
المركز اإلسالمي في ديترويت
اللغات الُمتحدث بها: العربية واإلنجليزية

(313) 584-4143

secretary@icdonline.org

ديترويت هيسبانيك شركة التنمية
اللغات الُمتحدث بها: اإلسبانية واإلنجليزية

(313) 967-4880 Info@dhdc1.org

منظمة ديترويت العالمية
اللغات الُمتحدث بها: البنغالية واإلنجليزية

(313) 603-6789
info@globaldetroitmi.org__________________

ABISA
اللغات الُمتحدث بها: الولوف والفرنسية واإلنجليزية

(947) 517-7451, (313) 462-9265 
theafricanaffairs@gmail.com

_________________
نموذج ل ا في  لمطلوبة  ا لمعلومات  ا

* فقط  واحدة  مرة  األموال  استالم  يمكنك   *

ميشيغان واحدة لحقوق المهاجرين
اللغات الُمتحدث بها: اإلسبانية واإلنجليزية

 (313) 473-0490

info@1michigan.org

_________________________________________

_________________________________________

_______________________

__________________

صندوق ديترويت لفيروس كورون لألشخاص الذين ال
يحملون وثائق

إذا كنت بحاجة إىل دعم مالي وكنت مقيًما في ديترويت ، وأنت مهاجر غير موثق أو غير
مؤهل لتلقي األموال من فحص تحفيز الفيروس التاجي ، يرجى االطالع أدناه للحصول عىل

!مزيد من التفاصيل حول كيفية التقدم بطلب لهذا الصندوق

الحد األقصى للمبلغ الممنوح هو 2000 دوالر
يمكنك الحصول عىل 500 دوالر لكل شخص بالغ و 100 دوالر لكل طفل تحت سن 17 عاًما

ئمة قا ل ا هذه  في  لمنظمات  ا بإحدى  اتصل   ، برنامج  ل ا هذا  عىل  لتقديم  ل

معلومات شخصية
اسم;  عنوا; الرمز; البريدي; رقم الهاتف; البريد اإللكتروني; اللغة المفضلة

معلومات األسرة
* عدد البالغين الذين يعيشون في األسرة
* عدد األطفال الذين يعيشون في األسرة
ضّمن أفراد عائلتك أو أسرتك المباشرة ، وهذا ال يشمل األفراد المستأجرين بشكل منفصل في نفس المبنى 
* الذي أنت فيه



أصبح هذا الصندوق ممكناً من خالل تبرع سخي من مؤسسة المجتمع
المفتوح بقيادة مكتب عضو المجلس راكيل كاستانييدا لوبيز ، فريق
عمل الهجرة التابع لمجلس المدينة باإلضافة إىل مكتب شؤون

.المهاجرين

_________________________________________

ديترويت قامة  إ تثبت  ركة  للمشا وثائق 

صندوق ديترويت لفيروس كورون لألشخاص الذين ال يحملون وثائق

يرجى مالحظة: أن المعلومات التي تقدمها أثناء عملية التقديم سرية تماًما. لن يتم
.مشاركتها مع أي منظمات أو وكاالت خارجية

.بعد تشتيت األموال ، سيتم تدمير المعلومات التي شاركتها

(معرف الصورة (أي معرف ديترويت
فاتورة خدمات أو فاتورة أو كشف حساب لبطاقة االئتمان

(عقد إيجار أو عقد إيجار (غير منتهي
كشف حساب مؤسسة مالية

قسيمة الطعام
أصدرت الحكومة الفيدرالية أو حكومة والية أو مدينة ديترويت وثيقة أو رسالة أو سجل

بيان ضريبة الرهن العقاري أو الممتلكات المحلية
لقب ميشيغان أو تسجيل السيارة

بوليصة تأمين عىل الحياة أو التأمين عىل السيارات أو التأمين عىل المنزل

عائدات الضرائب

أو بيان األرباح W-2 ، W-4 ، سجل التوظيف بما في ذلك كعب الراتب
خطاب من صاحب العمل

رسالة دعم من منظمة دينية أو منظمة مجتمعية أو وكالة خدمات اجتماعية أو ملجأ
للعنف المنزلي أو ملجأ للمشردين داخل مدينة ديترويت

خطاب أو سجل من مستشفى أو مرفق عالج طبي موجه إىل مقدم الطلب

خطاب أو سجل موجه إىل مقدم الطلب في عنوان ديترويت من مدرسة أو كلية أو

جامعة في ميشيغان

إذا لم يكن لديك أي من المستندات ، فستساعدك المؤسسة التي تتقدم
.معها في إفادة خطية

.ما عليك سوى إظهار مستند واحد (1) من المستندات التالية إلثبات اإلقامة في ديترويت
.لن نقوم بجمع المستندات أو عمل نسخ منها

_________________________________________


