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 _____) احلرف األول(األوسط  األسم_________________األسم األول  ________________________  األسم األخري 

 __________________________________________________________________________العنوان

 _______الربيدي الرمز _____________ الوالية ______________________________ __________املدينة 

 ____________________ رقم الضمان اإلجتماعي_________________   اهلاتف   رقم____________  تاريخ امليالد 

 :  )إجباري(إثبات الدخل املنخفض 
) 1:  ويتم حتديد ذلك عن طريق مراجعة .احلكومة الفيدرالية من مستوى خط الفقر احملدد من قبل% 200جيب أال يتعدى الدخل اإلمجايل للمتقدم نسبة 

وثيقة تفيد باحلصول على ) 2) أنظر التعليمات املدرجة باخللف ملعرفة كيفية احلصول على بيان تقدمي الضرائب(بيان حديث من ملف تقدمي الضرائب  
للحصول على التأمني تفيد باألهلية  ار حديثةوثيقة إشع) SSDI (3( اإلعاقةتأمني الضمان اإلجتماعي لذوي  أو) SSI(الدخل التأميين اإلضايف 

عنوان ). EOHHS(وثيقة إثبات الدخل اإلضايف من قبل املكتب التنفيذي للصحة وخدمات األفراد التابع لوالية رود آيالند ) 4أو   )دميديكي(الصحي 
   EOHHS(: Hazard Building, 74 West Road, Cranston, RI 02920( املكتب التنفيذي للصحة وخدمات االفراد

 .يرجى اإلطالع على املعلومات اخلاصة مبستوى خط الفقر احملدد من قبل احلكومة الفيدرالية املدرجة باخللف .401-462-5274: هاتف 
 

 بيان من ملف تقدمي الضرائب 
 

 وثيقة تفيد باحلصول على الدخل التأميين اإلضايف)SSI ( اإلعاقةأو  تأمني الضمان اإلجتماعي لذوي )SSDI  ( 
 

  ميديكيد(إشعار  يفيد  باألهلية للحصول على التأمني الصحي ( 
 

وثيقة إثبات الدخل اإلضايف من قبل املكتب التنفيذي للصحة وخدمات األفراد 
 

 ):إجباري(إثبات اهلوية 
 : بطاقات اهلوية التاليةجيب إرفاق أي من .  على أن تكون سارية املدة صورة شخصيةحتمل ضوئية واضحة من بطاقة هوية صورة يرجى إرفاق 

 

   قيادة    رخصة       جواز سفر خاصة بالوالية  بطاقة هوية 
 

 بطاقة هوية تابعة إلدارة احملاربني القدامى 
 إقرار

احلق يف التأكد من صحة البيانات املدرجة، إذا  بوالية رود آيالند أقر بأن املعلومات الواردة يف هذا الطلب صحيحة وأن هليئة النقل واملواصالت العامة
كما أتفهم متاماً أنه يف حالة تقدمي معلومات غري صحيحة أو غري دقيقة ضمن هذه اإلستمارة أو يف حالة تقدمي مستندات مزورة مرفقة . إقتضى األمر ذلك

يل من قبل برنامج التعريفة املخفضة لركوب حافالت النقل العامة ، بذه اإلستمارة، تسقط أحقييت يف احلصول على الصالحيات واإلمتيازات املمنوحة 
 .وسوف أتعرض للمسائلة القانونية نتيجة قيامي بالتزوير وذلك طبقاً لألحكام الواردة يف هذا الشأن واخلاصة بوالية رود آيالند

 
 _______________: التاريخ __________________________________: التوقيع

 أهلية الدخل  إستمارة

 المخفضة التعريفة برنامج
 العامة النقل حافالت لركوب 
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 )DC(والية ٔأمر�كية ومقاطعة �ولومبيا  48املقررة �لنس�بة ل ايري خط الفقرمع
 

 خط الفقر يارمن مع % 200�س�بة  معيار خط الفقر سعة املزنل/ �دد أ�فراد

1 $11,670 23,340 

2 15,730 31,460 

3 19,790 39,580 

4 23,850 47,700 

5 27,910 55,820 

6 31,970 63,940 

7 36,030 72,060 

8 40,090 80,180 

 
 

 معلومات عن احلصول �ىل بيان جماين يفيد بتقدمي الرضائب من مصل�ة رضائب ا��ل 
ٕال�راد إالجاميل املُعدل وا��ل القابل لفرض يقدم البيان ا�اين اخلاص بتقدمي الرضائب معلومات ٔأساس�ية عن احلا� إالج�عية وقت تقدمي الرضائب ونوع عوائد الرضائب املقدمة و ا

 .  الرضائب �ليه
 

 : املعلومات املطلوبة

  رمق الضامن إالج�عي)SSI ( 

  رخي امليالد� 

 العنوان  

  الرمز الربيدي 
 

 : بيان الرضائب املطلوب

   ر� ز�رة املوقع إالليكرتوين ملصل�ة رضائب ا��ل�www.irs.gov  ٔأو 

  ٔأو 800 -908-9946إالتصال هباتف رمق 

  التو�ه ملكتب مصل�ة رضائب ا��ل 
 

 :  مصل�ة رضائب ا��ل مواقع 

  380عنوان Westminster Street, Providence   /  م 4:40ص ٕاىل  8:30من السا�ة ) امجلعة -أ�ثنني ( مواعيد العمل /     4282-525-401هاتف 

   عنوان Quaker Lane, Warwick60   /  م 4:40ص ٕاىل  8:30من السا�ة ) امجلعة -أ�ثنني ( مواعيد العمل /   4979 -826-401هاتف 
 

 

http://www.irs.gov/

