
:صور ُمعّرفات الهوية السارية التاليةإحدى على مقدم الطلب إرسال 

رخصة قيادة•

ُمعّرف الوالية•

CityKeyُمعّرف شيكاغو •
جواز سفر أمريكي•

جواز سفر غير أمريكي•

ُمعّرف الحالة العسكرية•

(البطاقة الخضراء)بطاقة اإلقامة الدائمة •

التجنسشهادة•

(N-570أو  N-550نموذج )

شهادة الجنسية األمريكية•

(N-561أو N-560نموذج )

البد من من النماذج أدناه التي ال تحمل صوًرا ولكننموذجينلم تتوافر أيًا من المستندات أعاله، يمكن للمتقدم إرسال أي إذا

(:DOB)الميالد يوضح إحداها تاريخ

، أو بطاقة هوية (عليها تاريخ الميالد)أو بطاقة التأمين ، صرف األدويةبطاقة /شهادة الميالد، أو بطاقة التأمين الصحي

جالت ، أو تسجيل السيارة باالسم والعنوان، أو سجالت االلتحاق بالمدارس الرسمية، أو سالناخب، أو بطاقة هوية العمل

.تمدةالتبني، أو سجل بوليصة التأمين على الحياة، أو شهادة معمودية أو شهادة دينية أخرى، أو سجالت مستشفى مع

مج اإلعانة العامة كحل أخير، يمكن أيًضا قبول خطاب تصديق هوية موقع من منظمة غير ربحية أو دينية أو أخصائي حالة في برنا

.  أو ربما شهادة تصديق موقعة من مقدم الطلب

الحاليالسكنمحلوالميالدوتاريخالهويةإثباتمستنداتسيماال،للبرنامجتأهلكلتأكيدطلبكتقديمقبلمستنداتكتحضيرعليك

الربحيةغيرالجهةوهي،GiveDirectlyتقبلهاالتيالمستنداتقائمةالمنشورهذايوضح.األسريالدخلوإجماليشيكاجوفي

.إضافيةمستنداتلطلبطلبكمراجعةأثناءGiveDirectlyمعكتتواصلقد.طلبكمراجعةوعنالبرنامجعنالمسؤولة

Chicago.gov/cashpilotبزيارةتفضلالشائعة،األسئلةوإجاباتللمعلومات<<

: تريد مساعدة شخصية لتقديم طلبك؟ ابحث عن أماكن وفعاليات المساعدة في تقديم الطلب المتاحة في منطقتك علىهل <<
https://ywcachicago.org/chicagocashpilotassist/

بريدإرسالأو،givedirectly.org/supportفياستفساركبإرسالGiveDirectlyدعمفريقمعالتواصلكذلكيمكنك

.4016-594-855بالرقماالتصالأو،help@chicagocashpilot.orgعلىإلكتروني

من أجل توفير العون واالستقرار لسكان شيكاجو

مايو13أبريل إلى 25التقديم من 

قائمة المستندات المقبولة بالنسبة للهوية والسن

4من1الصفحة

(I-551)بطاقة إقامة دائمة •
صورة هوية خاصة بقبائل األمريكيين األصليين•

(عليها تاريخ الميالد)هوية الطالب •

بطاقة الهوية القنصلية•

(لألجانب)بطاقة هوية الناخب •

للمكسيكيينMatriculaبطاقة •

تصريح العمل األمريكي•

تصريح بالدراسة•

رخصة قيادة مؤقتة للزائر•

2022أبريل25: نسخة

دليل المجتمعات المرنة في شيكاجو

https://ywcachicago.org/chicagocashpilotassist/
mailto:help@chicagocashpilot.org


النسخة

:نماذج إثبات السكن التاليةإحدى تقديمعلى مقدم الطلب 

بالعنوان الحالي( راجع الجدول السابق)إثبات هوية •

يوًما عليها عنوان تقديم الخدمة90فاتورة مرافق عن آخر •

يوًما عليها عنوان تقديم الخدمة90فاتورة هاتف أرضي عن آخر •

يوًما عليها عنوان تقديم الخدمة90فاتورة خدمة إنترنت عن آخر •

يوًما عليها عنوان تقديم الخدمة90فاتورة قنوات التلفاز عن آخر •

تأمين إيجار غير منتهي مع العنوان المؤمن عليه•

بعنوان المنزلمنتهيتسجيل مركبة غير •

اإلقرار أو اإليصال الضريبي مع عنوان المنزل•

وثائق الرهن العقاري أو اإليجار مع عنوان المنزل•

مع العنوان الكامل واسم مقدم الطلبالمنزل ملكيةسند•

(لم يتجاوز إصدارها سنة واحدة)وثيقة اإلعانة الحكومية مع عنوان المنزل •
(لم يتجاوز إصداره سنة واحدة)خطاب من جهة حكومية يوضح عنوان اإلقامة •

ديق إقامة لم يتوافر أيًا مما سبق، يجوز لمقدم الطلب بدالً من ذلك تقديم سجل نظام معلومات إدارة المشردين أو خطاب تصإذا 

صديق يمكن أيًضا قبول شهادة تكحل أخير،.أخصائي حالة في برنامج اإلعانة العامةموقع من منظمة غير ربحية أو دينية أو 

.موقعة من مقدم الطلب

قائمة المستندات المقبولة بالنسبة لإلقامة

4من2الصفحة

من أجل توفير العون واالستقرار لسكان شيكاجو

مايو13أبريل إلى 25التقديم من 

دليل المجتمعات المرنة في شيكاجو

2022أبريل25: نسخة



انة على األسرة ، ما لم تنطبق اإلععن كل فرد بالغ يكسب دخالً في األسرةمستندات إثبات الدخل التالية إحدى على مقدم الطلب إرسال 

:بأكملها

:إثبات االشتراك في أحد برامج المساعدة التالية•
(فعال)رقم تعريف هيئة اإلسكان في شيكاغو•
:خطاب تأكيد التسجيل أو األهلية من أي من البرامج التالية•

أو ما بعده2021بتاريخ يناير -"( CCAP)"برنامج مساعدة رعاية الطفل •

أو ما بعده2021بتاريخ يناير -( Pell Grants)منحة بيل •

أو ما بعده2021بتاريخ أبريل -"( SNAP)"برنامج المساعدة الغذائية التكميلية •

أو ما بعده2021بتاريخ يناير -"( SSI)"دخل الضمان التكميلي •

أو ما بعده2021بتاريخ أبريل -"( TANF)"المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة •

أو بعد ذلك2021بتاريخ أبريل -"( WIC)"برنامج النساء والرضع واألطفال •

أو نموذج ضريبي آخر مقدم1040نموذج : 2021أو 2020مستندات ضريبية من •

:2022أو 2021مستندات األجور من •
1099أو W2نموذج •
كعب رواتب أو شيك راتب حديث•

خطاب منحة بطالة•

مصرفيكشف حساب •

.UpworkوTaskrabbitوLyftوUberسجالت معامالت بمنصات االقتصاد غير التقليدي المعروفة، مثل •

نية أو أخصائي لم يتوافر أيًا مما سبق، يجوز لمقدم الطلب بدالً من ذلك تقديم خطاب تصديق دخل موقع من منظمة غير ربحية أو ديإذا

.يمكن أيًضا قبول شهادة تصديق موقعة من مقدم الطلبكحل أخير،. حالة في برنامج اإلعانة العامة

4من3الصفحة

قائمة المستندات المقبولة بالنسبة لدخل األسرة

من أجل توفير العون واالستقرار لسكان شيكاجو

مايو13أبريل إلى 25التقديم من 

دليل المجتمعات المرنة في شيكاجو

2022أبريل25: نسخة



تقديم تشجع إدارة األسرة وخدمات الدعم المنظمات المجتمعية على استضافة الفعاليات التي توفر المعلومات والمساعدة في

.الطلبات من أجل مساعدة السكان على فهم متطلبات تقديم الطلبات وتقديمها كاملة

هذا . https://ywcachicago.tfaforms.net/148":طلب شريك"نموذج إكمالرجاء ، مجتمعللتطوع الستضافة فعالية 

.، كبير ممثلي التوعية لهذا الدليلYWCA Metropolitan Chicagoالنموذج تحت إشراف 

قد يواجه المقيمون غير اآلمنين أو غير المحميون، والمقيمون العائدون، والمقيمون غير المسجلين، والمجموعات األخرى

منظمات يجوز للبالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه المجموعات، . صعوبات في الحصول على قائمة المستندات المعتمدة

أهلية غير الربحية والمنظمات الدينية وأخصائيي اإلعانة العامة تقديم خطاب تصديق موقع على الهوية أو السن أو اإلقامة أو

.  الدخل أو كل ما سبق نيابة عن مقدم الطلب

:النموذجهذاإذا كنت تمثل منظمة أو أخصائي حالة تخطط للتصديق على مقدم طلب، يرجى إكمال 

https://ywcachicago.tfaforms.net/148  .

4من4الصفحة

من أجل توفير العون واالستقرار لسكان شيكاجو

مايو13أبريل إلى 25التقديم من 

المستنداتتسهيالت لمقدمي الطلب ممن يواجهون صعوبات 

دليل المجتمعات المرنة في شيكاجو

2022أبريل25: نسخة

https://ywcachicago.tfaforms.net/148
https://ywcachicago.tfaforms.net/148

