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  یحساب توسعھ فرد

  پناھندگان افغانستان  یبرا IDAپروگرام 

  کنندهمراجعھ رشیفورمھ پذ

 
  تاریخ ______________________   کننده ______________________ مراجعھ SSNنمبر 

 

  معلومات شخصی 

 

1. Aترمھ خانم/دوشیزه _____________) نام: محترم آقای/مح .________________B _______________ تاریخ تولد (  

  ______ ______آدرس پستی______________________________________________________________  .2

  __________________________________________ (w)   ______________________________(h)تلیفون  .3

  _______________________________________ فکس ______________________ ایمیل __ .4

5. A __________ کشور اصلی (B ورود بھ ایاالت متحده __________) تاریخ C ______ تاریخ اعطا (  

  سابقھ نژادی (برای اھداف احصائیوی): [ ] افغانستان .6

  وضعیت حقوقی (اقامت مشرط، پناھنده، گرین کارت) ______________________________  .7

  بیوه    [ ]ھیچ ازدواج نکرده  مطلقھ    [ ] جدا شده    [ ] مدنی: [ ] متاھل   [ ]حالت  .8

  کم   [ ] در حد مکالمھ       [ ] مسلط  سطح مھارت لسان انگلیسی: [ ] ھیچ    [ ] .9

  سالھ یا بیشتر  18سالھ   [ ]  17-13سالھ    [ ]  12-9سالھ یا کمتر      [ ]  8سطح تحصیالت تکمیل شده: [ ]  .10

  میزان عاید مجموعی ناخالص خانوار شما چقدر است؟ $____________________________________   .11

  معلومات فامیل 

  کنند) را بھ ترتیب سن از کالنترین شخص نام ببرید.اول متقاضی و بعداً تمام اعضا خانوار خود (تمام اعضایی کھ با شما زندگی می

 

  روید مکتب می  جنسیت شاغل؟   کنید) سن نام کوچک (تخلص نسبت را اضافھ 

  بلی یا خیر   بلی یا خیر   مذکر/مونث  

 

  بلی/خیر_______________________   بلی/خیر   مذکر/مونث___   _________________ متقاضی _________  .1

  بلی/خیر_______________________   بلی/خیر   مذکر/مونث___   ________________________________  .2

  بلی/خیر_______________________   بلی/خیر   مذکر/مونث___   ________________________________  .3

  بلی/خیر_______________________   بلی/خیر   مذکر/مونث___   ________________________________  .4

  بلی/خیر_______________________   بلی/خیر   مذکر/مونث___   ________________________________  .5

  بلی/خیر_______________________   بلی/خیر   مذکر/مونث___   ________________________________  .6
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  عایدی کھ از وظیفھ بدست میاید 

  اید را نام ببرید. خانوارتان داشتھدر ذیل تمامی مشاغلی کھ در سال گذشتھ شما و اعضای 

  نخست وظیفٔھ فعلی را ذکر کنید.

 
  عاید مجموعی   عاید  تاریخ استخدام   نام و آدرس کارفرما   نام کوچک شخص شاغل 

   ماه گذشتھ  12  مبلغ  تا  از  

 
1.  ________________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________________  

  عاید مجموعی   عاید  تاریخ استخدام   نام و آدرس کارفرما   شاغل نام کوچک شخص  

   ماه گذشتھ  12  مبلغ  تا  از  

1.  ________________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________________  

 
  (دور یک مورد را حلقھ کنید)   داری ھا: سرمایھ و باقی

  $_______   ارزش موتر(ھا)  خیر  بلی   آیا دارای یک/ چند موتر ھستید 
  $_______   قرضھ(ھای) پرداخت نشده موتر    

  $_______   ارزش خانھ:   خیر  بلی   آیا خانھ دارید؟ 
  $_______    پول ِگروی پرداخت نشده    

  $_______   ارزش کسب و کار:  خیر  بلی   آیا صاحب یک کسب و کار ھستید؟ 
  $_______   قرضھ(ھای) پرداخت نشده    

آیا شما صاحب یک جایداد یا زمین استیجاری 
  مسکونی ھستید؟

  $_______   ارزش جایداد:   خیر  بلی 
  $_______   قرضٔھ جایداد پرداخت نشده:   

یا   A 401kآیا دارای سھام، اوراق قرضھ، 
  ھای دیگری ھستید؟ گذاریسرمایھ

  $_______   ھا: گذاریارزش سرمایھ  خیر  بلی 
    

  $_______   مبلغ در حساب:   خیر  بلی   آیا دارای حساب جاری ھستید؟ 

) IDAانداز (بھ جز آیا دارای حساب پس
  ھستید؟

  ؟ $_______  مبلغ در حساب   خیر  بلی 
    

آیا در کارت(ھای) اعتباری دارای موجودی 
  ھستید؟

  ؟ $_______  مبلغ موجودی   خیر  بلی 
    

  $_______   قرضھ ھای پرداخت نشده   خیر  بلی   آیا دارای قرضٔھ محصلی پرداخت نشده ھستید؟ 
    

  $_______   موجودی پرداخت نشده:   خیر  بلی   دارای بِل طبی پرداخت نشده ھستید؟آیا 
    

  کنید؟آیا شما نفقھ اوالد پرداخت می
  و یا/خرجی؟

    
  $_______   کنید: مبلغی کھ پرداخت می  خیر  بلی 

  $_______   مبلغ ساالنھ:   خیر  بلی   آیا دارای بیمھ صحی ھستید؟
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  $_______   مبلغ ساالنھ:   خیر  بلی   ھستید؟ آیا دارای بیمھ عمر 

  $_______   مبلغ ساالنھ   خیر  بلی   آیا دارای بیمھ موتر ھستید؟ 

  $_______   : (بھ جز خانھ/ محل سکونت اولی و موتر)مجموع سرمایھ 
    منھای(منف) 
  $_______   : داری ھامجموع باقی

====================  =  

  $_______   : ارزش خالص

  دیگر عواید  
 

  پری نمایید. آورید؟ اگر بلی، در ذیل معلومات را خانھکند از منبع دیگری عاید بدست میآیا شما و شخصی کھ با شما زندگی می
  [ ] خیر   [ ] بلی 

  بیکاری  رفاه  ھاغیره معلولیت   SSI  نام کوچک 
  $   $   $   $  
 P/M  P/M  P/M  P/W  

  نفقھ اوالد   مفاد سھام   انداز پس سرمایٔھ   مستمری (غیره)  نام کوچک 
  $   $   $   $  
 P/M   P/Y  P/M  

 
  انداز اھداف پس 

 
  لطفا در ذیل یک مورد را نشانی کنید:

  مصراف کرایھ: [ ] کمک
  انداز، بھبود اعتبار خود) مثال: (گرفتن یک سند، گرفتن آپارتمان برای خود، افزایش پس

  [ ] تامین سرمایھ یک کسب و کار کوچک 
  )میم و نگھداری، بیمھ، پیش پرداخت، ترمیم موتر، ترTLC(اوبر)، ثبت  Uberمثال: (دریور 

  [ ] تعلیم یک حرفھ، تمدید جواز، و تحصیالت باالتر
  ) HHA ،CNAمثال: (سرآشپز، برقکار، جواز آرایشگری، 

 
 
 

  اید؟ اشتراک کرده ORRتحت حمایت مالی   IDAتان در ھیچ کدام پروگرام آیا شما و یا اعضای فامیل
 
 

  خیر  بلی
 
 

 
  کننده________________________________ امضای مراجعھ

 
  کارمندی کھ در پذیرش کمک نموده است___________________________ 
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