
امج الحكومية التالية؟    مزايا من خالل البر
ً
ي أرستك حاليا

 هل يتلقى أي فرد ف 
(Does anyone in your household currently receive benefits through the following government programs?) 

  
ً
امج الحكومية األخرى لمساعدتنا عىل فهم من قد يكون مؤهال ي توفبر الوصول إىل هذه الموارد إن أمكننحن نسأل عن البر

امج معينة وللمساعدة ف   . لبر
ide access to those resources if possible.)We are asking about other government programs to help us understand who may be eligible for certain programs and to help prov( 

 (Description)الوصف   (Benefit)المنفعة  

TANF   أو المساعدة النقدية  (TANF or cash assistance) ( يوفر برنامج المساعدة المؤقتة لألرس المحتاجةTANFي لديها أطفال يعيشون عىل دخل منخفض
 ( مدفوعات مساعدة نقدية شهرية لألرس التى

(The Temporary Assistance for Needy Families (TANF) program provides monthly cash assistance payments to families with children living on lower income.) 

 ( WICالنساء والرضع واألطفال ) 

  (Women, Infants, and Children (WIC)) 

ي للنساء الحوامل وبعد الوالدة والمرضعات والرضع واألطفال حتى سن  ( WICيوفر برنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع واألطفال )
األطعمة المغذية والتثقيف الغذائ 

 الخامسة الذين يعيشون عىل دخل منخفض
(The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) provides nutritious foods and nutrition education for pregnant, postpartum, and 

breastfeeding women, and infants and children up to age 5 who are living on a lower income.) 

، والمعالير  من المستفيدينيوفر الضمان االجتماعي مكمالت دخل شهرية لألشخاص المتقاعدين، واألشخاص الذين يعانون من  (Social Security)  الضمان االجتماعي   إعاقة، والناجير  من العمال المتوفير 
(Social Security provides monthly income supplements to people who have retired, people who are living with a disability, survivors of workers who have died, and 

dependents of beneficiaries.) 

 لألشخاص الذين يعيشون عىل دخل منخفض والذين يبلغون من العمر SSIيوفر دخل الضمان التكميىلي ) [Supplemental Security Income (SSI)]  ( SSIدخل الضمان التكميىلي ) 
ً
 شهريا

ً
، أو المعوقير   65( دخال ، أو المكفوفير   أو أكبر

ً
 عاما

(Supplemental Security Insurance (SSI) provides monthly income for people living on low income who are 65 or older, blind, or disabled.) 

 ( أو مدفوعات العجز SSDIتأمير  اإلعاقة للضمان االجتماعي ) 
  [Social Security Disability Insurance (SSDI) or disability payments] 

 للعمال الذين يعانون من إعاقة وأرسهم SSDأو  SSDIاالجتماعي ضد اإلعاقة )التأمير   
ً
 شهريا

ً
 حكومي يوفر دخال

 ( هو برنامج تأمير 
(Social Security Disability Insurance (SSDI or SSD) is a government insurance program that provides monthly income to workers who are living with a disability and their families.) 

Medicare Medicare   الذين يعانون من إعاقات، واألشخاص الذين يعانون من  65هو برنامج التأمير  الصحي الحكومي لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
ً
، وبعض األشخاص األصغر سنا  أو أكبر

ً
عاما

 الداء الكل
ً
ي نهاية المرحلة )الفشل الكلوي الدائم الذي يتطلب غسيل الكىل أو الزرع، ويسىم أحيانا

ة( مرض الكىل ف   وي بمراحله األخبر
[Medicare is the government health insurance program for people who are 65 or older, certain younger people living with disabilities, and people with End-Stage Renal 

Disease (permanent kidney failure requiring dialysis or a transplant, sometimes called ESRD).] 

Medicaid   برنامجMedicaid   ي البالد لألشخاص الذين يعيشون عىل دخل منخفض
 هو برنامج التأمير  الصحي العام ف 

.(Medicaid is the nation's public health insurance program for people living on a lower income.) 

 ( CHIPلألطفال ) برنامج التأمير  الصحي  
  [Children's Health Insurance Program (CHIP)] 

نامج CHIPبرنامج التأمير  الصحي لألطفال ) ي تكسب الكثبر من المال للتأهل لبر
ي األرس التى

 حكومي يوفر تغطية صحية منخفضة التكلفة لألطفال ف 
ولكنها   Medicaid( هو برنامج تأمير 

ي بعض الواليات، يغطي برنامج 
اء التأمير  الخاص. ف  ي لشر

 النساء الحوامل  CHIPال تكق 
(The Children's Health Insurance Program (CHIP) is a government insurance program that provides low-cost health coverage to children in families that earn too much 

money to qualify for Medicaid but not enough to buy private insurance. In some states, CHIP covers pregnant women.) 

 وجبات مدرسية مجانية / مخفضة السعر 
  (Free/reduced price school meals) 

ي للغداء المدرسي )
نامج الوطت  ي للفطور NSLPيوفر البر

نامج الوطت  ي كل يوم دراسي SBPالمدرسي )( والبر
 ( وجبات منخفضة التكلفة أو بدون تكلفة متوازنة من الناحية التغذوية لألطفال المؤهلير  ف 

(The National School Lunch Program (NSLP) and National School Breakfast Program (SBP) provide low- or no-cost nutritionally balanced meals to qualified children each 
school day.) 

يبة الدخل المكتسب )  يبية أخرى قابلة  EITCائتمان ض  ( أو ائتمانات ض 
داد     لالسبى

[Earned Income Tax Credit (EITC) or other refundable tax credits] 

يبة الدخل المكتسب ) ي تعيش EITCائتمان ض 
ي تحصل عليه األرس التى يتر

ي الفيدراىلي ( هو ائتمان ض  يتر
 عىل دخل منخفض عند تقديم اإلقرار الض 

(Earned Income Tax Credit (EITC) is a tax credit that households living on a lower income receive when they file their federal tax return.) 

لية منخفضة الدخل )   ( LIHEAPبرنامج مساعدة الطاقة المب  
[Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)] 

لية ذات الدخل المنخفض )  يد LIHEAPيساعد برنامج مساعدة الطاقة المب   ي فواتبر الطاقة للتدفئة والتبر
ي تعيش عىل دخل منخفض ف 

 ( األرس التى
(The Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) assists households living on a lower income with their heating and cooling energy bills.) 



 إعانات البطالة، هو نوع من التأمير  الذي توفره الدولة يدفع المال لألفراد عىل أساس أسبوعي (UIالتأمير  ضد البطالة ) (Unemployment)  إعانات البطالة 
ً
عندما يفقدون وظائفهم دون أي خطأ ، الذي ُيطلق عليه أيضا

 من جانبهم 
(Unemployment insurance (UI), also called unemployment benefits, is a type of state-provided insurance that pays money to individuals on a weekly basis when they lose 

their job through no fault of their own.) 

 يوفر تأمير  تعويض العمال المزايا الطبية ومزايا الدخل لألشخاص المصابير  أو المصابير  بمرض بسبب العمل  (Worker's Compensation)  تعويضات العمال 
(Workers' compensation insurance provides medical and income benefits to people who are injured or living with an illness due to work.) 

ي تعيش عىل دخل منخفض للغاية وكبار السن واألشخاص  (Housing subsidies)  دعم اإلسكان 
 باسم قسائم اختيار اإلسكان، تساعد العائالت التى

ً
ذوي اإلعاقة عىل تحمل تكاليف السكن إعانات اإلسكان، والمعروفة أيضا

 الالئق واآلمن والصحي 
(Housing subsidies, also known as housing choice vouchers, assist families living on very low income, seniors, and people living with a disability to afford decent, safe, and 

sanitary housing.) 

اء المنازل، وكسب الدرجات العلمية، وبدء المهن، والبقاء بصحة جيدة، والمزيد تساعد مزايا  (Veteran's Assistance)  مساعدة المحاربير  القدام   مساعدة المحاربير  القدام وأرسهم عىل رسر
(Veteran's Assistance benefits help Veterans and their families buy homes, earn degrees, start careers, stay healthy, and more.) 

 الغذاء التكميىلي السلعي برنامج  
(Commodity Supplemental Food Program) 

 عن طريق استكمال وجباتهم الغذائية بأغذية   60( عىل تحسير  صحة األشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين ال يقل عمرهم عن CSFPيعمل برنامج الغذاء التكميىلي السلعي )
ً
عاما

 وزارة الزراعة األمريكية المغذية 
(The Commodity Supplemental Food Program (CSFP) works to improve the health of low-income persons at least 60 years of age by supplementing their diets with 

nutritious USDA Foods.) 
 


