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:ينوناقلا يصولا وأ دلاولا انزيزع

.ةبجو تاقيبطتلا قلعتت يتلاو هاندأ ةيلاتلا تامولعملا ةعجارم ىجري
.ديدج  2018-2019يساردلا ماعلل ديدج قيبطت  1.بولطم
كلذ يف امب ،كلزنم يف بالطلا عيمج .ةرسأ لكل دحاو  NSLPقيبطت بولطم طقف نأ ةظحالم ىجري 2.
.قيبطتلا يف جردت نأ بجي 12/09،
ءلم كيلع بجي  2018-2019،يساردلا ماعلا لالخ ةيوناثلا ةسردملا دنالشا رضحي قيبطت ىلع بلاط يأ ناك اذإ :ةظحالم
،ةيوناثلا ةسردملا يف بتكم ،تنرتنإلا ةكبش ىلع قيبطتلا حاتم "طقف ايلعلا ةسردملل ةبجو ةدعاسملا"و .ةلصفنم ةرامتسا
ةدوجوملا كلت كلذ يف امب ،لقتسم قيبطتلا اذه ىلع جردت نأ بجي كلزنم يف بالطلا عيمج .يزكرملا بتكملا ةيئاذغلا تامدخلا وأ
 K-8.يف

نم تدرو كب صاخلا  20182019عضولا لوح راعشإ ىتح بلاطلا نع ةبجو راعسأ عيمج عفد نع لوؤسم تنأ 3.
.ديربلاو زيهجت راطخإلا )انبتكم يف بلطلا مالتسا دعب( مايأ  5-7اوحمست نأ وجرأ  ACS.ةيذغألا ةمدخ بتكم

 4ىتح اهضيفخت وأ اناجم بلاطلا اذه لازي ال ،يضاملا يساردلا ماعلا لالخ اهضيفخت وأ اناجم ىقلت بلاطلا ناك اذإ  # 3:ءانثتسا
،خيراتلا كلذ لولحب قيبطت اهتجلاعم متي الو ناك اذإ ، 2018.ربوتكأ  4لبق يلاحلا يساردلا ماعلا اذهل ديدج بلط ءلم ىجري ، 2018.ربوتكأ
ربوتكأ يف لماك رجأب ىلإ بهذي بلاطلا موقيس

.ديربلاو زيهجت راطخإلا )انبتكم يف بلطلا مالتسا دعب( مايأ  5-7اوحمست نأ وجرأ 5، 2018.

موسر ءافعإل رظني نأ لجأ نم "لزانت ةقفاوم تامولعملا موسر مساقت" قيبطت نم ) (5سماخلا ءزجلا لامكإ ىجري 4.
.بالطلا
تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤمو بالطلا ةرشابم ةقداصملل ميلعتلاو ةيبرتلا تايريدم حمسيو ةينطولا ةسردملا ءادغ راطفا نوناق 5.
ةمئاق ثيدحت رشن ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو وياهوأو  ODE.عم رشابملا ةداهش تايجمربلا ماظن نيمأت ىلع طخ مادختساب ةيناجم ةيسردم
ةرم ماظنلا يف ) (OWFةمئاق ىلوألا لاغشألا وياهوأو )ماعطلا مئاسق جمانرب ايمسر  (SNAP،ةيذغتلا ةدعاسملا جمانرب يليمكتلا وياهوأ
.رهشلا يف ةدحاو

،ةيناجم تابجول ةرشابم اهدامتعا مت يتلا )هينير( كلفط نأب ديفت مالعإلا ةلاسر ىقلتت تنك اذإ :ةظحالم
.لكش "ةقفاوم لزانت تامولعملا موسر مساقت" ءلم ىلإ جاتحت فوس نكلو ،ضافخناو ةرحلا قيبطت ءلمل نوكي ال فوسو

نم تقو يأ يف . 2247،ةليوحت  419-289-1117يف ماعطلا ةمدخ مسقب لاصتالا ىجري ،ةلئسأ يأ كيدل وأ ةدعاسم يأ ىلإ ةجاحب تنك اذإ
 04:00.يتح  06:30نم ةعمجلا ىتح نينثالا

.ةماهلا ةلأسملا هذه يف مكنواعت ىلع مكركشأ
دراو يتسيرك

تالوكأملا ةنيدم سرادم دنالشآ
فرشملا ةمدخلا

 FOR APPL YINGتاميلعت
كعم نوشيعي غلاب وأ لفط يأ وه ةرسألا دارفأ دحأ
تاميلعتلا عبتا  OHIO WORKS FIRST (OWF)،وأ ) (SNAPةدعاسملا  NUTRITIONيليمكتلا جمانربلا نم ديفتسملا ىقلتي كترسأ IF
:ةيلاتلا
دارفأ نم درف يأل ةبسنلاب لاحلا ددع ماقرأ  10وأ  7لا ةمئاق  2:ءزجلا .لفط لكل فصلا ىوتسمو ةسردملا مساو ةرسألا دارفأ عيمج ةمئاق  1:ءزجلا
.ءزجلا اذه يطخت  4:ءزجلا .ءزجلا اذه يطخت  3:ءزجلا .دئاوفلا  OWFوأ  SNAPيقلت )رابكلا كلذ يف امب( ةرسألا

ناك اذإ ام ديدحتل ةسردملا يلوؤسم لبق نم اهصحف متيل قيبطتلا بغرت تنك اذإ كمسا عيقوتو ال وا معنب ةباجإلا  5:ءزجلا
.موسرلا نم ءافعإلل ةيميلعت ةسردمل الهؤم )هينير( لفطلا

.يرورض سيل يه يعامتجالا نامضلا مقر نم ةريخألا ةعبرألا ماقرألا .ةرامتسا ىلع عيقوتلا  6:ءزجلا

.ترتخا اذإ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا  7:ءزجلا

تاميلعتلا عبتا ،براه وأ نيرجاهملا ، Aىوأم الب كلزنم يف لفطلا IF ANYو دئاوفلا  SNAP OR OWFىلع لصحي ةيلزنملا IF NO ONE IN
:ةيلاتلا
.لفط لكل فصلا ىوتسمو ةسردملا مساو ةرسألا دارفأ عيمج ةمئاق  1:ءزجلا
.ءزجلا اذه يطخت  2:ءزجلا

ةنيدم سرادم دنالشآ وعدنو ةبسانملا ةناخلا يف ققحتلاو ،براه وأ ،نيرجاهملاو ىوأم الب وه لوصحلل بلطب مدقتلا تنك لفط يأ ناك اذإ  3:ءزج

. 2247ةليوحت  419-289-1117يف ماعطلا ةمدخ مسق
.ىرخألا رسألا عيمجلل تاميلعت رظنا  3.ءزجلا بجومب ةلهؤم تسيل كلزنم يف لفطلا ناك اذإ طقف تمتأ  4:ءزج
ناك اذإ ام ديدحتل ةسردملا يلوؤسم لبق نم اهصحف متيل قيبطتلا بغرت تنك اذإ كمسا عيقوتو ال وا معنب ةباجإلا  5:ءزجلا
.موسرلا نم ءافعإلل ةيميلعت ةسردمل الهؤم )هينير( لفطلا

 4.ءزج ءلم ىلإ جاتحت ال تنك اذإ يرورضلا نم سيل يه يعامتجالا نامضلا مقر نم ةريخألا ةعبرألا ماقرألا .ةرامتسا ىلع عيقوتلا  6:ءزجلا

.ترتخا اذإ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا  7:ءزج

:ةيلاتلا تاميلعتلا عبتا IF YOU ARE APPL YING FOR A CHILD FOSTER،
:ينبتلاب لافطألاو ةرسألا يف لافطألا لك ناك اذإو
.لفطلا عيجشت وه لفطلا ىلإ ريشي عبرملا يف ةمالع عض .لفط لكل فصلا ىوتسمو ةسردملا مساو ينبتلاب لافطألا عيمج ةمئاق  1:ءزجلا
.ءزجلا اذه يطخت  2:ءزجلا

.ءزجلا اذه يطخت  3:ءزجلا
.ءزجلا اذه يطخت  4:ءزجلا

ةسردمل الهؤم )هينير( لفطلا ناك اذإ ام ديدحتل ةسردملا يلوؤسم لبق نم اهصحف متيل قيبطتلا بغرت تنك اذإ كمسا عيقوتو ال وا معنب ةباجإلا  5:ءزجلا
.موسرلا نم ءافعإلل ةيميلعت

.يرورض سيل يه يعامتجالا نامضلا مقر نم ةريخألا ةعبرألا ماقرألا .ةرامتسا ىلع عيقوتلا  6:ءزجلا

.ترتخا اذإ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا  7:ءزجلا
يأ ىلع لوصحلل .لفط لكل فصلا ىوتسمو ةسردملا مساو ةرسألا دارفأ عيمج ةمئاق  1:ءزجلا :ينبتلاب لافطألاو ةرسألا يف لافطألا ضعب ناك اذإو
عم ،لافطألا مهيف نمب ،صخش
.لفطلا عيجشت وه لفطلا ناك اذإ عبرملا يف ةمالع عض ".لخد ال" عبرم نم ققحتلا بجي ،لخد يأ

.ءزجلا اذه يطخت ،ةيضقلا مقر  OWFوأ  SNAPماقرأ  10وأ  7ةرسألا ىدل نكي مل اذإ  2:ءزجلا
اذإ .ةنيدم سرادم دنالشآ وعدنو ةبسانملا ةناخلا يف براه نم ققحتلا وأ ،نيرجاهملاو ىوأم الب وه لوصحلل بلطب مدقتلا تنك لفط يأ ناك اذإ  3:ءزج

.ءزجلا اذه يطخت ،ال

.يضاملا رهشلا وأ رهشلا اذه نم يلكلا ةرسألا لخد ريرقتل ةيلاتلا تاداشرإلا عبتا  4:ءزج
•
.لخدلا عم ةرسألا دارفأ عيمج ةمئاق :مسالا 1-عبرملا
انل لوقيل عبرملا يف ةمالع عض .رهشلا اذهل ةلصحملا تاداريإلا نم عون لك ةمئاقو ،ةرسألا دارفأ نم درف لكل :تدرو يتلا تارملا ددعو لخدلا  2 -Grossعبرم

•

سيل ،يلامجإلا لخدلا درسل دكأت ،حابرأ ىلع لوصحللو .ةيرهش وأ ،رهشلا يف نيترم ،نيعوبسأ لك ةرم ،يعوبسألا لخدلا ىلع صخشلا لصحي ام ابلاغ فيك
لبق هبسكي يذلا غلبملا وه لخدلا يلامجإ .رجألا لزنملا ىلإ اهذخأل
نم ققحتلاو ةيمك ىلع ةمئاقو ،ىرخألا تاداريإلا .مكل لوقا نا كسيئر وأ كب صاخلا عفدلا بعك ىلع هيلع روثعلا ىلع ةرداق نوكت نأ بجي .ىرخألا تاعاطقتسالاو بئارضلا
يليمكتلا نامضلا لخدو ،يعامتجالا نامضلاو دعاقتلاو تاشاعملاو ةقفنلاو لافطألا معدو ،ةياعرلا نم رهشل لصح صخش لك نايحألا نم ريثك يف فيك انل لوقيل عبرم
تحت .زجعلا تاقاقحتساو  VA) ،دئاوف( ىمادقلا نيبراحملا دئاوف (SSI)،

ةيأو ،كلزنم يف نوشيعي ال نيذلا سانلا نم ةمظتنم تامهاسم ،بارضإلا دئاوف وأ ةلاطبلا وأ ضيوعتلا لامعلا ةمئاق ،ىرخألا تاداريإلا عيمج
طقف .حرطلا ةلاكو نم تدرو ةرسألا لبق نم ةنضاحلا تاعوفدملاو ةيداحتالا ميلعتلا دئاوف  SNAP، FDPIR، WIC،نم لخدلا لمشت ال .ىرخأ تاداريإ
،لمعلا نم حابرأ تحت ،صاخلا مهباسحل نيلماعلا
رجألا ىلع لوصحلا وأ ةيركسعلا ةصخصخ ناكسإلا ةردابم يف تنك اذإ .تاراقعلا راجئتسا وأ ،ةعرزم ،كلمعل وه اذه .فيراصملا دعب لخدلا ريرقت
.تاداريإك تالدبلا هذه لمشت ال ،ةيلاتق
ةسردمل الهؤم )هينير( لفطلا ناك اذإ ام ديدحتل ةسردملا يلوؤسم لبق نم اهصحف متيل قيبطتلا بغرت تنك اذإ كمسا عيقوتو ال وا معنب ةباجإلا  5:ءزجلا
.موسرلا نم ءافعإلل ةيميلعت
).ةدحاو كيدل نكي مل هنا  /ق اذإ عبرملا يف ةمالع وأ( يعامتجالا نامضلا مقر ىلع نم ةريخألا ةعبرألا ماقرألا درسو لكشب ةرسألا دارفأ نم نيغلابلا عقوي نأ بجي  6:ءزجلا

.ترتخا اذإ ،لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا  7:ءزجلا

:ةيلاتلا تاميلعتلا عبتا ،كيو رسألا كلذ يف امب ،نيرخآلا تويبلا ALL
عم ،لافطألا مهيف نمب ،صخش يأ ىلع لوصحلل .لفط لكل فصلا ىوتسمو ةسردملا مساو ةرسألا دارفأ عيمج جاردإ  1:ءزجلا
".لخدلا قودنص دجوي ال" نم ققحتلا بجي ،لخد يأ

.ءزجلا اذه يطخت ،ةيضقلا مقر  OWFوأ  SNAPماقرأ  10وأ  7ةرسألا ىدل نكي مل اذإ  2:ءزجلا
اذإ .ةنيدم سرادم دنالشآ وعدنو ةبسانملا ةناخلا يف براه نم ققحتلا وأ ،نيرجاهملاو ىوأم الب وه لوصحلل بلطب مدقتلا تنك لفط يأ اذإ  3:ءزجلا

.ءزجلا اذه يطخت ،ال

.يضاملا رهشلا وأ رهشلا اذه نم يلكلا ةرسألا لخد ريرقتل تاداشرإلا عبتا  4:ءزجلا
•
.لخدلا عم ةرسألا دارفأ عيمج ةمئاق :مسالا 1-عبرملا
انل لوقيل عبرملا يف ةمالع عض .رهشلا اذهل ةلصحملا تاداريإلا نم عون لك ةمئاقو ،ةرسألا دارفأ نم درف لكل :تدرو يتلا تارملا ددعو لخدلا  2 -Grossعبرم

•

سيل ،يلامجإلا لخدلا درسل دكأت ،حابرأ ىلع لوصحللو .ةيرهش وأ ،رهشلا يف نيترم ،نيعوبسأ لك ةرم ،يعوبسألا لخدلا ىلع صخشلا لصحي ام ابلاغ فيك
لبق هبسكي يذلا غلبملا وه لخدلا يلامجإ .رجألا لزنملا ىلإ اهذخأل
نم ققحتلاو ةيمك ىلع ةمئاقو ،ىرخألا تاداريإلا .مكل لوقا نا كسيئر وأ كب صاخلا عفدلا بعك ىلع هيلع روثعلا ىلع ةرداق نوكت نأ بجي .ىرخألا تاعاطقتسالاو بئارضلا
يليمكتلا نامضلا لخدو ،يعامتجالا نامضلاو دعاقتلاو تاشاعملاو ةقفنلاو لافطألا معدو ،ةياعرلا نم رهشل لصح صخش لك نايحألا نم ريثك يف فيك انل لوقيل عبرم
تحت .زجعلا تاقاقحتساو  VA) ،دئاوف( ىمادقلا نيبراحملا دئاوف (SSI)،

تاداريإ ةيأو ،كلزنم يف نوشيعي ال نيذلا سانلا نم ةمظتنم تامهاسم ،بارضإلا دئاوف وأ ةلاطبلا وأ ضيوعتلا لامعلا ةمئاق ،ىرخألا تاداريإلا عيمج
نيلماعلا طقف .حرطلا ةلاكو نم تدرو ةرسألا لبق نم ةنضاحلا تاعوفدملاو ةيداحتالا ميلعتلا دئاوف  SNAP، FDPIR، WIC،نم لخدلا لمشت ال .ىرخأ
ةردابم يف تنك اذإ  ..كب ةصاخلا تاكلتمملا ريجأت وأ ،ةعرزم ،لمعلل وه اذه .فيراصملا دعب لخدلا ريرقت ،لمعلا نم حابرأ تحت ،صاخلا مهباسحل
.تاداريإك تالدبلا هذه لمشت ال ،ةيلاتق رجألا ىلع لوصحلا وأ ةيركسعلا ةصخصخ ناكسإلا
ناك اذإ ام ديدحتل ةسردملا يلوؤسم لبق نم اهصحف متيل قيبطتلا بغرت تنك اذإ كمسا عيقوتو ال وا معنب ةباجإلا  5:ءزجلا
.موسرلا نم ءافعإلل ةيميلعت ةسردمل الهؤم )هينير( لفطلا

اذإ عبرملا يف ةمالع وأ( يعامتجالا نامضلا مقر هتايح نم ةريخألا ةعبرألا ماقرألا درسو لكش ىلع رابكلا ةرسألا دارفأ ىلع عقوي نأ بجي  6:ءزجلا
).ةدحاو كيدل نكي مل هنا  /ق

.ترتخا اذإ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا  7:ءزجلا

 ANDرح نع  EDةلئسأ{ ةعئاش ASL
ةضفخملا ةيسردملا تابجولا
:يصولا  /رمألا يلو يزيزع

فوفصلا بالطلا عيمجل رارحأ راطفإلا فيلاكت .يسارد موي لك ةيحص تابجو ةسردم ىحلا دنالشآ مدقت .اوملعتيل ةيحص تابجو نوجاتحي لافطالا
وأ ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤم كلافطأ دق .ةيوناثلالل ، 3.00 $ةيئادتبالال  $ 2.75يه ءادغلا فيلاكت .ةيوناثلال ، $ 1.25رشع  5لالخ نم{  Iةيئادتبالا
.ماعطلا تابجو رعسلا ةضفخم
تاداشرإلا نم ةعومجمو ،ةضفخم وأ ةيناجم ةبجو رعس تاناعإ ىلع لوصحلل قيبطت ةمزحلا هذه لمشتو .ءادغلل $. 40و راطفالا لوانتل  $. 30وه رعس ضافخنا
.قيبطتلا ةيلمع يف كتدعاسمل ةعئاشلا ةبوجألاو ةلئسألا ضعب يلي اميفو .ةيليصفتلا

؟ PRICEماعطلا تابجو ةضفخم وأ ةيناجم لوصحلا نكمي يذلا I.

) (OWFىلوألا لاغشألا وياهوأ وأ ) (SNAPةيليمكتلا ةيذغتلا ةدعاسملا جمانرب نم دئاوف ىقلتت يتلا رسألا يف لافطألا عيمج

•

.ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤم
.ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤم ةمكحملا وأ ةناضحلا ةلاكو نم ةينوناق ةيلوؤسم تحت يه يتلا لافطألا عيجشت

•

.ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل نولهؤم مهتسردم تراتس ديه جمانرب يف نيكراشملا لافطألا

•

.ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل نولهؤم نيرجاهملا وأ ،براه ،ىوأم الب فيرعت نوفوتسي نيذلا لافطألا

•

لخدلا ةيلهألا ةيهيجوتلا ئدابملا نأشب دودح يف وه كب صاخلا ةرسألا لخد اذإ ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ىلع لوصحلا لافطألل نكمي

•

.ططخملا اذه ىلع دودح نود وأ دنع ةرسألا لخد ضفخنا اذإ ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤم كلافطأ دق .ةيداحتالا

 2018-2019يساردلا ماعلل  CHARTلخدلا ةيلهألا يلاردفلا
ايرهش
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ةرسألا مجح
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:يفاضإ صخش لك

وأ ،أجلم يف اعم ءاقبلا له ؟مئاد ناونع ىلإ رقتفت كترسأ دارفأ له ؟، OR RUNAWAYنيرجاهملا ،ىوأم الب اهنأب اهفص  MYلافطألا ناك اذإ فرعأ فيك 2.
كرت اوراتخا نيذلا كعم نوشيعي نيذلا لافطألا يأ كانه له ؟يمسوم ساسأ ىلع كتلئاع زكارم لقنت ال ؟ىرخأ ةتقؤم نكاسم بيترت وأ ،قدنفلا
،ةيناجم تابجو ىلع لصحت فوس كلافطأ لاق متي ملو فاصوألا هذه ةيبلت كلزنم يف لافطألا نأ دقتعت تنك اذإ ؟ةيلزنملا وأ ةقباس مهرسأ
.دنالشآ ةنيدم سرادم ينورتكلإلا ديربلا وأ لاصتالا ىجري

ةسردم راعسألا ضافخناو ةرحلا دحأ مدختسا .ال ؟لفط لكل ةرامتسا ءلمل جاتحأ له 3.

قيبطت ةداعإ .ةبولطملا تامولعملا عيمج ءلم نم دكأت كلذل ،ةلماك تسيل ةرامتسا لوبق اننكمي ال .كلزنم يف بالطلا عيمجل تابجو بلط
 44805.هوأ ،دنالشآ ،يفا تنومريلك ، 1407ةيئاذغلا تامدخلا مسق ، ATT:ةنيدم سرادم دنالشآ :ىلإ ءاهتنالا

يتلا ةلاسرلا ةءارق ىجري نكلو ،ال ؟ةيناجملا تابجولا ةقفاوملا متي  CHILDREN MYاولاقف ةنس ةسردملا هذه  LE'ITERىقلت  IF Iبلطلا ءلم نأ بجي 4.
تالوكأملا دنالشآ ةرازو لاصتالا ،ةيلهألا راطخإ كفتاه نم نيدوقفملا دادع يف كلزنم يف لافطألا تدجو نإ .تاميلعتلا عبتاو ةيانعب تلصح
.اروف : 2247ةليوحت  419-289-1117يف ةمدخلا

ةليلقلا مايألا لالخو يساردلا ماعلا اذهل طقف ديج وه كلفط بلط .العف معن ؟ةديدج ةدحاو ءلمل ةجاحب انأ له .يضاملا ماعلا تقفاو يلفط قيبطت 5.
بلط يف لسرت ال تنك اذإ .ديدجلا يساردلا ماعلل الهؤم كلفط نأ ةسردملا كل لاق اذإ الإ ديدج بلط يف لسرت نأ بجي .يساردلا ماعلا اذه نم ىلوألا
لماكلا نمثلا كلفط لمحتسو ،ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤم كلفط نأ كمالعإ متي مل كيدل وأ ةسردملا لبق نم اهيلع ةقفاوملا متت نأ ديدج
.تابجولل

وأ ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤم نوكت دق  WICيف ةكراشملا رسألا يف لافطألا ؟ةيناجم تابجو ىلع  MYلافطألل نكميو  WIC.لصحأ

6.

.بلطلا لاسرا ىجري .ةضفخم
.مدقي يذلا ةرسألا لخد نم يباتك ليلد لاسرإل اضيأ كنم بلطن دق .العف معن ؟ققحتلا متي اهمدقأ يتلا تامولعملا فوس 7.

نيذلا لافطألا ،لاثملا ليبس ىلع .ةيساردلا ةنسلا لالخ تقو يأ يف قبطت دق ،معن ؟اقحال قبطت نأ يل اوحمسا ،نآلاو لهأتلا IF I DO NOT

8.

لخد ضفخنا لاح يف ةضفخمو ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل ةلهؤم حبصت دق لمعلا نع نيلطاعلا حبصي يذلا يصولا وأ نيدلاولا دحأ نم نوناعي
.لخدلا دحلا نم لقأ ةرسألا
نع عامتسا ةسلج دقع بلطت نأ اضيأ كنكمي .ةسردملا يف نيلوؤسملا عم ثدحتلا كيلع بجي ؟يبلط نأشب  THE SCHOOLرارق عم قفتأ مل ول اذام 9.
 44805.وياهوأ ،دنالشآ ،يفا تنومريلك ، 1407لامعألا ريدم ، A.TT:ةنيدم سرادم دنالشآ :ىلإ ةباتكلا وأ لاصتالا قيرط

ينطاوم نم نوكي نأ بجي ال نيرخآلا ةرسألا دارفأ وأ ،مكدالوأ ،مكل .العف معن ؟ةدحتملا تايالولا انطاوم سيل يتيب يف صخش  IFقبطت نأ يل له 10.
.ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ةدحتملا تايالولا

نع باغ له نكلو ،رهش لك  1000 $ةداع ءارجإب تمق اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .ةداع هاقلتت يذلا غلبملا ةمئاق ؟ SAMEامئاد تسيل لخدلا يل ناك ول اذام 11.
اذإ كلذ لمشت ال نكلو ،لمشتو ،يفاضإلا لمعلا ةداع لصحت اذإ .ايرهش  1000 $اهتيرجأ يتلا دامخاو  $ 900،طقف متتو يضاملا رهشلا لمعلا ضعب
.يلاحلا لخدلا مادختساو ،تضفخ روجألا وأ تاعاس ناك وأ ةفيظو تدقف دق تنك اذإ .نايحألا ضعب يف يفاضإلا لمعلا طقف لمعت تنك

وأ ،قيبطتلا نع اريرقت مدقت نأ كنم بلطن لخدلا عاونأ ضعب ىقلتت ال دق ةرسألا دارفأ ؟ريرقتلا  TOلخد مهيدل سيل رادلا لهأ دارفأ ضعب ناك اذإ ام 12.
كلت زرف متيس امك ،ةغراف وأ لخدلا ةغراف لوقح يأ كرت اذإ ،كلذ عمو .لاجملا اذه يف  Oديرب لاسرإ ىجري ،كلذ ثدح املك .قالطإلا ىلع لخد ىقلتت ال دق
.كلذ لعفت نأ ضرتفملا نم كنأ ضرتفن فوس نحنو ،ةغراف لخدلا لوقحلا ةرداغم دنع رذحلا يخوت ىجري .رافصأ امك

كنكمي اذإ .لخد امك كب ةصاخلا ةيساسألا ةيدقنلا تآفاكملاو روجألا نع غالبإلا بجيو ؟فلتخم لكشب لخدلا انريرقت . WE DOشيجلا يف نحن 13.
ءزج وه صاخلا نكسلا اذإ ،كلذ عمو .لخدلا اضيأ جردت نأ بجي هنإف ،سبالملا وأ ،ءاذغلاو ،ةدعاقلا جراخ نكسلل ةيدقنلا ةميقلا تالدب يأ ىلع لوصحلا
نم اضيأ رشن نع ةجتانلا ةيلاتقلا يفاضإ رجأ يأ داعبتسا متي .لخد امك كب صاخلا نكسلا لدب لمشت ال  ،،يبرحلا ناكسإلا ةصخصخ ةردابم نم
.لخدلا

قيبطتلا ىلإ هيلع قلعنو ،ةلصفنم ةقرو ىلع ةيفاضإ ةرسألا دارفأ يأ جاردإ ؟ FOR MY FAMILYقيبطت ىلع ةيفاك ةحاسم كانه نكت مل ول اذام 14.
.يناثلا قيبطتلا ىلع لوصحلل : 2247،ةليوحت  419-289-1117يف دنالشآ ءاذغلا ةمدخلا ةرازو سرادم ةنيدم لاصتالا .كب صاخلا

ةسردم ةيميلعتلا موسرلا نع لزانتلا ىلع وياهوأ ةماعلا سرادملا مزليو ؟ةيميلعتلا موسرلا نم ءافعإل يتقفاوم ءاطعإ نع ينم بلطي اذامل 15.
ةبجو تاقيبطتلا لدابتل نيدلاولا ةقفاوم ةمدخلا تالوكأملا سرادملا يف نيلماعلا نوكي نأ بجي .ةيناجم ةبجو دئاوفل ةيعون نيذلا لافطألل
عم اهتكراشم متتل ةبج قيبطت ةروصلا )هينير( كلفطل حامسلا ىلع قفاوت كنإف اذإ .موسرلا نم ءافعإل ةيعون )هينير( كلفط ناك اذإ بلاطلا
نأ يف بغرت ال تنك اذإ  5.ءزج يف "معن" ققحت مث موسرلا نم ءافعإ ىلع لوصحلل لهؤي مه  /يه  /وه ناك اذإ ام ةفرعمل ةسردملا يلوؤسم
نم ءافعإل رظني نأ ىلع ارداق نوكي نل كلفط نأ ينعي ال لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا  5.ءزج يف "ال" ققحت مث ،اهمساقت متيس يتلا تامولعملا
.ةضفخم وأ ةيناجم تابجو ىلع لوصحلاو )هينير( كلفط ناك اذإ ام ريغي نل نيتلاحلا اتلك فوس لاؤسلا اذه نع ةباجإلا .موسرلا

وأ  SNAPوياهوأ لوصحلل بلطب مدقتلا ةيفيك ةفرعمل ؟ FORقبطنت دق نحنو ىرخأ جمارب كانه له .ىرخأ ةدعاسم ىلإ جاتحي 16. MY FAMILY
 877-852-0010.لاصتالا وأ يلحملا صاخلا ةدعاسملا بتكمب لصتا ،ىرخألا ةدعاسملا تاقاقحتسا

 419-289-1117 x2247.يف دنالشآ ءاذغلا ةمدخلا ةرازو سرادم ةنيدم ةوعدلاو ،ةدعاسم وأ ةجاحلاو ىرخأ ةلئسأ كيدل ناك اذإ

،صالخإب
،دراو يتسيرك
فرشملا ةمدخلا تالوكأملا ةنيدم سرادم دنالشآ

