
كيفية ملء تقرير حالة االستحقاق SAR 7 الخاص بك
للحصول عىل إعانات املساعدة النقدية )Cash Aid( واملساعدة الغذائية CalFresh )املعروفة سابًقا باسم قسائم الطعام(

احتفظ بهذه االستامرة ملساعدتك يف ملء تقرير SAR 7 ) تقرير حالة االستحقاق( الخاص بك. إذا كنت بحاجة للمساعدة يف ملء التقرير  اتصل باملقاطعة.

  إذا مل ترسل تقريرًا كامالً، فإن اإلعانات الخاصة بك قد تتأخر أو تتغري أو تتوقف أو تتسبب يف تلقيك مبالغ زائدة ستضطر إىل إعادتها مرة أخرى. يجب اإلجابة عىل جميع   
األسئلة، وإرفاق إثباتًا عندما نطلب ذلك. األسئلة من 4 إىل 13 هي فقط لربنامج كاليفورنيا لفرص العمل واملسؤولية تجاه األطفال، أما األرس التي ال تتلقى إال املساعدة الغذائية 

فهي غري مطالبة باإلجابة عىل هذه األسئلة.
  أرفق ورقة منفصلة إذا لزم األمر.  
  الحقائق التي توردها يف التقرير قد تتسبب يف زيادة اإلعانات أو تقليلها أو إيقافها.  

التعليامت
SAR 7 كم مرة يجب عليك استكامل تقرير

مرة يف العام ) بعد 6 أشهر من استامرتك/ التجديد السنوي(.
سوف تبلغك املقاطعة عندما يحني وقت استحقاق تقرير SAR 7 الخاص بك.

اإلبالغ عن األشخاص الذين يعيشون يف منزلك
إذا حصلت عائلتك عىل املساعدة النقدية )Cash Aid(، فاذكر معلومات حقيقية عن:

جميع األطفال الطبيعيني واألطفال بالتبني واألطفال من أحد الزوجني فقط.  •
جميع اآلخرين واألمهات الطبيعيني واملتبنيني وزوج أو زوجة أحد الوالدين.  •

األقارب األخرين يف قضية الطفل.  •
أنت و زوجك/زوجتك أو رشيكك املحيل املسجل.  •

أي شخص غائب بشكل مؤقت عن املنزل.  •

النقدية  املساعدة  بجانب  )سواء   CalFresh الغذائية  املساعدة  عىل  أرستك  حصلت  إذا 
»CashAid« أم ال( يجب أن تورد يف التقرير معلومات حقيقية عن:

جميع األطفال.  •
جميع البالغني ذوي الصلة.  •

جميع من يتواجدون يف منزلك ممن يشرتون الطعام أو يحّضونه بشكل منتظم معك.  •

طلب وقف اإلعانات
•  يف تقرير SAR 7، امأل قسم وقف اإلعانات فقط إذا أردت وقف أي من إعاناتك. ضع عالمة 
عىل اإلعانات التي تريد وقفها، ثم وقّع عىل تقرير SAR 7 واكتب التاريخ. إذا أردت وقف 
.SAR 7 بعض اإلعانات الخاصة بك والحفاظ عىل إعالنات أخرى، يجب عليك ملء بقية تقرير

•  ميكن وقف اإلعالنات أيًضا عن طريق االتصال باملقاطعة.
 )Medi-Cal( قد يتم وقف الرعاية الطبية ،)CashAid( إذا طلبت إيقاف املساعدة النقدية  •
أيًضا أو تغيريها. قد ال تكون أيًضا مؤهالً للقبول يف الرعاية الطبية )Medi-Cal( أو قد تضطر 

لدفع جزء من تكاليفها.

كيفية ملء كل سؤال
معلومات عن األرسة )السؤال 1(

وتغيري  الشقة  رقم  ذلك  )مبا يف  عنوانك  تغيري  أو  يعيشون معك،  تطرأ عىل من  تغيريات  أي  ارسد 
تكاليف السكن عن ما ذكرته يف أخر تقرير(. هذا يتضمن: املواليد الجدد؛ أي شخص غائب بشكل 
ذلك  يف  )مبا  منها  خرج  أو  مؤسسة  أو  مستشفى  دخل  توىف،  آخر  شخص  أي  املنزل؛  عن  مؤقت 

السجن(، وما إىل ذلك.

تغيري العنوان/تكاليف السكن )السؤال 2 و3(
اذكر معلومات حقيقية عن أي تغيريات تطرأ عىل عنوانك أو رقم تليفونك عن ما ذكرته يف آخر 
تقرير. إذا كنت تحصل عىل املساعدة الغذائية )CalFresh(، فقد يطلب منك تقديم إثبات عن 
تكاليف السكن الجديدة مثل اإليجار واملرافق. إذا زادت تكاليفك بسبب النقل، تأكد من ذكر املبالغ 

الجديدة. فهذا قد يزيد من إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( الخاصة بك.

انتهاكات اإلدانات والفرار وإطالق الرساح املرشوط / مراقبة السلوك )فقط برنامج كاليفورنيا لفرص 
العمل واملسوؤلية تجاه األطفال( )السؤال 4(

ينطبق هذا السؤال عىل أي شخص يعيش معك بالفعل حدث معه أي من ذلك منذ إرسال آخر 
تقرير. وينطبق أيًضا عىل أي شخص انتقل إىل منزلك متت إدانته بجرمية مخدرات أو هارب من 
القانون أو انتهك إطالق الرساح املرشوط / مراقبة السلوك. نحتاج إىل ذكر اسم الشخص واملكان 

وتاريخ القبض عليه/ إدانته.

أبلغت املقاطعة عن هذه املعلومات من قبل، فأنت ال تحتاج إىل اإلبالغ عن نفس  إذا كنت قد 
املعلومات.

النفقات )معلومات املساعدة الغذائية CalFresh( )السؤال 5 و6 و7(
قد  املعلومات  بك. هذه  الخاصة   )CalFresh( الغذائية  املساعدة  إعانات  األسئلة  تُغري هذه  قد 
تخفض من الدخل الذي قمنا بحسابه وتزيد من اإلعانات الخاصة بك. بالنسبة لألفراد البالغني من 
العمر 60 عاًما أو أكرث مام يعانون من إعاقات، اذكر أي تغيريات تطرأ عىل التكاليف الطبية التي 
تقوم بدفع قيمتها. بالنسبة ألي أرسة تحصل عىل املساعدة الغذائية )CalFresh(، اذكر أي تغيريات 
تطرأ عىل التكاليف الخاصة بك لرعاية طفلك أورعاية يقوم بها شخص بالغ وتكون الزمة للعمل أو 
للتدريب. إذا كنت تدفع من أجل رعاية األطفال، فاذكر أي تتغريات يف املبلغ املدفوع. أرفق إثباتًا 

لنعرف ما إذا كان ميكنك الحصول عىل املزيد من اإلعانات أم ال.

امللكية ) السؤال 8(
اذكر قامئة بأسامء أي شخص حصل عىل أو اشرتى أو باع أو تداول أو بدد أو تنازل عن أي ملكية. 
مكاسب  أو  اليانصيب  أرباح   ( مالية  دفعات  أو  بنكيًا  حسابًا  أو  منزاًل  أو  أرًضا  تتضمن:  امللكية 
الكازينو أو الضامن االجتامعي بأثر رجعي أو رضائب مسرتدة، وما إىل ذلك(. كام أنها تتضمن الهدايا 
والقروض. اذكر قامئة بأصحاب امللكية، نوع امللكية، متى تم تغيريها، وقيمة امللكية ) »املبلغ« يف 

النموذج(. ضع عالمة عىل املربع املناسب ملا حدث. أرفق إثباتًا.

إذا كنت قد أبلغت عن امللكية الجديدة بالفعل وقدمت إثباتًا بها، فال يلزم أن تقدم ذلك مرة أخرى 
إال إذا حدث تغيري.

دخل الوظيفة ) السؤال 9(
اذكر كل الدخل الذي يتم الحصول عليه من العمل - أرباح أو بقشيش أو بدالت تدريب أو فوائد 
أو أي عائدات أخرى يحصل عليها أي فرد يف الشهر الذي يُقدم فيه التقرير. اذكر املبلغ قبل خصم 

الضائب أو االستقطاعات ) املبلغ اإلجاميل(. أرفق إثباتًا.

النقدي واألجازات مدفوعة  والدخل  الرواتب  يقترص عىل، صكوك  الوظيفة يشتمل، وال  •  دخل 
األجر واملكافآت واملبالغ املالية التي يتم الحصول عليها من العمل الحر والوظيفة املؤقتة ودخل 

التدريب ودخل اإليجار وخدمات املساندة املنزلية وما إىل ذلك.
•  إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، ميكنك الحصول عىل %40 خصم للنفقات دون تقديم إثبات. 
إذا كانت نفقاتك أعىل وأردت املطالبة بالنفقات الفعلية، فاذكر جميع النفقات التجارية يف ورقة 

منفصلة. أرفق إثباتًا إذا كنت تستخدم النفقات الفعلية.
•  إثبات فقدان الوظيفة، يشتمل وال يقترص عىل خطاب من صاحب العمل، أو رسالة موافقة عىل 

إعانة تأمني البطالة، أو بيان مكتوب وموقّع إذا مل يكن هناك أي إثبات آخر.

تغيريات يف دخل املوظف )السؤال 10(
نحتاج إىل التعرف حول ما إذا كان الدخل سيستمر أو إذا كان هنام تغيريات. إذا كان دخلك سيظل 
كام هو، فسنستخدم هذا املبلغ باعتباره دخلك ملدة الستة أشهر القادمة. إذا كنت تعلم أن دخلك 
سيتغري، فأخربنا ملاذا، وقدر التغيري ومتى سيتم التغيري. إذا لم تكن متأكًدا، ميكنك أيًضا إبالغنا بالتغيري 
عندما يحدث. عىل سبيل املثال، إذا كنت قد تقدمت لوظيفة وتعرف األجر بالساعة والجدول الزمني 
الخاص بك، يجب أن تذكر ذلك حتى إذا مل تكن بدأت العمل أو مل تتقاَض أجرًا حتى اآلن. أيًضا، 
إذا كنت تعمل عند االستدعاء أو لديك جدول زمني يتغري كثريًا، فاكتب هذه املعلومات يف استامرة 

تقرير SAR 7 الخاص بك.

إثبات توظيف الدخل يشمل، وال يقترص عىل: كعوب الشيكات ونسخ من الشيكات أو بيانات من 
صاحب العمل أو ما إىل ذلك أو بيانات الضائب ملن يعمل لحسابه الخاص.

مصادر أخرى للدخل ) السؤال 11(
اذكر كل مبالغ الد األخرى من أي مصدر آخر. أرفق إثباتًا.

واستحقاقات  االجتامعي  والضامن  التكفييل  الضامن  دخل  يشمل  التقاعد  أو  وتعويض  •  دخل 
إعاقة املحاربني القدامى، تعويض العامل أو أي مدفوعات أخرى عن العجز/ التقاعد.

•  إعانات البطالة
يف  املساعدة  القروض؛  أو  الهدايا  القانونية؛  أو  التأمينية  التسويات  اليانصيب؛  أرباح  •  أخرى: 
اإليجار؛ سكن/ مرافق/ مالبس/ غذاء مجاين ) أو إذا قام شخص ما بسداد كل هذه التكاليف 

نيابة عنك(؛ أو أي شئ آخر.
  •

اذكر )1( من يحصل عىل الدخل، )2( من أين يحصل عىل املال، )3( املبلغ الذي حصل عليه. أخربنا 
إذا كنت تعتقد أن الدخل سوف يستمر أو إذا كنت تعلم أنه سيتغري. إذا كنت تعلم أنه سيتغري، 

فأخربنا متى سيتغري وقدر التغيري.

تغيريات يف مصادر الدخل األخرى )السؤال 12(
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إثبات األنواع األخرى للدخل تشتمل، وال تقترص عىل: كعوب الشيكات، نسخ من الشيكات، رسائل 
املوافقة من الوكالة التي حصلت منها عىل املبلغ، وما إىل ذلك.

أي تغيريات أخرى )فقط برنامج كاليفورنيا لفرص العمل واملسؤولية تجاه األطفال( )السؤال 13(
اذكر األشياء األخرى التي ميكن أن تغري االستحقاق الخاص بك أو قدر اإلعانات الخاصة بك. تم رسد 

.SAR 7 أمثلة للتغيريات التي يجب أن ترسدها يف تقرير

SAR 7 من يتعني عليه التوقيع عىل
•  فيام يتعلق باإلعانات النقدية: أنت وزوجك أو الرشيك املحيل املسجل أو الوالد اآلخر )األطفال 

الحاصلني عىل اإلعانات النقدية( عند اإلقامة يف املنزل.
•  فيام يتعلق باملساعدات الغذائية: رب األرسة أو عضو األرسة املسؤول أو ممثل األرسة املخول.

•  فيام يتعلق بكليهام: أي شخص آخر يساعد يف هذا التقرير، املرتجم أو الشاهد.

ماذا نعني عند قولنا

الخارج عن القانون: الشخص الخارج عن القانون هو من صدر تجاهه أمر اعتقال وهو الشخص 
الذي يعرف أنه مطلوب قضائيًا.

األطفال( ومساعدة  تجاه  بكاليفورنيا واملسؤولية  العمل  )فرصة   CalWORKs النقدية:  اإلعانات 
الالجئني النقدية )RCA( وبرنامج مساعدة ضحايا الجرائم واإلتجار بها )TCVAP(، واملساعدات 

.)ECA( النقدية للمشارك

مدفوعات رعاية الطفل: وهي املبالغ التي يتعني عليك دفعها إىل شخص ما من أجل طفلك أو ابن 
الزوج أو الزوجة. وتشمل املبالغ التي زوج األم أو زوجة األب ممن يعيشون يف منزلك.

إكامل SAR 7: يكتمل SAR 7 فقط إذا:
•  متت اإلجابة عىل جميع األسئلة نعم/ال

•  تم ملء جميع املعلومات،
•  تم إرفاق جميع الدالئل،

•  جميع التوقيعات املطلوبة بالنموذج،
•  تم توقيع النموذج وتأريخه بعد اليوم األخري للتقرير الشهري.

إجاميل املبلغ: مبلغ شيك الراتب الخاص بك أو غريه من الشيكات )إعانات البطالة، والتقاعد، وما إىل 
ذلك(، وقبل االستقطاعات يتم الحصول عىل الضائب، والضامن االجتامعي، وما إىل ذلك.

يف حالة انتهاك فرتة املراقبة أو إطالق الرساح املرشوط: ستجد املحكمة أنك يف وضع رشوط فرتة 
املراقبة أو إطالق الرساح املرشوط. وميكن أن تصبح الجرمية األصلية جناية أو جنحة.

شهر اإلبالغ: الشهر الذي يظهر يف الجزء العلوي من SAR 7. أبلغ عن كل الدخل الذي حصلت 
عليه وأي تغيريات حدثت يف هذا الشهر

شهر التسليم: الشهر الذي تقوم فيه بتوقيع التقرير وتأريخه وتسليمه. يظهر شهر التسليم يف الجزء 
العلوي من SAR 7، أسفل شهر اإلبالغ

قسم الشهادة
•  -يتعني التوقيع عىل SAR 7 تحت طائلة الحنث باليمني، وهذا يعني أنك أقسمت )تعهدت( 

بأن الحقائق التي قدمتها لنا حقيقية وصحيحة وكاملة.
•  الحنث باليمني يعترب جرمية – هذا يعني أنك أقسمت )تعهدت( بإخبار الحقيقة ثم ظهر بعد 

ذلك أنك كاذب.

تذكر:

•  يتعني إرسال هذا التقرير قبل 5 من هذا الشهر. حاول تقدميه يف امليعاد لتجنب املشاكل.
•  إذا تأخر التقرير )بعد 5 من هذا الشهر(، أو مل يكتمل، ميكن أن تتأخر املنافع أو تتغري أو يتم 

إيقافها.
•  إذا تأخرت يف تسليم تقريرك إىل شهر كان ينبغي فيه تقليل منافعك بناء عىل ما أبلغت عنه، 

فقد تطالبك املقاطعة بدفع ما تكبدته من مبالغ زائدة.
•  إذا مل يكن التقرير مكتماًل عند تسليمه، ستتم مطالبتك بإكامل األسئلة التي مل تجب عنها أو 

تسليم الدليل عىل املطالبة بالتقرير، وقد يتأخر حصولك عىل املنافع واملزايا.
•  عند التوقيع قبل اليوم األول من شهر التسليم سيطلب منك إعادة التوقيع مرة أخرى.

•  إذا مل تكن متأكًدا من كيفية اإلبالغ أو ما يجب اإلبالغ عنه أو اإلثبات الذي يجب أن ترسله، 
فاسأل املقاطعة.

•  إذا توقفت إعاناتك النقدية، فقد تظل مؤهاًل للحصول عىل املساعدات الغذائية حتى إذا كنت 
تعمل اآلن.

•  إذا توقفت إعاناتك النقدية، فقد تظل مؤهاًل للحصول عىل التغطية الصحية بدون تكلفة أو 
.)Medi-Cal( بتكلفة منخفصة يف برنامج الرعاية الطبية

االحتيال:
•  االحتيال هو عندما تفشل يف ذكر معلومات أو تذكر معلومات خاطئة بقصد محاولة الحصول 

عىل املزيد من اإلعانات.
•  االحتيال يعترب جرمية.

عقوبات االحتيال للحصول عىل املساعدة النقدية )CASH AID(: إذا متت إدانتك باالحتيال أو تم 
استبعادك لتعّمدك عدم ذكر معلومات االستحقاق الخاصة بك بطريقة صحيحة، فقد تخرس حصتك 
من اإلعانات النقدية النقدية )CASHAID(. وتعتمد املدة التي يتم حرمانك منها عىل نوع الجرمية 
وهل سبق أن قمت باالحتيال قبل ذلك أم ال. وقد تضطر أيًضا لسداد غرامة تصل إىل 10,000 $ أو 

يتم إرسالك إىل السجن ملدة تصل إىل 3 أعوام.

ميكن أن تتوقف اإلعانات النقدية )CASH AID( الخاصة بك:
•  إذا مل تذكر جميع الحقائق أو ذكرت حقائق خاطئة: ملدة 6 أشهر مقابل املرة األوىل، 12 شهر 

مقابل املرة الثانية، ولألبد مقابل املرة الثالثة.
الزمنية  املدة  املساعدة يف حالة مختلفة يف  بتقديم أكرث من استامرة للحصول عىل  •  إذا قمت 
نفسها:  عامان مقابل اإلدانة للمرة األوىل، 4 أعوام مقابل اإلدانة للمرة الثانية، ولألبد مقابل 

اإلدانة للمرة الثالثة.
•  عقوبات اإلدانة بجناية االحتيال: عامان مقابل الحصول عىل إعانات إضافية أقل من $2,000، 
5 أعوام مقابل الحصول عىل أي مبلغ ما بني 2,000$ و 4,999$، ولألبد مقابل الحصول عىل 

5,000$ أو أكرث.
•  لألبد: مقابل إعطاء املقاطعة إثباتًا كاذبًا عن إقامتك بقصد الحصول عىل املساعدة يف مقاطعتني/

واليتني أو أكرث يف الوقت نفسه؛ إعطاء املقاطعة عمًدا حقائق خاطئة عن طفل غري مؤهل أو 
طفل ال وجود له؛ الحصول عىل أكرث من 10,000$ إعانات نقدية عن طريق االحتيال؛ اإلدانة 

للمرة الثالثة بتهمة االحتيال يف محكمة أو جلسة استامع إدارية.

:)CalFresh( عقوبات االحتيال للحصول عىل املساعدة الغذائية
بك  الخاصة  االستحقاق  معلومات  ذكر  عدم  لتعّمدك  استبعادك  تم  أو  باالحتيال  إدانتك  إذا متت 
بطريقة صحيحة، فقد يتم إيقاف املساعدة الغذائية )CalFresh( الخاصة بك ملدة 12 شهرًا مقابل 
اإلدانة للمرة األوىل، 24 شهرًا مقابل اإلدانة للمرة الثانية، ولألبد مقابل اإلدانة للمرة الثالثة. وقد 

تتكفل بسداد غرامة تصل إىل 250,000$ أو يتم إرسالك للسجن ملدة 20 عاًما.

ميكن إيقاف املساعدة الغذائية )CalFresh( الخاصة بك إذا ثبتت إدانتك يف أي محكمة قانونية 
أو جلسة استامع إدارية:

•  إذا قمت بتداول أو بيع إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( للحصول عىل األسلحة النارية 
أو الذخائر أو املتفجرات، ميكن أن يتم إيقاف إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( الخاصة 

بك لألبد مقابل اإلدانة للمرة األوىل.
•  إذا قمت بتداول أو بيع إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( للحصول عىل املواد الخاضعة 
للرقابة، ميكن أن يتم إيقاف إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( الخاصة بك ملدة 24 شهرًا 

مقابل اإلدانة للمرة األوىل ولألبد مقابل املرة الثانية.
•  إذا قمت بتداول أو بيع إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( بقيمة 500$ أو أكرث، ميكن 

أن يتم إيقاف إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( الخاصة بك لألبد.
للحصول عىل  إقامة خاطئة يف محاولة  معلومات  أو  إثبات هوية  املقاطعة  بإعطاء  •  إذا قمت 
يتم  أن  الوقت نفسه. فيمكن  )CalFresh( يف أكرث من قضية يف  الغذائية  املساعدة  إعانات 

إيقاف إعانات املساعدة الغذائية )CalFresh( الخاصة بك ملدة 10 أعوام.

انظر الوجه اآلخر للحصول عىل املزيد من املعلومات
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