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APPLICATION FOR VOCATIONAL 
AND EMPLOYMENT SERVICES 

 

 طلب الحصول على التدريب المهني

 وخدمات التوظيف
 واالنسانية لوالية ميشيغان الصحيةالخدمات دارة إ

For MRS office use only 

Date application received 

 (Michigan Department of Health and Human Services)  

 (MRS)إعادة التأهيل لوالية ميشيغانخدمات 
(Michigan Rehabilitation Services) 

( تكون متاًحا للمشاركة 2عليه، و ) MRS( يتم إكمال الطلب برمته وتوقيعك أنت وتوقيع أحد مستشاري 1تعتبر حالتك حالة مفتوحة عندما ) مالحظة:

 في عملية تحديد األهلية.

 )ُيكمله العميل( 1الجزء 

 ومات شخصيةمعل

 رقم الضمان االجتماعي: :الوسطياالسم  االسم األول: :االخير سمالا

                        

 تاريخ الميالد: :السابق االخيرسم الا االسم الذي تريد أن ُتنادى به:
                  

 النوع

 ال أرغب التحديد  أنثى  ذكر 

 عنوان المراسالت البريدية:
      

 الرمز البريدي: الوالية المدينة:
                  

 عنوان البريد اإللكتروني: المقاطعة:

            

 الهاتف األساسي:

 هاتف فيديو   هاتف خلوي  فاكس  هاتف نصي  الصوت        تحويلة      

 الهاتف الثانوي
 هاتف فيديو  هاتف خلوي  فاكس  هاتف نصي  الصوت        تحويلة      

 ؟MRSكيف سمعت عن 
      

 أي مكتب؟ متى؟ فيما مضى؟ MRSهل كنت عمياًل لدى 

             ال  نعم 

 الصفات المميزة

 اصتك.مطلوب نسخة من الفيزا خ إذا كانت اإلجابة هي ال، فما هو نوع الفيزا التي لديك؟ هل أنت مواطن أمريكي؟

       ال  نعم 

 نوع التصريح: هل لديك تصريح عمل؟

       ال  نعم 

 الذي تنتمي إليه )اختر كل ما ينطبق(؟ (األصل العرقياالثنية )ما هو العرق/

 آسيوي  عربي  إسباني أو التيني  أسود أو أمريكي من أصول أفريقية  أبيض 

 الهنود الحمر أو سكان أالسكا األصليين  همونغ 
هاواي األصليين أو جزيرة أخرى في المحيط من سكان  

 الهادئ

 إلى أصول عرقية متعددة؟ تنتمي هل تعتبر نفسك

  ال  نعم 
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       اسم العميل

 

 هل لديك وصي قانوني؟

 مطلوب نسخة من مستندات الوصاية خاصتك. 

 فما هو اسم الوصي:إذا كانت اإلجابة بنعم، 

       ال  نعم 

 ما هو رقم هاتف الوصي؟

 ف فيديوهات  هاتف خلوي  فاكس  هاتف نصي  الصوت       

 هوية والية ميشيغان؟ ؟شيغانميهل لديك رخصة قيادة 

 ال  نعم  ال  نعم 

 احتياجاتك

 ما هي اللغة التي تستخدمها معظم األوقات؟

 لغة اإلشارة األمريكية  العربية  نيةاإلسبا  اإلنجليزية 

       وّضح: –أخرى  

 ما هي اللغة التي تستخدمها في المستندات المطبوعة؟

  عربيةال  األسبانية  اإلنجليزية 

       وّضح: –أخرى  

 MRSهل تحتاج إلى مترجم، أو طباعة بأحرف كبيرة أو أي نوع آخر من المساعدة للعمل مع 

       وّضح: ال  نعم 

 معلومات حول إعاقتك

، التوتر، تعاطي المخدرات، صعوبات التعلم، قصور االنتباه، فرط الحركة، السكري، صرع، شلل االكتئابو الذهنية؟ )أمثلة: ما هي إعاقتك الجسدية أ

 نصفي، إصابة في الظهر، إلخ.(

      

 هل تؤثر إعاقتك في قدرتك على؟

 الثني  الرفع  الجلوس  المشي  الوقوف 

 استخدام اليد أو القدم  الكتابة  القراءة  السمع  الرؤية 

 التعامل مع اإلجهاد  الفهم  التعلم  التذكر  التركيز 

 العمل مع اآلخرين  التحكم في العواطف  التواصل 

       وّضح: –أخرى  

 قف

 من الطلب سيتم 6إلى  3لصفحات من ا

 خاصتك MRSإكمالها مع مستشار 
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       اسم العميل

 
 خاصتك( MRS )يتم إكماله مع مستشار 2الجزء 

 معلومات أساسية

 ما هي ترتيباتك المعيشية الحالية؟

 مصحة أمراض عقلية  غينمؤسسة إصالحية للشباب/البال 

 دار رعاية مسنين  متى ينتهي اإلفراج المشروط/فترة المراقبة خاصتك؟

 سكن خاص )مقدم الطلب فقط، مع أسرة أو         

 مكتب المراقبة/إطال مع شخص آخر(

 السراح المشروط:
       

 مرفق إعادة تأهيل  دار إقامة مجتمعية/جماعية 

  لعالج تعاطي المخدرات مركز  نزل انتقالي 

        أخرى:  ملجأ/مشردين 

  
 ما هي حالتك االجتماعية؟

 أرمل  منفصل  مطلق  متزوج  أعزب/لم يسبق له الزواج 

 هل أنت مهاجر أو عامل مزرعة موسمي؟ هل أنت من قدامى المحاربين

 ال  نعم  ال  نعم 

 إذا كان يحق لك التصويت، هل تود التسجيل للتصويت؟ هل أنت حالًيا ناخب مسجل؟

 ال  نعم  ال  نعم 

 الدخل

  ثم أدخل المبلغ الشهري، إذا كان ينطبق()يرجى اختيار نعم أو ال 

 المبلغ الشهري (ال ) (نعم ) هل تتلقى:

         (SSDIالتأمين ضد العجز في الضمان االجتماعي )

         (SSIدخل الضمان التكميلي )

، المعروف أيًضا باسم اإلعانة الفيدرالية المؤقتة للعائالت (FIP)برنامج استقالل العائلة 

 (TANFالمحتاجة )

        

         خالل عامين؟ TANFإذا كانت اإلجابة هي نعم، هل ستخرج من 

( في بعض GAالعامة ) إلعانةا، المعروف أيًضا باسم (SDA)إعانة اإلعاقة من الوالية 

 المناطق

        

         التأمين ضد البطالةمخصصات 

         (VA) ةقذوي االعا قدامى المحاربين

         تعويضات العمال

المتقاعدين  خصصاتأنواع أخرى من المساعدات العامة )مثل: المدفوعات الحكومية لم

 للتابع أو األرمل، أو أي نوع آخر من المدفوعات المؤقتة( SSAمنافع والناجين، و

        

 دخل إعاقة آخر:

 التأمين على السيارات بال عيوب  (LTDاإلعاقة طويلة المدى )

        

         الغذائية )المعروفة أيًضا باسم بريدج كارد( عانةاال –دخل غير نقدي 
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 ما هو مصدر دخلك األساسي عند تقديم الطلب؟

 العمل، توزيعات األرباح، اإليجار، التقاعد شاماًل الضمان االجتماعي( )أجرالدخل الشخصي  

        ، إلخ( وّضح:SSI ،SSDI ،TANFالدعم العام ) 

 دعم ضريبي –مؤسسة عامة   وكالة إغاثة خاصة  ألصدقاءاألسرة وا 

 تعويضات العمال 

 كافة المصادر األخرى )مثل، تأمين اإلعاقة الخاص واألعمال الخيرية الخاصة. 

 التأمين الطبي

 ؟ )رجاًء، حدد كل ما ينطبق(."ك حالياب الخاصالطبية ما هي التغطية 

 ال شيء  قانون الرعاية بأسعار مقبولة  (Medicareمديكير )  (Medicaidمديكيد )  

        مزود: تأمين خاص من خالل صاحب العمل. 

 غير مؤهل بعد للتأمين الخاص عبر صاحب العمل الحالي.

 تأمين خاص من طرق أخرى. )مثال: يتم تقديم التأمين بواسطة أحد الوالدين أو أحد الزوجين.( 

        اسم شركة التأمين:

 ر آخر.تأمين عام من مصد 

        اسم شركة التأمين:

 
 معلومات متعلقة باإلعاقة

إذا كنت تحتاج إلى مساحة أكبر، يرجى إضافة  –من الذي يقدم العالج لمقدم الطلب وما هو عنوانه؟ )اسم الطبيب، أخصائي العالج، مدير الحالة، إلخ.( 

 صفحات إضافية.

      

 ال  نعم  ك تلقي العالج أو الحجز في المستشفى بسبب إعاقتك؟هل سبق ل

 ال  نعم  هل تتلقى حالًيا عالج متعلق باإلعاقة؟

 ال  نعم  هل تلقيت عالج يتعلق باإلعاقة فيما مضى؟

 ال   نعم هل تتلقى أي عالجات في الوقت الراهن؟

 إذا كنت تحتاج إلى مساحة أكبر، يرجى إضافة صفحات إضافية. –اذكر العالجات التي تتلقاها 

      

 التعليم

 يب أو تعليم ما بعد المرحلة الثانويةإذا كنت تحضر أو مسجل حالًيا في مدرسة ثانوية/مدرسة تدر

        أو برنامج، أدخل اسم المدرسة: 

 
 هو تاريخ التخرج المتوقع من  ، ما12-روضة االطفال ( K-12إذا كنت مسجاًل في نظام التعليم )

        المدرسة:

 
 ؟(K-12)ك من المدرسة الصفوف هل لديك أو هل تتلقى المساعدة أو الدعم إلعاقت

 ال  504(/خدمات التعليم الخاص و/أو الخطة IEPبرنامج التعليم الفردي ) 

 الدرجات أو الشهادات التي تم الحصول عليها:
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        إذا كنت مسجاًل حالًيا في مدرسة، فما هو الصف الدراسي؟

 ما هو أعلى مستوى تعليمي وصلت إليه؟

 رخصة أو شهادة تدريب مهني/فني  (8-1)الصفوف  بتدائياالالتعليم  

 التعليم بعد الثانوي، بدون درجة أو شهادة  (، بدون دبلوم المدرسة الثانوية12-9التعليم الثانوي )الصفوف  

دبلوم المدرسة الثانوية أو ما يعادلها )تطوير التعليم العام، من  

 المنزل(

 جامعيةدرجة  

 درجة البكالوريوس 

 درجة الماجستير  شهادة إتمام أو شهادة حضور )تعليم خاص( 

 (. PH.D،Ed.D ،J.D الدكتوراهأعلى من الماجستير )درجة اي درجة  

 معلومات التوظيف

 لبال عم  تعمل  ما هي حالتك الوظيفية؟

 ؟MRSما هي اهتماماتك الوظيفية وما هي الخدمات التي تطلبها من 

      

 ما هو نوع وسيلة االنتقال التي تستخدمها؟ ؟الطفلهل لديك احتياجات رعاية 

        غير ذلك:  لةحاف  سيارتي الخاصة  ال  نعم 

  
 هل سبق أن تمت إدانتك بارتكاب جناية أو جنحة؟

 ال  نعم 

 هل هناك قيود على أنواع العمل التي يمكنك القيام بها أو مكان العمل بسبب جناية أو جنحة أو مسائل قانونية أخرى؟

 ال  نعم 

ذكر الوظيفة الحالية أو األقرب أواًل. إذا كنت تحتاج إلى  الرجاء –)التواريخ والعائدات التقريبية مطلوبة(  بما في ذلك العمل التطوعي تاريخ العمل

 مساحة أكبر، أضف صفحات إضافية.

 األكثر قرًبا – 1الوظيفة 

 ى الوظيفي:المسم رب العمل:

            

 العنوان:

      

 تاريخ االنهاء: تاريخ البداية: رقم الهاتف:

             

 مهام العمل:

      

 /سنة9 -/سنة 6ى كان هذا العمل )على سبيل المثال: إذا كانت اإلجابة بنعم، مت هل كان ذلك توظيًفا موسمًيا؟

       ال  نعم 

 آخر راتب/معدل الدفع عدد ساعات العمل؟

       سنوي  شهري  أسبوعي  يومي       
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 سبب ترك العمل:

      

 2الوظيفة 

 المسمى الوظيفي: رب العمل:

            

 العنوان:

      

 تاريخ االنهاء: اريخ البداية:ت رقم الهاتف:

             

 مهام العمل:

      

 )/سنة9 -/سنة 6إذا كانت اإلجابة بنعم، متى كان هذا العمل )على سبيل المثال:  هل كان ذلك توظيًفا موسمًيا؟

       ال  نعم 

 آخر راتب/معدل الدفع عدد ساعات العمل؟

       سنوي  شهري  أسبوعي  يومي       

 سبب ترك العمل:

      

 ارئ )أمثلة: األسرة، األصدقاء، ضباط المراقبة، إلخ(جهة اتصال في حاالت الطو

 العالقة: االسم:

            

 الهاتف

 هاتف فيديو  نص  هاتف خليوي  فاكس  هاتف نصي  صوت       تحويلة      

 العالقة: االسم:

            

 الهاتف

 هاتف فيديو  نص  هاتف خليوي  فاكس  هاتف نصي  صوت       تحويلة      
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 6-1مقدم الطلب ال تقم بتوقيع وتأريخ هذا الطلب حتى يتم إكمال صفحات 

 .الخاص بك MRS ومراجعتها مع مستشار

 المعلومات التي تتضمنها النشرات:لي تم شرح  وقد أو الخطوات الست لخدمات إعادة التأهيل المهني التاليةمن النشرات لقد استلمت نسخة 

 "حقوقك ومسؤولياتك كعميل لدى"MRS  

 " إلعادة التأهيل نغاميشيكيف تطعن على قرارات خدمات" 

 " العميل إعانةبرنامج" 

  تاريخ:ال  التوقيع باألحرف األولى لمقدم الطلب: 

 أقر بصحة ودقة المعلومات الواردة في هذا الطلب. التحقق من الدقة:

  التاريخ:  التوقيع باألحرف األولى لمقدم الطلب: 

أن أكون مؤهاًل  يتعينأفهم أن الغرض من الحصول على خدمات إعادة التأهيل المهني هو مساعدتي في الحصول على عمل أو الحفاظ عليه. أفهم أنه 

ؤية ما إذا ول على الخدمات التي أطلبها. في الوقت الحالي، أنا أتقدم بطلب الحصول على خدمات إعادة التأهيل المهني وأود المشاركة في العملية لرللحص

 كنت مؤهاًل للحصول على الخدمات.

   

 التاريخ  توقيع مقدم الطلب

   

 التاريخ  توقيع ولي األمر/الوصي القانوني، إن وجد

 ، وتم مناقشة حقوقه ومسؤولياته.MRSراجعة الطلب، وتم توجيه مقدم الطلب لخدمات تم م

   

 التاريخ  (MRSتوقيع )مستشار 

 


