
المساعدةطلب
)949(204-0149ھاتف:

المستوفاة.غیرالطلباتفيالنظریتملن.N/Aفاكتبممكًنا،ذلكیكنلمإذافارًغا.شيءأيتترك.الاألسئلةجمیععنأجبمالحظة:
التاریخ ( یوم / شھر / سنة ): _________________________

یرجى تقدیم المستندات التالیة مع ھذا النموذج:
رخصة القیادة لمقدم الطلب أو بطاقة ھویة تحمل صورة شخصیة.1
رخصة قیادة الزوج أو بطاقة ھویة صالحة.2
عقد اإلیجار.3
النقدیةالمساعدةأوEBTتلقیتإذا،SSIأواالجتماعیةالخدماتمنمكافأةخطاب.4
ینطبق)كان(إذا)2(مصرفیینحسابینكشف.5
ینطبق)كان(إذا)2(الماضیینللشھرینالراتبدفع.6
اإلقرار الضریبي للعام الماضي (إذا كان ینطبق).7
السیرة الذاتیة لمقدم الطلب (إذا كنت تبحث عن عمل).8
أي بیانات أخرى تساعد قضیتك.9

المعلومات الشخصیة

__________________________________________________________________اسم مقدم الطلب :

رقم الضمان االجتماعي: ____________________________ تاریخ المیالد: _________________________

ھاتف المنزل: _________________________ الھاتف الخلوي: _________________________________

اإللكتروني:_________________________________البرید_________________________العمل:ھاتف

عنوان: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

الوظیفة (الحالیة): __________________________________________________________________

اسم صاحب العمل (الحالي): ____________________________________________________________

عنوان صاحب العمل: _______________________________________________________________

رقم ھاتف صاحب العمل (الحالي): ________________________________________________________

________________________________________________________________اسم الزوجة/الزوج :

الضمان االجتماعي #______________________________ تاریخ المیالد: _________________________

ھاتف المنزل: _________________________ الھاتف الخلوي: _________________________________

ھاتف العمل: _________________________ البرید اإللكتروني: ________________________________

الوظیفة (الحالیة): _________________________________________________________________

اسم صاحب العمل (الحالي): ____________________________________________________________

عنوان صاحب العمل: _______________________________________________________________

رقم ھاتف صاحب العمل (الحالي): ________________________________________________________
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یرجى سرد جمیع أطفالك / المعالین أدناه.

اسم المدرسةالصفالسنالجنساالسم

1

2

3

4

5

6

الدخل الشھري

دخل الزوجة: ____________________________$دخلك:  ______________________________$

ھل تتلقى البطالة؟
نعم          ال

إذا كانت اإلجابة بنعم، ما ھو المبلغ؟
$______________________

منذ متى وانت تستلمھا؟
_________________________________ أشھر

معاشات الضمان االجتماعي (شھریا):
$__________________________________

طوابع الغذاء(شھریا):
$____________________________________

المساعدة من المنظمات األخرى:   __________________________________$

مصادر أخرى للدخل:               __________________________________$

رصید الحساب الجاري:             __________________________________$

رصید حساب التوفیر:               __________________________________$

ممتلكات أخرى (اسرد جمیع الممتلكات وقیمتھا)
____________________________                      القیمة: _______________________$.1

____________________________                      القیمة: _______________________$.2

____________________________                      القیمة: _______________________$.3

____________________________                      القیمة: _______________________$.4

المصاریف الشھریة

نفقات الخدمات (مثل فواتیر الكھرباء والماء): _________$إیجار: _____________________________$

نفقات طبیة: ____________________________$الغذاء: _____________________________$
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طبیعة المساعدة المطلوبة

قدم شرًحا موجًزا   للدعم المالي الذي تطلبھ:

اذكر الدعم المالي الذي تتلقاه من أشخاص أو منظمات أخرى:

تقییم المھارات

ھل تبحث عن وظیفة؟     نعم         ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ، یرجى ذكر جمیع المھارات والشھادات التي لدیك. (وتأكد من إرفاق سیرتك الذاتیة)

أقر بموجب ھذا أن جمیع المعلومات السابقة صحیحة.

التاریخ: ___________________________  التوقیع: ________________________________
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Zakat Collective

تصریح بنشر المعلومات
Zakat Collectiveعلىللحصولبطلبیتقدمونالذیناألشخاصتساعدالتيالربحیةغیرالمنظماتمنمحلیةمجموعةھي

المساعدة بمختلف الخدمات و المساعدات نحو الھدف النھائي أال وھو االكتفاء الذاتي. الغرض من تصریح اإلفراج عن المعلومات ھو

تحسین تنسیق الخدمات. یجب إكمال ھذا النموذج وارفاقھ مع الطلب. ھذا النموذج ھو جزء من استمارة طلب المساعدة وینبغي مرافقة

بطاقة ھویة تحمل تاریخ المیالد. ھذه االستمارة صالحة في األصل أو النسخ أو الفاكس أو البرید اإللكتروني.

معلومات مقدم الطلب:

أنا ، _____________________________________ ، أعطي إذن مني بتبادل المعلومات بین المنظمة المذكورة أدناه

Zakatو Collective.بقضیتي.المتعلقةالمعلوماتعنالمسؤولیةمنالمعنیةاألطرافجمیععنأفرج

_________________________________               ____________________________________
(اسم مقدم الطلب)                                                                   (رقم الھاتف)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(العنوان الكامل - رقم الشارع ، االسم ، المدینة ، الوالیة ، الرمز البریدي)

____________________________________________________________________________
نوع الھویة والرقم (مثل رخصة القیادة ، جواز السفر ، ھویة ، البطاقة الخضراء ، وما إلى ذلك) - أرفق نسخة

____________________________________
(التوقیع)

To be completed by Zakat Collective:

____________________________________         __________________________________
(Name of Organization)                                            (Phone Number)

____________________________________         __________________________________
(Authorized Staff Name)                                           (Email or Fax Number)

____________________________________
(Date)
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