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 نموذج طلب الخدمات المھنیة والتوظیف
 إدارة میتشجان للعمل والفرص االقتصادیة 

 خدمات میتشجان إلعادة التأھیل

 فقط  MRSالستخدام مكتب 
 تاریخ استالم الطلب

 :البیانات الشخصیة
 االسم األوسط: االسم األول:  االسم األخیر:

 رقم الضمان االجتماعي: االسم األخیر السابق (إن وجد):  مناداتك بھ: االسم الذي ترغب في 

 الجنس تاریخ المیالد:
 ال أرغب في تعریف نفسي  ☐أنثى  ☐ذكر  ☐

 عنوان الُمراسلة:

 الكود البریدي: الوالیة:  المدینة: 

 عنوان البرید اإللكتروني: الُمقاطعة: 

 تحویلھ.  الھاتف األساسي: 
 ھاتف الفیدیو ☐الجول   ☐ الفاكس  ☐ الھاتف المخصص للصم والبكم  ☐  صوتي ☐

 تحویلھ.  الھاتف الثانوي:
 ھاتف الفیدیو ☐الجول   ☐ الفاكس  ☐ الھاتف المخصص للصم والبكم  ☐  صوتي ☐

 ینطبق)ما ھو العرق/اإلثنیة (قم بالتأشیر على جمیع ما 
 آسیوي ☐ عربي ☐ أسباني أو التیني  ☐  أسود أو أفریقي أمریكي  ☐ أبیض  ☐
 من أصل ھاواي أو من جزیرة أخرى بالمحیط الھادئ ☐ أمریكي ھندي أو من أصل أالسكا  ☐  ھموج  ☐

 ھل تعتبر نفسك متعدد العرق؟ 
 ال  ☐ نعم ☐

 الُمحاربین؟ ھل أنت من قدامى 
 ال  ☐ نعم ☐

 في السابق؟  MRSھل كنت عمیالً لمكتب 
 ال  ☐ نعم ☐

 أي مكتب؟ متى؟

) من مكتب Pre-ETSھل تلقیت خدمات التحول قبل التوظیف (
MRS  في السابق؟ 

 أي مكتب؟ متى؟

 احتیاجاتك 
 ما ھي اللغة التي تستخدمھا معظم الوقت؟

 لغة اإلشارة األمریكیة ☐  العربیة ☐  األسبانیة  ☐  اإلنجلیزیة  ☐
 وضح: –أخرى  ☐

 ما ھي اللغة التي تستخدمھا للوثائق المطبوعة؟ 
 وضح: –أخرى  ☐  العربیة ☐  األسبانیة  ☐  اإلنجلیزیة  ☐

 ؟MRSھل تحتاج لمترجم فوري، أو طباعة كبیرة، أو نوع آخر من المساعدة للعمل مع 
 وضح:   ال  ☐  نعم ☐

 الخصائص 
 ھل لدیك:

 وصي قانوني •
 رخصة قیادة في میتشجان  •
 بطاقة ھویة لوالیة میتشجان •

 ال☐ نعم ☐
 ال☐ نعم ☐
 ال☐ نعم ☐

 مستندات الوصایة. نسخة من تقدیم یتطلب األمر 

 نوع التصریح: ال☐نعم ☐ تصریح عمل •
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___________________________________________________________________ اسم العمیل: 

 (تابع) الخصائص 

 أرمل ☐ منفصل ☐ مطلق  ☐ متزوج  ☐أعزب/ لم یتزوج  ☐الحالة االجتماعیة:  ☐
 ال  ☐ نعم ☐ھل ترغب في التسجیل للتصویت؟  ال  ☐نعم ☐ھل أنت ناخب ُمسجل؟ 

 ال☐ نعم ☐ ھل أنت مواطن أمریكي؟ 
 یُرجى اصطحابھا في أول موعد لك ال☐ نعم ☐ إذا كانت اإلجابة ال، ھل لدیك تأشیرة إقامة؟ 

 بیانات اإلعاقة 
 الذھنیة؟ ما ھي إعاقتك البدنیة أو 

 أمثلة: االكتئاب ، القلق ، تعاطي المخدرات ، صعوبات التعلم،)
، قصور االنتباه وفرط الحركة  )ADDاضطراب نقص االنتباه (

)ADHD (الشلل الدماغي ، التھاب المفاصل ، إلخ ،.( 

 ثانوي أو إعاقة أخرى  أساسي أو رئیسي 

 ھل تُؤثر إعاقتك على قدرتك على: 
 االنحناء ☐الرفع ☐ الجلوس ☐ المشي ☐ الوقوف  ☐
 استخدام األیدي أو األرجل☐الكتابة ☐ القراءة ☐ السماع ☐ الرؤیة ☐
 التعامل مع الضغوط ☐الفھم☐ التعلم  ☐ التذكر ☐ التركیز ☐
 العمل مع اآلخرین  ☐ السیطرة على العواطف  ☐ التواصل  ☐
 وضح: –أخرى  ☐

 البیانات األساسیة: 
 ما ھي ترتیبات المعیشة الخاصة بك حالیاً؟

 منشأة إصالحیة للبالغین/الشباب  ☐
 مكان إقامة مجتمعي/منزل مجموعة  ☐
 منزل في منتصف الطریق  ☐
 ملجأ/ُمشرد  ☐
 منشأة رعایة عقلیة ☐
 مستشفى خاص ☐

 فقط، مع األسرة أو مع شخص آخر) مكان إقامة خاصة (لمقدم الطلب  ☐
 منشأة إعادة تأھیل ☐
 مركز عالج من تعاطي المخدرات ☐
 أخرى: ☐

 ما ھي تغطیتك الطبیة الحالیة؟ (یُرجى تأشیر جمیع ما ینطبق). 
☐ Medicaid       ☐ Medicare  ☐  بدون ☐  قانون الرعایة بأسعار معقولة 
 مقدم الخدمة: تأمین خاص من خالل الوظیفة الخاصة ☐
 غیر مؤھل حالیاً للتأمین الخاص من خالل جھة العمل الحالیة  ☐
 تأمین خاص من وسائل أخرى (مثال: یتم تقدیم التأمین من خالل الوالدین أو الزوج). اسم شركة التأمین: ☐
 تأمین عام من مصدر آخر.  اسم شركة التأمین:  ☐

 ھل أنت ُمسجل حالیاً في المدرسة؟ 
 ال  ☐  نعم ☐

 إذا كانت اإلجابة نعم، ما ھو تاریخ التخرج المتوقع لك؟ 

 (تمت إحالتك من خالل)؟ MRSكیف سمعت بشأن 

 الدخل 
 ما ھو مصدر الدخل األساسي الخاص بك؟ 

 الدخل الشخصي (إیرادات الوظیفة، توزیعات فوائد، إیجار، معاش التقاعد بما یشمل معاش الضمان االجتماعي)  ☐
 ، إلخ). وضح:SSI ،SSDI ،TANFدعم عام ( ☐
 مدعومة بالضرائب –مؤسسة عامة  ☐  وكالة إغاثة خاصة☐  األسرة واألصدقاء ☐
 تعویضات العمال ☐
 جمیع المصادر األخرى (مثل تأمین اإلعاقة الخاص والجھات الخیریة الخاصة) ☐

 ___________________________________________________________________اسم العمیل: 

 (یُرجى التأشیر على نعم أو ال وإدخال المبلغ الشھري، إن وجد) 
 الشھريالمبلغ (√) ال  (√) نعم  ھل تتلقى:

☐☐ ) SSDIتأمین الضمان االجتماعي لإلعاقة (
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☐☐ )SSIدخل تأمیني إضافي (

 ☐ ☐ ) TANF) یُعرف أیضاً بالُمساعدات المؤقتة لألسر المحتاجة (FIPبرنامج استقاللیة األسرة (
☐☐ في غضون عامین؟  TANFإذا كانت اإلجابة نعم، ھل ستخرج من برنامج  

) في بعض GA)، تُعرف أیضاً بالُمساعدات العامة (SDAُمساعدات اإلعاقة من الدولة (
☐☐ المناطق 

☐☐ مزایا تأمین البطالة

☐☐ ) VAإعاقة قدامى المحاربین (
☐☐ العاملینتعویضات 

أنواع أخرى من الُمساعدات العامة (أمثلة: المدفوعات الحكومیة للتقاعد أو ُمساعدات الورثة،  
☐☐ أو ُمساعدات األطفال الُمعالین ، .. إلخ).

 دخل آخر لإلعاقة:
-Auto Noعدم الخطأ في حوادث السیارات ( ☐  (LTD)إعاقة طویلة األجل  ☐

Fault ( 
☐☐

☐☐)Bridgeُمساعدات األغذیة (تُعرف أیضاً ببطاقة  –دخل غیر نقدي 

 لقد تلقیت نسخة من الكتیبات أدناه أو الخطوات الستة لخدمات إعادة التأھیل المھني، والمعلومات الواردة في الكتیبات قد تم شرحھا لي: 
 " MRS"حقوقك ومسئولیاتك كعمیل لـ  •
 كیفیة االستئناف على القرارات الصادرة من إدارة خدمات إعادة التأھیل لوالیة میتشجان"" •
 بیاناتي الشخصیة"  MRS" كیف تحمي •
 "برنامج ُمساعدات العمالء" •

 _______________________ األحرف األولى لمقدم الطلب: _______________________ التاریخ:

 أفھم أن:
 غرض تلقي خدمات إعادة تأھیل مھني ھي ُمساعدتي للحصول على أو للحفاظ على الوظیفة. •
 یجب اتخاذ قرار بأھلیتي للخدمات التي أحتاج إلیھا. •
 .جمیع المعلومات الضروریة لتحدید أھلیتي وللتحقق من شخصیتي MRSقد تقدم إدارة الضمان االجتماعي إلى  •
 شھر للسؤال عن حالتي الوظیفیة وإنجازاتي التعلیمیة.  12أشھر و  6بي بعد إغالق قضیتي بعد انقضاء  MRSستتصل •

في ھذا الطلب صحیحة   أتقدم إلى خدمات إعادة التأھیل المھني وأرغب في الُمشاركة في العملیة لمعرفة ما إذا كنت مؤھالً للخدمات. أقر بأن البیانات الصادرة
 وصادقة.

 التاریخ  توقیع مقدم الطلب

 التاریخ  توقیع الوالد أو الوصي القانوني، إن وجد

 تمت ُمراجعة الطلب وتمت مناقشة الحقوق والمسئولیات.

 التاریخ  )MRSالتوقیع (مستشار  
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