أنشأ برنامج الوقاية ،واﻻحتفاظ
والطوارئ  ،PRCفي أوهايو
لمساعدة العائﻼت للتغلب على

دليل إجمالي الدخل
عدد افراد من خط الفقر الفيدرالي
200%
اﻷسرة

العوائق الفورية لتحقيق اﻹكتفاء

1

$2,147

2

$2,904

الذاتي ،واﻹحتفاظ به .لقد صمم

3

$3,660

البرنامج لتأمين مساعدات وخدمات

4

$4,417

5

$5,174

6

$5,930

للعائﻼت المحتاجة ،و العائﻼت
العاملة ذات الدخل المنخفض ،ممن
هم بحاجة للدعم اﻷساسي للخروج
من الفقر وتحقيق اﻻكتفاء الذاتي.

تتضمن اﻻثباتات المطلوبة ما يلي:

برنامج  PRCيقدم فرص جديدة



لتطوير وتنفيذ استراتيجيات ومناهج



إبداعية ومبتكرة ،ﻹخراج العائﻼت
من دوامة اﻹعتماد على المساعدات



العامة ،والبدأ بالعمل.

بطاقة الهوية الشخصية لكل
أفراد العائلة.
أرقام الضمان اﻹجتماعي لكل
أفراد العائلة.
كل الدخل اﻹجمالي الذي تلقته
اﻷسرة خﻼل الثﻼثون يوما
اﻷخيرة التي سبقت تاريخ
تقديم الطلب.

 PRCحسب التصميم ،تم تطويره يجب استيفاء شروط اﻷهلية للحصول
لتوفير المزايا والخدمات التي ﻻ تقع على ميزات ال  ،PRCهذه الشروط
تتضمن:
تحت تصنيف "المساعدات" .حين
تصنف المزايا او الخدمات المقدمة



تحت بند "المساعدات" ،هناك
مجموعة من العواقب التي تقع على
العائلة ،ومن ضمنها ،التكليف بنفقة
الطفل  Child Supportوشروط




اﻹبﻼغ عن البيانات .برنامج
 PRCيقدم مزايا غير متكررة



وقصيرة المدى ،حيث انه:
 صمم للتعامل مع حاجة
ناتجة عن أزمة محددة.
 ﻻ يقصد به تلبية حاجة
متكررة أو مستمرة.

خط الفقر الفيدرالي حسب حجم
العائلة )أكتوبر :(٢٠٢١



العمل لمدة  ٢٠ساعة في اﻷسبوع
 ،أو اﻻشتراك ببرنامج تدريب
سيمكنه من الحصول على وظيفة
بأجر معيشي ﻻئق ،أو أن يكون
ممن يحصلون على دخل الضمان
اﻹجتماعي SSI
السكن في مقاطعة لوكاس.
أن يتضمن المنزل طفﻼ واحدا
على اﻷقل ،أو امرأة الثلث اﻷخير
من الحمل.
اﻷهل الغير حاضنين ﻷطفالهم
)ليس لديهم الحضانة القانونية(
ولكنهم ملتزمون بقرارات دفع
نفقة الطفل ،وممتثلين لقرارات
إدارة دعم الطفل Child
.support orders
أن ﻻ يزيد مجموع الدخل
اﻹجمالي لكافة أفراد العائلة عن
 %200من مستوى الفقر
الفيدرالي.

قسائم الخدمات متوفرة للتالي:



إصﻼح السيارات )تصل حتى ($1500









العمل لمدة  ٢٠ساعة في اﻷسبوع  ،أو
اﻻشتراك ببرنامج تدريب سيمكنه من
الحصول على وظيفة بأجر معيشي ﻻئق،
أو أن يكون ممن يحصلون على دخل
الضمان اﻹجتماعي SSI
رخصة قيادة صالحة.
إثبات حيازة تأمين.
أوراق ملكية السيارة )أن تكون مسجلة بإسم
صاحب الطلب ل ٩٠يوما على اﻷقل(.
تقييمين للتكلفة ،أو إثبات قطر السيارة )ﻻ
ضريبة مبيعات(.
ليست ﻷعمال الصيانة المستمرة.

مستلزمات العمل )حتى ($500






الزي الموحد والحذاء الﻼزم للوظيفة
والمطلوب من قبل رب العمل أو برنامج
التدريب .يجب تقديم إيصال مفصل .أن
يكون الشخص قد بدأ بوظيفة او لديه
عرض وظيفي لمدة  20ساعة في
اﻻسبوع ،خﻼل ال  30يوما التي سبقت
تقديمه الطلب ،أو إثبات مشاركته ببرنامج
تدريب يأهله للحصول على وظيفة بأجر
معيشي ﻻئق.
اﻷدوات والمعدات المطلوبة من رب العمل
ولكنها غير موفرة من رب العمل .يجب
تقديم إيصال مفصل .أن يكون الشخص قد
بدأ بوظيفة او لديه عرض وظيفي لمدة 20
ساعة في اﻻسبوع ،خﻼل ال  30يوما التي
سبقت تقديمه الطلب ،أو إثبات مشاركته
ببرنامج تدريب يأهله للحصول على وظيفة
بأجر معيشي ﻻئق.
تكاليف التراخيص المهنية ،واﻻختبارات
لتراخيص الوﻻية ،شهادات المجلس ،أو
رخصة قيادة الشاحنات الثقيلة .CDL

التحفيز على أخذ شهادة دبلوم التربية العامة
G.E.Dعند إتمام البرنامج .$500





يجب التقدم بالطلب خﻼل  90يوما من
الحصول على شهادة صالحة.
المساعدة على دفع فاتورة المأوى
)حتى ($1200
إيجار أو دفعة رهن عقاري لشهر واحد
لﻸشخاص المأهلين للحصول على
المساعدات النقدية .TANF



كيف يمكنني التقدم
بطلب؟

ان يكون متأثرا بإغﻼق
حكومي ،أو إضراب،
يعمل  20ساعة أسبوعيا
ويتقاضى ما يوازي الحد
اﻷدنى لﻸجور في الوﻻية،
تقديم الطلبات متوفرة:
أو أثبات مشاركته ببرنامج
تدريب يأهله للحصول على
شخصيا ً:
وظيفة بأجر معيشي ﻻئق،
أو يحصل على راتب  SSIإدارة الوظائف والخدمات العائلية في مقاطعة
من إدارة الضمان
لوكاس JFS
اﻹجتماعي.
P.O.BOX 10007
يجب أن يكون لديه اشعار
باﻹخﻼء أو الرهن على
Toledo, Ohio 43699-0007
العقار.

المساعدة في دفع فواتير المرافق
)حتى :($1200






إلكترونيا ً:

لمصدر التدفئة اﻷساسي،
الكهرباء ،أو الماء ،المتأخر
لمدة  30يوما عن السداد،
أو لتجنب قطع الخدمة أو
عبر الهاتف:
استعادة PIPP/Pathway
1-844-640-6446 option #1
)النسبة المئوية لخطة
الدخل بﻼس(.
 اكمل ،وقع ،وأرخ الطلب.
ان يكون متأثرا بإغﻼق
 أرفقه بنسخ عن اﻻثباتات المطلوبة
حكومي ،أو إضراب ،يعمل
وأرسله لمكتبنا.
 20ساعة أسبوعيا
 سوف نقوم بإعﻼمك عبر الهاتف او
ويتقاضى ما يوازي الحد
البريد ،اذا احتجنا أية معلومات
اﻷدنى لﻸجور في الوﻻية،
إضافية.
أو أثبات مشاركته ببرنامج
تدريب يأهله للحصول على
وظيفة بأجر معيشي ﻻئق،
أو يحصل على راتب SSI
من إدارة الضمان
اﻹجتماعي.
يجب أن يكون لديه اخطار
Lucas County Job & Family
بإغﻼق الخدمة وفاتورة
Services
http://co.lucas.oh.us/DocumentCent
er/View/8260

للخدمة بإسم صاحب الطلب.

إدارة الوظائف والخدمات العائلية ،مقاطعة
لوكاس
3737 W. Sylvania Ave.
Toledo, Ohio 43623
1-844-640-6446

