
بیان دخل

للموظفین:
• استخدم ھذا النموذج في حال عدم وجود ما یثبت الدخل. على سبیل المثال: عدم وجود أي دخل للشخص، أو أنھ یعمل للحصول على 

 تم إتالف وثائق الدخل في حريق شب بالمنزل أو بسبب كارثة طبيعية.أنه النقد، أو 
 مه إذا ما كان يفي بالتعليمات األساسية لأدخل دخل األسرة المبلّغ عنه ذاتًيا في خدمات ا .للتغذية WIC برنامجلعمالء ثم قّي
  هذا النموذج« بيان الدخل»قم بتحديد بمثابة دليل دخل الشخص. إلثبات الدخل. 

العميل أو مقدم الرعاية:
هذا النموذج،  أمام ما يناسبك( أنني أقربتوقيعي على  )قم بالتأشير 

 ليس لدي أي دخل
  أي إثبات للدخل )أدخل دخل العائلة أدناه(ليس لدي 
  يقّيم برنامجWIC  شهًرا  (12) يثبت دخلي أو لم أحصل على أي دخل خالل إلثني عشر ماللتغذية دخلي السنوي وليس لدي

)أدخل دخل العائلة أدناه(. هامن أو بعض كلهاالماضية 
ة الدخلمصدر الدخل  قيم

)قبل الضرائب أو االستقطاعات(
هذا الدخل؟ ما عدد مرات حصولك على 

 :سبب/أسباب عدم توافر ما يثبت الدخل

هذه المعلومات حقيقية وصحيحة بحسب علمي.

التاريخ توقيع العميل/مقدم الرعاية

 تمييز.يعرف الللتغذية ال « WIC»برنامج 
االتها، ومكاتبها، USDAائح وسياسات الحقوق المدنية لوزارة الزراعة ألمريكية )وفقا لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي، ولو (، فإنه يحظر على وزارة الزراعة األمريكية، وو

ومي أو الجنس أو إلعاقة تقوم بإدارتها، ممارسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو ألصل القالتي وموظفيها، ومؤسساتها المشاركة في برامج وزارة الزراعة األميركية أو 
 الزراعة األميركية. أو العمر، كما يحظر كذلك ممارسة النتقام أو الثأر بسبب نشاط سابق خاص بالحقوق المدنية في أي برنامج أو نشاط أجرته أو مولته وزارة

برايل، والطباعة الكبيرة، واألشرطة الصوتية، ولغة اإلشارة مثل طريقة برنامج )عن الوعلى ذوي إلعاقة  الذين يحتاجون إلى وسائل اتصال بديلة للحصول على معلومات 
ذين يعانون من الصمم، أو ضعاف السمع ألمريكية، وما إلى ذلك(، التصال بالوكالة )التابعة لوالية أو المحلية( التي تقدموا فيها للحصول على المخصصات. ويمكن ألفراد ال

مة أو من يعانون من إعاقات الكالم التصال بو الل خد عن معلومات ال يتم توفير. فضالً عن ذلك، قد 8339-877 (800)التحادية على الرقم  التواصلزارة الزراعة من 
 البرنامج بلغات غير إلنجليزية.

المتاح على AD) ,- (3027ألمريكيةنموذج الشكوى ضد التمييز الخاص ببرنامج وزارة الزراعة  إذا كنت ترغب في تقديم شكوى ضد التمييز للبرنامج، فعليك استكمال
وفي أي مكتب تابع لوزارة الزراعة األمريكية، أو اكتب خطاًبا موجًها  http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html :التالي الرابط عبرإلنترنت 

. 9992-632 (866)تابع لوزارة الزراعة األمريكية موضًحا فيه المعلومات المطلوبة في النموذج. لطلب نسخة من نموذج الشكوى، يرجى االتصال على  إلى أي مكتب
 ق:أرسل النموذج المكتمل أو الخطاب إلى وزارة الزراعة ألمريكية عن طري

  U.S. Department of Agriculture البريد:
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410;  

program.intake@usda.gov البريد اإللكتروني:

 7442-690 (202) فاكس:
ص.اعي تكافؤ الفرهذه المؤسسة تعد مزوًدا لفرص العمل بطريقة تر

 تمييز.ال يعرفللتغذية والية واشنطن ال  WICبرنامج 
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Staff initial all that apply: ______ Interpreter _____ Read to client _____ Written translation _____ Other 

يل
عم

ال
سم 

ا
 

ال
(

ء( 
ال

عم
 

ًيا 
اع

رب
 

عًيا
ربا

مة 
خد

ال
قدم 

/م
يل

عم
ال

سم 
 ا




