
 Fair Fares NYC قائمة المستندات المقترحة لبرنامج

(Arabic) 

وفي حال إقدامك على التقدم بطلب، ! أمر غاية في السهولة؛ إذ قد ال تحتاج إلى تقديم أي مستندات Fair Faresالتقدم بطلب لبرنامج 
وعند إتمام طلبك، فسيخبرك طلب التقدم الخاص بك عبر اإلنترنت بما تحتاج إلى . فستساعدك القائمة أدناه في تحديد تلك المستندات

 .تقديمه

  تندات التاليةالمس أحد، استخدم عمركو هويتكللتحقق من: 

 بطاقة تعريف هوية مزودة بصورة وصادرة عن جهة حكومية( . على سبيل المثالNYS ID،IDNYC  ) 

  رخصة القيادة من أي والية 

 جواز سفر من أي بلد 

  ثالثة أعوام ما يصل إلى بطاقة تعريف هوية مزودة بصورة وصادرة عن جهة حكومية منتهية الصالحية 

  بطاقة تعريف الهوية الخاصة بالجيش األمريكي 

  بطاقة تعريف هوية القبيلة 

 الخضراء الصادرة عن إدارة خدمات الهجرة والجنسية األمريكية  التجنس شهادة /بطاقة إقامة دائمة/بطاقة تسجيل 

  أوراق التبني 

 شهادة الميالد 

 .مستنداتك اسمك وتاريخ ميالدكيجب أن تُظهر . قد تستخدم مستندات أخرى أيًضا: مالحظة

  يوًما 90، استخدم فاتورة، أو كشفًا، أو خطابًا صادًرا عن جهة حكومية خالل آخر إقامتكللتحقق من: 

  فاتورة للقنوات التلفزيونية أو الهاتف أو المرافق 

  أي عقد إيجار باسمك إلثبات اإلقامة في مدينة نيويورك 

  تأكيد تغيير العنوان من الخدمة البريدية بالواليات المتحدة(USPS ) 

  فاتورة إيجار 

 البيان المصرفي 

  ( تأمين على الصحة أو ملكية منزل أو إيجار أو الحياة أو سيارة)بيان تأميني 

 بطاقة ائتمان أو فاتورة بيان 

 .يوًما 90قد تستخدم أيًضا مستندات أخرى تثبت إقامتك خالل آخر : مالحظة
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Fair Fares New York City 

  استخدم اآلتيالدخل العائلي الخاضع للضريبةللتحقق من ،: 

  إلدارة اإليرادات الداخلية من العام السابق  1040كل صفحات النموذج 

 :أي فرد في العائلة وعلى استخدم كل ما ينطبق عليك  أو

 خطاب المنح أو كعوب شيكات : مخصصات اإلعاقة بوالية نيويورك 

 بيان أو كعوب شيكات : المعاش/مخصصات التقاعد 

 دخل الضمان االجتماعي /مخصصات دخل الضمان التكميليSSI/SSA :شيك  خطاب المنحة الحالي أو /شهادة
  SSAالحالية أو مراسالت من  المخصصات

 بوالية نيويوركشهادة المنحة الحالية أو المراسالت الرسمية مع إدارة العمل : مخصصات التأمين ضد البطالة 

  أو بيان مكتوب بإيرادات اإليجار المستلمة( مالية حوالة /نسخة من شيك)إثبات الدفع من مستأجر 

  يوًما الماضية 30جميع كعوب شيكات األجر لمدة 

  يوًما، يشمل اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم هاتفه 30خطاب من صاحب العمل موقع ومؤرخ عن إجمالي الدخل آلخر 

 لمصرفي في حالة إيداع دفعتك في حسابكالبيان ا 

 سجالت العمل أو السجالت الضريبية: العمل الحر 

  يوًما، يشمل وصف الدخل 30إذا لم يكن أي مما سبق متاًحا، فقدم خطابًا منك موقعًا ومؤرًخا عن إجمالي الدخل آلخر 

 .مستنداتكال ينبغي تضمين دخل إعالة الطفل في حسابك أو ضمن طلبك أو : مالحظة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ،nyc.gov/fairfaresيمكنك أيًضا زيارة . إذا كانت لديك أي أسئلة ُمتعلقة بهذا اإلخطار 311يرجى االتصال بالرقم 
 .Fair Fares NYCللمزيد من المعلومات حول برنامج  


