدەس یۆمکیھریھبتدەسارەی ژمیایۆتکیھمرەقوار چینیووسنھ،یینھییھتھ ھ کھیانیارییزانھو ئیھتارمیھبھمێھ.ئیینتسویێپیھتھ
ۆ بھانیارییزانھم لا. نان یھھیھیھرزانھان ییۆڕایخیتشێچینرتوەرگی انھکھرجموە ێئھی ھکداڵنمۆاخئھکنھیدەکی اریدیھن دەکان یھشکشێپوە ێئ
ھ نھیخبوەێئیھتاوییشیانھکیارییزانھ" گ"رەنھ مێت.ئردرێیوەردەگک ھڵکشیانھیبو وەڕۆینیاننیانھکامھرنبیھتھرایوەبھڕێبو ردنکێھجبێج
ان ییدارایی ردنھرکۆگسمدن، انگھنسھڵھیکھریخنوانتبھوان ئواکتواردن ختشێچو یتدروسھنتدن، نوێخیانھکامھرنبیارانکێھجبێجیتھردەسب
ھم لااسیاری کێھجبێجیانرسھرپبو انھکامھرنبھر ھسبھوە وونداچێپۆبھانیارییزانھم لھران نکشپن.بان ۆیخیانھکامھرنبیانھکجازانقیردنکاریدی
رن. وەردەگک ھڵکھ امھرنبی اناکاسیی ردنکلێشێپھی انھتاببھو ئھرەوە ھگئھ بھوەی ندۆزیۆ بھ انیارییزان
دراڵ، ێفیانھکییانتارسشھفامای اسیو )USDA(ان ووەکرتگھکیھھتالیویی اڵوکتشکیوەزارەتی انھکییانتارسشھافمیانھکھتاسیسواناکسرێی ێھپب

انیانارەککێھجبێجھزراوە داماھروەھھو یڕانێارگکو انھکگانھرمفان، ھکییھتھراینوێنھلیتریبانووەکرتگھکیھھتالیوییاڵوکتشکیوەزارەت
واردن ھھلUSDAی انھکامھرنبھ لوو داربھشب تھت، سێپیگرەنھز، رەگی ێھپبھ انیھوە دنھنھسۆڵتان یھن، ھمتی، دامھنئھمکس، کێسی، ھتییاوو
ھیودجبووی ھوتھرکبیانھکییاالکچان یان ھکامھرنبرژێھ لان ھکییانتارسشھفامواری بھلردا تشێپیانھکییاالکچھر بھرانبھلھوە ردنووکھرەبق

USDA راون. کھ ھدەغق

مھنووسن بھکاردەھێنرێتھیچ خوێندنگھ بۆ تھنیا

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 
Eligibility:How often? 

Total Income Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly Household size 

Categorical Eligibility 

Free Reduced Denied 

Determining Official’s Signature Date Confirming Official’s Signature Date Verifying Official’s Signature Date 

mailto:program.intake@usda.gov
http:http://www.ascr.us
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