
  08/04/16تاريخ املراجعة: 

 التقييم السنوي للمبلغ الذي يشارك به الوالدان                

 بموجب قانون خدمات األطفال في مقاطعة أرلينغتون 

 

 الجزء األول 

لء الصحيح الستمارة يجب على مديري حاالت قانون خدمات األطفال مناقشة متطلبات تقييم السداد التشاركي وإجراءاته مع الوالدين أو األوصياء، وشرح كيفية امل :التعليمات

 املشاركة في السداد، والتحقق من معلومات دخل األسرة )كشفا رواتب متتاليان، أو إقرار ضريبي حديث، أو بيان أرباح(. 

 ( DMCرقم هوية العميل ) تاريخ امليالد  سم الطفل ا

 البريد اإللكتروني للوالد/ الوص ي  العنوان

 2الوالد/ الوص ي رقم  1الوالد/ الوص ي رقم 

 العالقة بالطفل  العالقة بالطفل 

 الهاتف الهاتف

 الدخل السنوي 

 دوالر 

 الدخل السنوي 

 دوالر 
 االجتماعي رقم الضمان  رقم الضمان االجتماعي 

 مصادر الدخل األخرى )مثل: نفقة أطفال، ونفقة طالق، والضمان االجتماعي، وإعانة بطالة، وأشكال الدخل األخرى( 

 

 دوالر 
 اإلجمالي السنوي لدخل أهل البيت  عدد أفراد األسرة/ أهل البيت 

 
ا  دوالًرا سنويًّ

ء املؤسسات أو بيوت الضيافة، ولكنهم  * عبارة "أهل البيت" ُمرادفة لكلمة "األسرة"، وُيقصد بها مجموعة من األفراد الذين توجد أو ال توجد بينهم صلة قرابة وليسوا من نزال

 يعيشون كوحدة اقتصادية واحدة حيث يتشاركون السكن وجميع اإليرادات واملصروفات الكبيرة.

 

 دائرة حول الخيار الصحيح:ضع 

 أو خدمات مجتمعية

 

 إيداع في دار رعاية

 

 أو

 

 دار لذوي االحتياجات الخاصة 
 حتى )التاريخ( من )التاريخ( الفترة الزمنية لإلعفاء: اإلعفاء من املشاركة في دفع التكاليف )السبب(: 

( الضمان االجتماعي هو الدخل الوحيد  3( إيداع في كفالة أقارب، )2( أول ستة أشهر لجميع حاالت قانون خدمات األطفال، )1) :أسباب اإلعفاء من املشاركة في دفع التكاليف

ع تكاليف اإليداع في دار رعاية أو دار أيتام عن طريق برنامج 4لألسرة، )
َ
دف  أو تأمين خاص.  Medicaid( تُ

 

مة ب قدَّ
ُ
رحت لي. هذا إقرار بأن جميع املعلومات امل

ُ
 خصوص الدخل دقيقة على حد علمي، وأن عملية تقييم الرسوم قد ش

 

 

 التاريخ  توقيع - 1اسم الوالد/ الوص ي  بحروف واضحة - 1اسم الوالد/ الوص ي 

 التاريخ  توقيع - 2اسم الوالد/ الوص ي  بحروف واضحة - 2اسم الوالد/ الوص ي 

   التاريخ بحروف واضحة -اسم مدير الحالة 

 

ع الجزء الثاني إال 
َّ
 أن يقوم أخصائي اإلدارة وامليزانية بمراجعة الطلب واملستندات املؤيدة وتقييم مبلغ السداد التشاركي. بعدال ُيمأل وُيوق



  08/04/16تاريخ املراجعة: 

 الجزء الثاني

 

مة يخضع  30لجميع الخدمات املقدمة في غضون ____________  بالدوالرأوافق على دفع رسوم شهرية مقدرة تبلغ  قدَّ
ُ
دِرك أن أي مبلغ متأخر بشأن الخدمات امل

ُ
يوًما بعد استالم بيان الفواتير.* وأ

فق عليه أعال  تَّ
ُ
 مع املسئول عن حالتي.ه إلجراءات التحصيل التي تشمل حجز األجور واعتراض استرداد الضرائب. وسأناقش أي مشكلة تنشأ بشأن الدفع على النحو امل

 

 بتأمين أو ببرنامج  
ً
م بموجب قانون خدمات األطفال. وإذا ك  Medicaidإذا كنت مشموال قدَّ

ُ
درك أنه يجب علّي طلب دفع تكاليف جميع الخدمات قبل اللجوء إلى التمويل امل

ُ
نت أتلقى دخل  أو كليهما، فأ

خِبر مصدر التمويل على الفور عندما يتغير مكان إقامة الطفل. الضمان التكميلي، أو الضمان االجتماعي، أو أي أموال أخر 
ُ
 ى نيابة عن الطفل، فيجب أن أ

 

_________________________________ _________________________________ _________________________________ 

 التاريخ  2الوالد/ الوص ي رقم  1الوالد/ الوص ي رقم 

 

 

ص للمكتب فقط  :هذا الجزء ُمخصَّ

 اإليداع في دار رعاية أو دار لذوي االحتياجات الخاصة  -مبلغ السداد التشاركي 

 دوالر                                                                                                                               

 الخدمات املجتمعية -مبلغ السداد التشاركي 

 دوالر                                                                              

 

 _______ ____________________  ______________________________ __________________________ _______________________ __ 
 التاريخ                                        اللقب/ املنصب                              املسؤول املعني بقانون حماية األطفال أو من ينوب عنه

 

 مبلغ السداد التشاركي الشهري هو معدل ثابت وال ُيحسب بالتناسب مع اإليداع الشهري الجزئي. *
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