
   
 

 
 

 :وسائل التقدیم :لكي تكون مستحقًا لذلك، یجب على المتقدمین
 أن تكون من قاطني مدینة شیكاغو  •
 عاًما على األقل  18أن یكون عمرك  •
الحالي والساري الذي یحتوي على معلومات برید  Cityالحصول على ملصق  •

 )البنزینمطلوب فقط لمقدمي طلبات بطاقة (صحیحة للسیارة 
 من متوسط الدخل لقاطني شیكاغو %100 لدیك دخل أسري عند أو أقل بنسبة •

 

 )یفضل ذلك( Chicago.Gov/ChicagoMoves: عبر اإلنترنت •
 الحضور شخصیًا إلى أي مكتبة من مكاتب شیكاغو العامة •
 : على العنوان أدناهأرسل طلبًا كامالً بالبرید  •

Dept. of Finance 
121 N. Lasalle St., Floor 7   

Chicago IL, 60602 
من قبل إدارة الشؤون المالیة قبل  استالمھیتم ضمان عملیة التسلیم، ویجب أن یتم  والیجب أن یحتوي البرید على طابع برید : مالحظة

 .الموعد النھائي

 

 :االسم الحالي ومعلومات اإلقامة األساسیة

   :تاریخ المیالد*  :العائلة اسم*  :االسم األول*

  :الرمز البریدي*  :الوالیةالمدینة، *  :2العنوان *  :العنوان*

  :البرید اإللكتروني*
إذا لم یتم . سیتم إخطار المتقدمین الذین تم اختیارھم الستالم البطاقة عن طریق البرید اإللكتروني فقط: البرید اإللكتروني مطلوب

 .توفیر برید إلكتروني، فلن یتم إشراكك في القرعة
 

 :المعلومات الخاصة باألسرة
  : إجمالي دخل األسرة*  :أفراد األسرةعدد *

 
 :تفاصیل المساعدة

)iنشجع بقوة على إرسال بطاقتك بالبرید( 

�نبطاقة :        )اخ�ت واحدة فقط( ع� أنا أتقدم بطلب للحصول * ن  ☐  نقلبطاقة      أو     ☐  ب�ن
ي  * �د ترسل): اخ�ت واحدة فقط(أفضل أن تكون بطاقيت ي مجلس المدينة يتم     أو      ☐  إ�ي بال�ب

 ☐ استالمها �ن
�ن بطاقةأ�مل أدناە فقط إذا تقدمت بطلب للحصول ع� ( ن  )الب�ن

  :  رقم ملصق المدینة

  : رقم لوحة الس�ارة
 

 :التصدیقات

ا  18أقر بأن عمري ال �قل عن  * ا من تار�ــــخ تقد�م هذا الطلب عام�  .   اعتبار�
 )عالمة هنا ضع( ☐

 .  اعتبارًا من تاريخ تقديم هذا الطلب العمرو) إذا تم توفيره( رقم ملصق المدينةو عنوان المنزل الرئي��،و عدد أفراد ا����ة،و دخل ا����ة،أقر وأؤكد ��احًة دقة *
 )عالمة هنا ضع( ☐

  .حقیقة جوھریة قد یعرضني للمسؤولیة اإلداریة أو المدنیة أو الجنائیةأقر أن ھذه المعلومات صحیحة، ودقیقة وكاملة وأتفھم أن أي تزویر، أو حذف، أو إخفاء ألي  *
 )عالمة هنا ضع( ☐

 

قد تؤدي المعلومات الخاطئة، أو المضللة أو غیر المكتملة إلى إنھاء السداد المطلوب ألي وكافة المزایا التي . أدناه أیًضا أن تقدیم إقرارات كاذبة ھنا یعتبر عمالً من أعمال االحتیال الموقعیتفھم  *
 .Chicago Movesیتم تلقیھا من خالل برنامج 

     
 التاریخ  توقیع مقدم الطلب  مقدم الطلب بأحرف واضحة اسم

 

 / النقل البنزینطلب الحصول على بطاقة 
ي ش�كاغو لعام 

 2022الحد من تكال�ف وسائل النقل �ف

  .نفقات النقل شیكاغو موفز ھو برنامج مساعدة مالیة یھدف إلى توفیر اإلغاثة المالیة لسكان شیكاغو الذین یعانون من
 

سیتم فتح باب التقدیم لیشكاغو موفز في . دوالًرا 50مسبقة الدفع بقیمة  نقلدوالًرا أو بطاقة  150مسبقة الدفع بقیمة  بنزینمن خالل التقدیم على ھذا البرنامج، لدیك الفرصة للحصول على بطاقة 
 . ، وسیتم توزیع البطاقات كل شھر من مایو حتى سبتمبر2022أبریل  27

 .إذا لم یتم اختیارك في الشھر الذي تقدمت فیھ، فسیتم تسجیلك تلقائیًا في قرعة الشھر التالي. ستكون المواعید النھائیة لكل قرعة في الیوم األول من الشھر من مایو إلى سبتمبر


