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 برنامج مقاطعة جونسون للمساعدة المباشرة
 وثيقة توضيح القرار 

 
 .COVID-19أهلية التقديم بناًء على الهوية واإلقامة والدخل وتأثير  Johnson County Direct Assistance Programيراجع برنامج 

 
المباشرة لمقاطعة جونسون بتضمين توضيحات ألسباب شائعة ربما تم تحديد أن الطلبات غير مؤهلة لمعايير األهلية لضمان التواصل الثابت وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين ، قام برنامج المساعدة 

 المحددة. المتقدمون مدعوون لالستئناف على القرار ويتم تشجيعهم على استخدام هذا المستند لمساعدتهم في هذه العملية.
 

 الهوية: مؤهل ز على أنهم استوفوا معايير األهلية للهوية.تم تحديد المتقدمين الذين حصلوا على هذا الرم

ية
هو

 

قديم المتقدمون الذين حصلوا على هذا الرمز لم يقدموا الوثائق التي تطابق معلومات الهوية التي أدرجوها في طلبهم. تشمل األخطاء الشائعة ت
األسماء بشكل غير متسق في طلبهم و / أو تقديم )وثيقه( وثائق ،  وثائق السم مختلف عن االسم الموجود في الطلب ، وتقديم نسخ متعددة من

 وتقديم وثائق مع تاريخ ميالد ال يتطابق مع تاريخ الميالد المنصوص عليها في طلبهم.

الهوية: غير مؤهل: الوثائق ال تتطابق 
 مع التطبيق

.2022أبريل  25وانتهت صالحيتها قبل  2012أبريل  25بل قدم مقدمو الطلبات الذين حصلوا على هذا الرمز وثائق هوية تم إصدارها ق الهوية: غير مؤهل: هوية منتهية  
 الصالحية

رجة في المتقدمون الذين حصلوا على هذا الرمز لم يقدموا الوثائق الكافية إلثبات هويتهم. يحتاج مقدمو الطلبات إلى تقديم أحد المستندات المد
وثيقتين من النصف السفلي من عنوان "الهوية" في جدول "الوثائق  أوفي جدول "الوثائق المقبولة" النصف العلوي من عنوان "الهوية" 

سية المقبولة". يجب على المتقدمين تقديم الوثائق المشار إليها في عنوان "التعريف" حيث ال يمكن استخدام جميع الوثائق الحكومية أو المؤس
 للتحقق من الهوية.  

 
التأكد من أن المعلومات الهامة لكل وثيقة مقدمة مرئية في تقديمها. تشمل األمثلة على المعلومات الهامة المفقودة عمليات  يجب على المتقدمين

 المسح ، وصور خلفية بطاقة الهوية أو النموذج فقط )أي ال يشمل الوجه( ، وصورة لبطاقة الهوية أو النموذج الذي يترك اسًما ، أو تاريخ
ريخ اإلصدار ، أو تاريخ انتهاء الصالحية ، والتوثيق من مصادر غير معروفة )أي عدم وجود الوكالة أو السلطة التي أصدرت الميالد ، أو تا

 الوثائق(.

 الهوية: غير مؤهل: وثائق غير كافية

بطريقة أخرى ، أو كانت محمية بكلمة  قدم مقدمو الطلبات الذين تلقوا هذا الرمز وثيقة )مستندات( الهوية التي كانت ضبابية أو ال يمكن قراءتها
مرور ، أو التي فشلت في إرفاقها بشكل صحيح. بالنسبة للمستندات المحمية بكلمة مرور ، يجب على المتقدمين فتح المستند ، وإدخال كلمة 

التقاط صورة له إلنشاء مستند غير ، أو طباعة المستند و pdfالمرور الخاصة بهم ، ثم لقطة شاشة للمستند ، أو استخدام وظيفة الطباعة إلى 
 محمي بكلمة مرور.

الهوية: غير مؤهل: غير قادر على 
 مراجعة الوثائق المرفقة
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 اإلقامة: مؤهل تم تحديد المتقدمين الذين حصلوا على هذا الرمز على أنهم استوفوا معايير األهلية لإلقامة.

إلقامة
ا

 

بشكل صحيح. تشمل األخطاء الشائعة عدم إرفاق وثائق مقبولة أو تقديم وثائق لعناوين  المتقدمون الذين حصلوا على هذا الرمز لم يوثقوا إقامتهم
" غير تلك المدرجة في طلبهم. لتوثيق اإلقامة بشكل صحيح ، يجب أن يكون المتقدمون قد قدموا إحدى المستندات المدرجة تحت عنوان "اإلقامة

المساعدة المباشرة على الويب والذي يظهر بوضوح اسمهم وعنوانهم الحالي كما هو في جدول "الوثائق المقبولة" المتاح على موقع برنامج 
 وارد في طلبهم.

اإلقامة: غير مؤهل: وثائق غير 
 كافية

ير المتقدمون الذين يتلقون هذا الرمز أدخلوا عنوانًا ال يمكن التحقق منه. ربما أدخل مقدمو الطلبات رقم منزل غير صحيح ، أو اسم شارع غ
 صحيح ، أو مدينة غير صحيحة ، أو رمز بريدي غير صحيح ، أو عنوان شارع ال يمكن تحديد موقعه ، أو خطأ آخر في العنوان.

اإلقامة: غير مؤهل: عنوان غير 
 صالح

ي تشير إلى أنهم لم أدرج مقدمو الطلبات الذين حصلوا على هذا الرمز عنوانًا كان خارج مقاطعة جونسون بوالية آيوا ، وأظهروا الوثائق الت
، أو يشهدون بأنهم ليسوا مقيمين حاليًا في مقاطعة جونسون ، آيوا  2020مارس  1يكونوا مقيمين بشكل مستمر في مقاطعة جونسون ، أيوا منذ 

.2020مارس  1أو لم يكونوا مقيمين منذ   

اإلقامة: غير مؤهل: خارج مقاطعة 
 جونسون

هذا الرمز وثيقة )مستندات( اإلقامة التي كانت ضبابية أو ال يمكن قراءتها بطريقة أخرى ، أو كانت  قدم مقدمو الطلبات الذين حصلوا على
محمية بكلمة مرور ، أو التي فشلت في إرفاقها بشكل صحيح. بالنسبة للمستندات المحمية بكلمة مرور ، يجب على المتقدمين فتح المستند ، 

، أو طباعة المستند والتقاط صورة له إلنشاء  pdfة شاشة للمستند ، أو استخدام وظيفة الطباعة إلى وإدخال كلمة المرور الخاصة بهم ، ثم لقط
 مستند غير محمي بكلمة مرور يمكنهم إرساله .

اإلقامة: غير مؤهل: غير قادر 
 على مراجعة الوثائق المرفقة
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 الدخل: مؤهل الرمز على أنهم قد استوفوا معايير األهلية للدخل.تم تحديد المتقدمين الذين حصلوا على هذا 

ل
خ
د

 

من أن المتقدمون الذين حصلوا على هذا الرمز إرفاق الوثائق التي ال تدعم المبلغ الذي أعلنوا أنه دخلهم السنوي. يجب على المتقدمين التأكد 
ر إلى أن الدخل يتوافق مع دخلهم السنوي المعلن.  ة تشياالسم الموجود في وثيقة الدخل يطابق دخل مقدم الطلب وأن الوثيق  

الدخل: غير مؤهل: الوثائق ال 
 تتطابق مع الطلب

قد المتقدمون الذين يتلقون هذا الرمز لم يوثقوا دخلهم السنوي بشكل صحيح. لتوثيق الدخل السنوي بشكل صحيح ، يجب أن يكون مقدمو الطلبات 
تحت عنوان "الدخل" في جدول "الوثائق المقبولة" المتاح على موقع برنامج المساعدة المباشرة على الويب والذي قدموا إحدى المستندات المدرجة 

 يظهر بوضوح أسمائهم ودخلهم وعدد مرات تقاضيهم الرواتب بالشهر. تتضمن بعض األخطاء األكثر شيوًعا ما يلي:
  ًمن كعب الراتب. يجب على المتقدمين استخدام نموذج خطاب توثيق الدخل إذا تقديم قسيمة دفع بقيمة أسبوع واحد فقط أو تقديم شيك بدال 

 لم يكن لديهم كعب رواتب.
  إرسال لقطة شاشة من بوابة دفع عبر اإلنترنت. كثيرا ما تحذف بوابات اإلنترنت معلومات التعريف. يجب على المتقدمين التأكد من أن

 ع ، ووتيرة الدفع. وثائقهم تتضمن اسم مقدم الطلب ، ومصدر الدف
 .تقديم صورة ال تلتقط المعلومات المطلوبة. تأكد من ظهور االسم والتاريخ والمبلغ 
  ظاهرين. 2021أو  2020تقديم بيان استرداد ضريبي بدالً من اإلقرار الضريبي. يجب أن يكون االسم والدخل اإلجمالي المعدل من 

  2020مارس  1تقديم مستند إثبات الدخل قبل . 

  تقديم نموذج غير مكتمل لخطاب توثيق الدخل.  يجب أن تتضمن خطابات نموذج توثيق الدخل توقيعًا ، وبيان مصدر الدخل ، ووتيرة
 الدفع. كتابة التوقيع ليست كافية.

الدخل: غير مؤهل: وثائق غير 
 كافية

الذي يعد مرتفعًا جًدا للتأهل للبرنامج. 2021أو  2020لعام المتقدمون الذين يتلقون هذا الرمز مرفق بالوثائق التي توضح الدخل السنوي  الدخل: غير مؤهل: خارج حدود  
 دخل البرنامج

حمية قدم مقدمو الطلبات الذين حصلوا على هذا الرمز وثيقة )مستندات( الدخل التي كانت ضبابية أو ال يمكن قراءتها بطريقة أخرى ، أو كانت م
ي إرفاقها بشكل صحيح. بالنسبة للمستندات المحمية بكلمة مرور ، يجب على المتقدمين فتح المستند ، وإدخال بكلمة مرور ، أو التي فشلت ف

، أو طباعة المستند والتقاط صورة له إلنشاء مستند  pdfكلمة المرور الخاصة بهم ، ثم لقطة شاشة للمستند ، أو استخدام وظيفة الطباعة إلى 
 غير محمي بكلمة مرور.

غير مؤهل: غير قادر على الدخل: 
 مراجعة الوثائق المرفقة
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 التأثير: مؤهل تم تحديد المتقدمين الذين يتلقون هذا الرمز على أنهم قد استوفوا معايير األهلية للتأثير.
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الموضحة في متطلبات البرنامج في أي وقت منذ  COVID-19تأثيرات أشار مقدمو الطلبات الذين تلقوا هذا الرمز إلى أنهم لم يواجهوا أيًا من 
.2020مارس  1  

التأثير: غير مؤهل: لم يتم اإلبالغ 
COVID-19عن تأثير   

 


