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CHILD CARE SUBSIDY PROGRAMS (CCSP) 

إعالن ولي األمر الفردي لبرامج اإلعانات المالیة 
 ) CCSPلرعایة الطفل (

CCSP Single Parent Declaration 

رقم ھاتف مركز االتصال باإلعانات المالیة  
 لرعایة الطفل 

      

رقم فاكس مركز االتصال باإلعانات المالیة  
 لرعایة الطفل 

      
 رقم تعریف العمیل 

      
 التاریخ 

      

 

      

ظھر ھذا النموذج أو إرفاق  أكمل ھذا النموذج ثم وقّعھ.  اكتب البیانات المطلوبة أدناه عن كل طفل في أسرتك.  إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافیة، فیُرجى استغالل  
 صفحات إضافیة. 

 اسم الطفل  

      

 اسم ولي األمر اآلخر وعنوانھ وتاریخ میالده 

      

ال یمكنني تقدیم ھذه البیانات ألن فعل ذلك قد یؤدي على  
األرجح إلى إلحاق ضرر جسدي أو عاطفي خطیر بي أو  

    بأحد أفراد أسرتي:
 ال     نعم           

 اسم الطفل 

      

 اسم ولي األمر اآلخر وعنوانھ وتاریخ میالده 

      

 ال یمكنني تقدیم ھذه البیانات ألن فعل ذلك قد یؤدي على
أو  دي أو عاطفي خطیر بياألرجح إلى إلحاق ضرر جس

  بأحد أفراد أسرتي:
 ال     نعم            

 مطابق لما ورد أعاله.     
 اسم الطفل 

      

 اسم ولي األمر اآلخر وعنوانھ وتاریخ میالده 

      

 ال یمكنني تقدیم ھذه البیانات ألن فعل ذلك قد یؤدي على
األرجح إلى إلحاق ضرر جسدي أو عاطفي خطیر بي أو  

  بأحد أفراد أسرتي:
 ال    نعم            

 مطابق لما ورد أعاله.     
 اسم الطفل 

      

 اسم ولي األمر اآلخر وعنوانھ وتاریخ میالده 

      

 ال یمكنني تقدیم ھذه البیانات ألن فعل ذلك قد یؤدي على
األرجح إلى إلحاق ضرر جسدي أو عاطفي خطیر بي أو  

  بأحد أفراد أسرتي:
 ال      نعم          

 مطابق لما ورد أعاله.     
 اسم الطفل 

      

 اسم ولي األمر اآلخر وعنوانھ وتاریخ میالده 

      

 ال یمكنني تقدیم ھذه البیانات ألن فعل ذلك قد یؤدي على
جسدي أو عاطفي خطیر بي أو  األرجح إلى إلحاق ضرر 

  بأحد أفراد أسرتي:
 ال      نعم          

 مطابق لما ورد أعاله.     

أنا تحت عقوبة الحنث بالیمین بالتوقیع على ھذا النموذج، فأنا أشھد بأننا أسرة ذات ولي أمر فردي وأنني ال أعیش مع زوج أو ولي أمر آخر ألي طفل من أطفالي.  أُقر 
ا في  تي قدمتھا في ھذا اإلقرار صحیحة وكاملة إلى حد علمي، وأُدرك أن التزویر المتعمد في ھذه البیانات قد یُعرضني للعقوبات المنصوص علیھأن جمیع البیانات ال

 ) RCW 74.08.055قوانین والیة واشنطن.  (

 التاریخ  توقیع العمیل 
       

 كتابة اسم ولي األمر / الوصي القانوني بخط واضح
      

 


