
 

 ( ESGمنحة حلول الطوارئ )

 التحقق من الدخل

 
 

MSHDA ESG ( 2020/ 09التحقق  بالدخل  ) 2من  1صفحة   

 معلومات المشارك 

HMIS    :#        :إسم المشارك      

 إعادة التصديق    الفحص شهادة أخذ المعلومات/   

عاًما أو أكثر. يجب إكمال هذه اإلستمارة من قبل موظفي برنامج منحة    18يجب التحقق من الدخل لجميع أفراد األسرة الذين تبلغ أعمارهم    التعليمات:   
وظفي  عاًما أو أكثر ويتم االحتفاظ بها في ملف كل مشارك في البرنامج. يجب على م   18لكل فرد من أفراد األسرة يبلغ من العمر ( ESGحلول الطوارئ )

تسجيل جميع المحاوالت )سجالت الهاتف ، ومراسالت البريد اإللكتروني ، ونسخ من الرسائل المعتمدة ، وما إلى  ( ESGبرنامج منحة حلول الطوارئ )
لمنحة حل الدخل  األهلية بحسب  الدخل في ورقة عمل  أهلية  أدناه وتوثيق  المحدد  بالترتيب  المطلوبة  التحقق  الطوارئ ذلك( للحصول على عمليات  ول 

(ESG.) 
 

 . 5عاًما أو أكثر والذين ليس لديهم دخل إتمام الخطوة  18ملحوظة: يجب على جميع أفراد األسرة الذين تبلغ أعمارهم 
 مصدر الطرف الثالث  1الخطوة  

 هل تم تقديم مستندات التحقق من الدخل من قبل المشارك؟
 (. ESGأكمل ورقة عمل األهلية بحسب الدخل لمنحة حلول الطوارئ ) -نعم   
 الطرف الثالث مكتوبًا    2إنتقل إلى الخطوة  -ال   

 الطرف الثالث مكتوبًا   2الخطوة   
 طرف ثالث للتحقق من الدخل إلى مصدر )مصادر( الدخل واحتفظ بنسخة في ملف المشارك.  ( ESGأرسل منحة حلول الطوارئ )

 

      استمارة )إستمارات( تاريخ اإلرسال:  
 

 (ESGاستكمال ورقة عمل األهلية بحسب الدخل لمنحة حلول الطوارئ ) -أيام عمل  10تم استالم المستندات في غضون   
 الطرف الثالث شفويًا  3انتقل إلى الخطوة  -أيام عمل  10المستندات في غضون  لم يتم استالم  

 الطرف الثالث شفويًا  3الخطوة  

 يتصل موظفو البرنامج بمصدر )مصادر( دخل الطرف الثالث التي تحددها األسرة.
 

 )أسباب( عدم الحصول على المعلومات.تاريخ السجل، المصدر )المصادر( التي تم االتصال بها ومعلومات الدخل أو سبب 
      

 
 

 ؛ التصديق الذاتي.(ESGإذا تم تقديم معلومات كافية عن الدخل ، فقم بإكمال ورقة عمل األهلية بحسب الدخل لمنحة حلول الطوارئ )
 أنا أشهد، على حد علمي واعتقادي، أن جميع المعلومات المقدمة والمرفقة بهذه اإلستمارة هي    
 صحيحة، دقيقة وكاملة. 

 توقيع الموظف:   التاريخ:  

      اسم الموظف:  

 التصديق الذاتي للدخل  4الخطوة  
 أعاله.  3و   2و   1استخدم فقط إذا تعذر الحصول على التحقق من الدخل لطرف ثالث وتم توثيق الخطوات 

 أنا أقر، مع تحمل عقوبة الحنث باليمين، أنني أتلقى حاليًا الدخل التالي:    

      المصدر:        المبلغ:  دوالر      عدد مرات التكرار:  

      لمصدر:  ا      المبلغ:  دوالر      عدد مرات التكرار:  

      المصدر:        المبلغ:  دوالر      عدد مرات التكرار:  

 التاريخ:   ك:   توقيع المشار

 التصديق الذاتي على الدخل الصفري  5الخطوة  

 أنا أقر، وأتحمل عقوبة الحنث باليمين، بأنه ليس لدي دخل من أي مصدر في الوقت الحالي.  

 توقيع المشارك:    التاريخ:  

 شهادة الوكالة / الموظف  
أنا أفهم أن التصديق الذاتي مسموح به (. ESGللتحقق من الدخل للحصول على مساعدة منحة حلول الطوارئ )أفهم أن التحقق من الطرف الثالث هو الطريقة المفضلة 

 فقط عندما أحاول الحصول على تحقق من جهة خارجية ولكن ال يمكنني الحصول عليه.



MSHDA ESG  2من  2صفحة (  06/2020اإلقرار الذاتي بالدخل )  8اإلستمارة رقم   

 توقيع الموظف:   التاريخ:  

      اسم الموظف:  
 


