يُرجى إكمال هذا القسم بدون تقديمه مع طلبك

ورقة بيانات دخل األسرة لبرنامج SCRIE/DRIE
(كيفية احتساب دخل أسرتك)
استخدم ورقة العمل المرفقة كأداة لتحديد إجمالي دخل األسرة السنوي للسنة التقويمية التي تسبق تاريخ تقديم هذا الطلب مباشرة .أكمل قسم الدخل لكل فرد من أفراد األسرة .إذا كانت أسرتك
تضم أكثر من فردين إضافيين يقيمان معك ،فقدم معلوماتهم في ورقة منفصلة وأرفقها مع الطلب المقدم بواسطتك.
قبل أن تبدأ ،يتعين عليك:

•جمع كل مستندات الدخل لنفسك ولكل فرد إضافي من أفراد األسرة للسنة التقويمية التي تسبق تاريخ تقديم هذا الطلب مباشرة .على سبيل المثال ،إذا كنت
تقدم طلبك في عام  ،2020فإننا نطلب دخلك لعام  .2019سيتعين عليك اإلبالغ عن هذا الدخل في األسطر  15-1من ورقة العمل وتقديم المستندات عند
تقديم طلبك.
•إدخال إجمالي المبلغ المستلم في المربعات المتاحة لنوع الدخل المناسب في ورقة بيانات الدخل.
مصادر الدخل:
السطر  - 1مستحقات الضمان االجتماعي ()SSA
أدخل المبلغ اإلجمالي الكلي ألي مستحقات تقاعد أو مستحقات ورثة تلقيتها أنت وجميع أفراد
األسرة من إدارة الضمان االجتماعي .راجع نموذج  SSAرقم  ،1099ونموذج  IRSرقم
 .1040ال ُتضمِّن التعويضات المستحقة من برنامج /Medicare Medicaidنظير النفقات
العالجية.
السطر  - 2دخل الضمان االجتماعي لحاالت اإلعاقة ()SSDI
أدخل بيانات دخل الضمان االجتماعي لحاالت اإلعاقة ( )SSDIالذي تسلمته وجميع أفراد
األسرة .راجع جميع خطابات منح االستحقاقات بالنسبة إلى االستحقاقات التي تلقيتها.
السطر  - 3تأمين الضمان التكميلي ()SSI
أدخل بيانات دخل الضمان التكميلي ( )SSIالذي تلقيته أنت وجميع أفراد األسرة .راجع جميع
خطابات منح االستحقاقات بالنسبة إلى االستحقاقات التي تلقيتها.
السطر  - 4معاشات اإلعاقة أو االستحقاقات التعويضية لإلعاقة الواردة في قسم شؤون
قدامى المحاربين ()VA
أدخل بيانات المبلغ اإلجمالي الكلي لكل المستحقات الخاصة بك ولكل أفراد األسرة ممن
تلقوا مستحقات قدامى المحاربين من إدارة شؤون قدامى المحاربين األمريكية .أرسل ُن ً
سخا
من جميع خطابات االستحقاقات الواردة من "إدارة شؤون قدامى المحاربين" التي توضح ك ّم
المبالغ التي تم تلقيها.
السطر  – 5معاش اإلعاقة الخاص بمصلحة البريد األمريكية ( )USPSأو استحقاقاتها
التعويضية للمعاقين
أدخل المبلغ اإلجمالي الكلي لكل المستحقات الخاصة بك ولكل أفراد األسرة ممن تلقوا
مستحقات مصلحة البريد األمريكية ( )USPSمن مصلحة البريد األمريكية .أرسل ُن ً
سخا من
جميع خطابات االستحقاقات الواردة من "مصلحة البريد األمريكية" التي توضح مقدار المبالغ
التي تم تلقيها.
السطر  - 6األجور/الرواتب/اإلكراميات
أدخل إجمالي ما تلقيته أنت وجميع أفراد األسرة من األجور والرواتب واإلكراميات .راجع
مربع  1من نموذج  ،W-2ومربع  7من نموذج  ،1099-MISCونموذج  IRSرقم
 ،1040ونموذج  NYSرقم .IT-201
السطر  - 7المعاشات
أدخل إجمالي مبلغ المعاش الذي تلقيته أنت وجميع أفراد األسرة.
السطر  - 8المدفوعات التعويضية للمعاقين/العمال
أدخل إجمالي مبلغ تعويضات العمال الذي تلقيته أنت وجميع أفراد األسرة .قدِّم نسخة من
خطاب المنحة مع طلبك.
السطر  - 9الفائدة الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة
أدخل إجمالي مبلغ الفائدة الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة التي تلقيتها أنت وجميع
أفراد األسرة .راجع مربع  1من نموذج  ،1099-INTونموذج  ،IRS 1040ونموذج
.NYS IT-201
السطر  - 10المنحة النقدية ضمن المساعدات الحكومية
أدخل المبلغ اإلجمالي الكلي ألي مساعدات نقدية تلقيتها أنت وجميع أفراد األسرة .أرسل
ُن ً
سخا من خطاب رصيد جميع أفراد األسرة الذين تلقوا مساعدات نقدية مع طلبك .يجب أال يتم
تضمين قسائم الطعام/برنامج مساعدات التغذية التكميلية ( )SNAPفي دخل األسرة.
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السطر  - 11دخل األعمال
أدخل مصادر صافي دخل األعمال الذي تلقيته أنت وجميع أفراد أسرتك .راجع نموذج
 IRSرقم  ،1040ونموذج  NYSرقم  .IT-201ال ُتدرج أي خسارة تتكبّدها .يتم
الحصول على صافي دخل األعمال من إجمالي المبالغ المستلمة مطروحً ا منها النفقات.
السطر  - 12األرباح الرأسمالية
أدخل المبلغ اإلجمالي ألي أرباح رأسمالية تلقيتها أنت وجميع أفراد األسرة .راجع نموذج
 IRSرقم  ،1040ونموذج  NYSرقم  .IT-201ال ُتدرج أي خسارة تتكبّدها.
السطر  - 13أرباح حساب التقاعد الفردي ()IRA
أدخل إجمالي أرباح صندوق  IRAالتي تلقيتها أنت وجميع أفراد األسرة .أرفق نسخة من
كشف األرباح الختامي للسنة الخاص بك .ال ُتدرج إجمالي مبالغ التوزيع .ال ُتدرج أي
عمليات تغيير أو تحويل لصندوق .IRA
السطر  - 14األرباح السنوية
أدخل إجمالي األرباح السنوية التي تلقيتها أنت وجميع أفراد األسرة .أرفق نسخة من كشف
األرباح الختامي للسنة الخاص بك .ال ُتدرج إجمالي مبالغ التوزيع.
السطر  - 15جميع أنواع الدخول األخرى
أدخل جميع الدخول األخرى المستلمة .تتضمن أنواع الدخول األخرى (على سبيل المثال
وليس الحصر) دخل اإليجارات ،واإليجارات من المقيمين ،والدخل الخاص بالعقارات
أو الودائع ،ونفقة الزوجة المطلقة ،ومدفوعات نفقة األطفال ،وأرباح القمار ،واألرباح
الخاضعة للضريبة واألرباح غير الخاضعة للضريبة ،والديون المشطوبة ،واإلعانة المالية
المستلمة من العائلة/األصدقاء لغرض تسديد قيمة اإليجار.
السطر  - 16اجمع السطور من  1إلى  15وأدخل المبلغ.
االستقطاعات السارية
السطر  - 17ضرائب الدخل الفيدرالية
(المربع  2من نموذج  ،W-2والنموذج 1099-مربع اقتطاعات ضرائب الدخل الفيدرالية
أو النموذج )1040
السطر  - 18ضرائب الدخل على نطاق الوالية
(المربع  17من نموذج  ،W-2والنموذج 1099-مربع اقتطاعات الضرائب على نطاق
الوالية أو النموذج )IT-201
السطر  - 19ضرائب الدخل المحلية
(المربع  19من نموذج  ،W-2أو النموذج )IT-201
السطر  - 20ضرائب الضمان االجتماعي
(المربع  4من نموذج )W-2
السطر  - 21اجمع السطور من  17إلى  20وأدخل المبلغ.
إجمالي دخل األسرة
السطر  - 22اطرح السطر  21من السطر  16وأدخل المبلغ.

يُرجى إكمال هذا القسم بدون تقديمه مع طلبك

ورقة بيانات الدخل في مرحلة ما قبل التأهيل لبرنامج SCRIE/DRIE
المبالغ اإلجمالية

فرد األسرة رقم 2

فرد األسرة رقم 1

مصادر الدخل المستلمة

مقدم الطلب
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مستحقات الضمان االجتماعي ()SSA
(المربع  5من نموذج  ،SSA-1099نموذج  IRSرقم )1040

1

$

$

$

$

دخل الضمان االجتماعي لحاالت اإلعاقة ()SSDI
(كشف مستحقات )SSDI

2

$

$

$

$

تأمين الضمان التكميلي ()SSI
(كشف مستحقات )SSI

3

$

$

$

$

معاشات اإلعاقة أو االستحقاقات التعويضية لإلعاقة الواردة في قسم شؤون قدامى المحاربين ()VA
(كشف المستحقات السنوية)

4

$

$

$

$

معاش اإلعاقة الخاص بمصلحة البريد األمريكية ( )USPSأو استحقاقاتها
التعويضية للمعاقين (كشف المستحقات السنوية)

5

$

$

$

$

األجور/الرواتب/اإلكراميات
(مربع  1من نموذج  ،W-2ومربع  7من نموذج  ،1099-MISCونموذج  IRSرقم  ،1040ونموذج  NYSرقم )IT-201

6

$

$

$

$

المعاش
(المربع  1من نموذج  ،1099Rإجمالي المعاش السنوي من كشف المعاشات ،ونموذج  IRSرقم )1040

7

$

$

$

$

المدفوعات التعويضية للمعاقين/العمال
(أرفق خطاب المنحة)

8

$

$

$

$

الفائدة الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة للضريبة
(المربع  1من نموذج  ،1099-INTنموذج  IRSرقم )1040

9

$

$

$

$

المنحة النقدية ضمن المساعدات الحكومية
(خطاب رصيد المساعدات الحكومية ())PA

10

$

$

$

$

دخل األعمال
(النموذج  IRSرقم —1040ال تقم بتضمين أي خسارة تتكبّدها ،النموذج )NYS IT-201

11

$

$

$

$

أرباح رأس المال
(نموذج  IRSرقم  ،1040نموذج —NYS IT-201ال تقم بتضمين أي خسارة تتكبَّدها)

12

$

$

$

$

أرباح حساب التقاعد الفردي ()IRA
(كشف األرباح الختامي للسنة —ال تقم بتضمين مبلغ التوزيع الخاص بك)

13

$

$

$

$

األرباح السنوية
(كشف األرباح الختامي للسنة —ال تقم بتضمين مبلغ التوزيع الخاص بك)

14

$

$

$

$

جميع الدخول األخرى
(راجع األسئلة المتداولة لالطالع على قائمة مصادر الدخل)

15

$

$

$

$

إجمالي الدخل (اجمع السطور من  1إلى )15

+

16

االستقطاعات السارية
$

$

$

$

ضرائب الدخل الفيدرالية
(المربع  2من نموذج  ،W-2والنموذج 1099-مربع اقتطاعات ضرائب الدخل الفيدرالية أو النموذج )1040

17

$

$

$

$

ضرائب الدخل على نطاق الوالية
(المربع  17من نموذج  ،W-2والنموذج 1099-مربع اقتطاعات الضرائب على نطاق الوالية أو النموذج )IT-201

18

$

$

$

$

ضرائب الدخل المحلية
(المربع  19من نموذج  ،W-2أو النموذج )IT-201

19

$

$

$

$

ضرائب الضمان االجتماعي
(المربع  4من نموذج )W-2

20

$

$

$

$

إجمالي االستقطاعات (اجمع السطور من  17إلى )20

+

21

$

$

$

$

إجمالي الدخل (السطر  16مطروحً ا من السطر )21

–

22

ما الذي يمثله ثلث دخلك الشهري؟
 $خذ المبلغ اإلجمالي من السطر  :22واقسم (÷) هذا المبلغ على = 36
نعم

■

ال

■

هل هذا المبلغ أكبر من مبلغ اإليجار الحالي الذي تدفعه؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" ،فقد ال تكون مؤهالً .ومع ذلك ،يمكنك متابعة تقديم الطلب.
في حالة رفض طلبك ،يمكنك التقدم مرة أخرى في العام القادم
 | 2ورقة بيانات الدخل

