برنامج فائدة النطاق العريض ف حاالت الطوارئ – تعليمات ورقة عمل األرسة المعيشية (نموذج لجنة االتصاالت الفدرالية )5639
الصفحة  :1حول برنامج فائدة النطاق العريض ف حاالت الطوارئ
برنامج فائدة النطاق العريض ف حاالت الطوارئ (برنامج  )EBBهو برنامج مؤقت للحكومة الفيدرالية يوفر خصما شهريا عىل خدمات النطاق
العريض وحيثما كان متاحا ،خصما لمرة واحدة عىل جهاز متصل لتأهيل المستهلكي ذوي الدخل المنخفض خالل جائحة .COVID-19
لمن هو هذا الملف؟
.
استخدم ورقة عمل األرسة المعيشية إذا كان شخص آخر ف عنوانك يحصل عىل فائدة برنامج  EBBسوف تساعدك اإلجابات عىل
أسئلة ورقة العمل ف معرفة ما إذا كان هناك ر
أكث من أرسة واحدة ف عنوانك.
ما المقصود بمصطلح األرسة المعيشية؟
واألرسة المعيشية ه مجموعة من الناس الذين يعيشون معا ويتقاسمون الدخل والنفقات (حت لو لم تكن لهم صلة ببعضهم بعض).
أمثلة عىل أرسة معيشية واحدة:
• الزوجان اللذان يعيشان معا هما أرسة واحدة .يجب أن يتشاركوا ف فائدة واحدة من برنامج .EBB
• الوالد/الوص والطفل اللذان يعيشان معا هم أرسة معيشية واحدة .يجب أن يتشاركوا ف فائدة واحدة من برنامج .EBB
• والوالد/الوص والطفل اللذان يعيشان معا هم أرسة معيشية واحدة .يجب أن يتشاركوا ف فائدة واحدة من برنامج .EBB
أمثلة ر
ألكث من أرسة معيشية:
• أربعة زمالء ف السكن يعيشون معا ولكن ال يتقاسمون المال هم أرب ع أرس .يمكن أن يكون لهم برنامج فائدة  EBBواحد
لكل منهم ،أي أربعة كمجموع للفوائد.
•  30من كبار السن الذين يعيشون ف مثل مساعدة المعيشة ولكن ال يتقاسمون المال هم  30أرسة .يمكن أن يكون لهم
برنامج فائدة  EBBواحد كل منهم ،أي  30كمجموع للفوائد.
مرصوفات األرس المعيشية
األرسة تتقاسم النفقات .تشمل النفقات المثلية ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،الغذاء ،نفقات الرعاية الصحية ،وتكلفة استئجار أو دفع
الرهن العقاري عىل مكان إقامتهم والمرافق.
الدخل
تتقاسم األرس الدخل .الدخل يشمل الراتب ،استحقاقات المساعدة العامة ،مدفوعات الضمان االجتماع ،المعاشات التقاعدية،
تعويض البطالة ،استحقاقات المحاربي القداىم ،المثاث ،النفقة ،مدفوعات إعالة الطفل ،استحقاقات تعويض العمال ،الهدايا،
ومكاسب اليانصيب.
الصفحة  :2المعلومات الخاصة بك
جميع الحقول مطلوبة ما لم تتم اإلشارة إىل خالف ذلك .استخدم فقط “الحروف الكبثة” والحث األسود لملء هذا النموذج.
 .1ما هو اسمك القانون الكامل؟ أدخل اسمك األول عىل السطر األول ،واالسم األوسط (اختياري) عىل السطر الثان ف
المجموعة األوىل من المربعات ،واسم العائلة عىل السطر الثالث .قم بتضمي أي الحقة (اختياري) عىل السطر الثان ف
المجموعة الثانية من المربعات .يرج استخدام اسمك القانون الكامل الذي تستخدمه ف الوثائق الرسمية .ال تستخدم لقبا.
 .2ما هو عنوان منلك؟ أدخل عنوان مثلك .يجب أن يكون هذا هو العنوان الذي ستتلق فيه الخدمة وال يمكن أن يكون
صندوق بريد .صندوق وينبغ أن تشمل رقم الشارع الخاص بك واالسم عىل السطر األول  ،الشقة أو رقم الوحدة (إذا كان
لديك واحد) عىل السطر الثان ف المجموعة األوىل من الصناديق ،والمدينة عىل السطر الثان ف المجموعة الثانية من
المربعات ،واختصار الدولة عىل السطر الثالث ف المجموعة األوىل من المربعات ،والرمز الثيدي عىل السطر الثالث ف
المجموعة الثانية من المربعات.
الصفحة  :3هل يمكنك التقدم بطلب؟
اتبع شجرة القرار هذه لتأكيد ما إذا كنت مؤهال لثنامج .EBB

 .1هل تعيش مع شخص بالغ آخر؟
.
تحقق من “نعم” (المرب ع األول) إذا كنت تعيش مع شخص بالغ آخر البالغون هم األشخاص الذين يبلغون من العمر 18
عاما أو ر
أكث ،أو من هم قارصون متحررون .ويمكن أن يشمل ذلك الزوج ،الشيك المثىل ،الوالد ،االبن أو االبنة البالغة ،البالغ
ف عائلتك ،رسيك سكن بالغ ،إلخ .االنتقال إىل القسم الثان.
أو
.
حدد “ال” (المرب ع الثان) إذا كنت ال تعيش مع شخص بالغ آخر إذا قمت بتحديد “ال” ،يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل
برنامج  .EBBيرج تحديد المرب ع الموجود عىل يمي هذا القسم لإلشارة إىل أنه يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل برنامج
 .EBBاالنتقال إىل القسم الرابع.
 .2هل يحصلون عىل فائدة برنامج EBB؟
إذا قمت بتحديد “نعم” ف القسم األول:
إذا كان الشخص البالغ الذي تعيش معه يتلق مثة برنامج  ،EBBفحدد “نعم” (المرب ع األول) ف القسم الثان.
االنتقال إىل القسم الثالث.
أو
إذا لم يتلق الشخص البالغ الذي تعيش معه مثة برنامج  EBBفحدد “ال” (المرب ع الثان) ف القسم الثان .يرج
تحديد المرب ع الموجود عىل يمي هذا القسم لإلشارة إىل أنه يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل برنامج .EBB
االنتقال إىل القسم الرابع.
 .3هل تشارك المال (الدخل والنفقات) معهم؟
إذا قمت بالتحقق من “نعم” ف القسم الثان:
إذا كنت أنت واألشخاص البالغي اآلخرين ف أرستكم المعيشية تتشاركون المال (الدخل والنفقات) ،فحدد “نعم”
(المرب ع األول) .يمكن أن تكون هذه ه تكلفة الفواتث والغذاء ،وما إىل ذلك ،والدخل .إذا كنت مثوجا ،فيجب
عليك تحديد “نعم” لهذا السؤال .أنت غث مؤهل لثنامج  EBBألن شخص ما ف أرستك المعيشية يحصل بالفعل
عىل المنفعة .يسمح لك فقط بالحصول عىل استحقاق واحد لثنامج  EBBلكل أرسة ،وليس لكل شخص .الرجاء
تحديد المرب ع الموجود أسفل هذا القسم لإلشارة إىل أنك غث مؤهل لثنامج  .EBBال تحتاج إىل القيام بأي شء
آخر ف ورقة العمل هذه.
أو
.
إذا كنت أنت وبالغ آخر ف مثلك ال تشاركان المال (الدخل والنفقات) ،فحدد “ال” (المرب ع الثان) يمكنك التقدم
بطلب للحصول عىل برنامج  .EBBأنت تعيش ف عنوان مع ر
أكث من أرسة واحدة وال تحصل أرستك عىل فائدة
برنامج  EBBحت اآلن .يرج تحديد المرب ع الموجود عىل يمي هذا القسم لإلشارة إىل أنه يمكنك التقدم بطلب
للحصول عىل برنامج  .EBBاالنتقال إىل القسم الرابع.
 .4حدد المرب ع الذي يقدم أفضل وصف للمكان الذي تعيش فيه:
• مبت سكت
• مثل أرسة واحدة
• مرفق سكت (مثل دار رعاية أو مرفق معيشة مساعد)
• السكن أو المأوى االنتقاىل
• آخر إذا اخثت هذا ،فثج تقديم وصفا ف المساحة المتوفرة.
انتقل إىل القسم الخامس.
 .5إذا كنت تعيش ف مثل أرسة واحدة حيث تقدمت ثالث أرس معيشية اقتصادية أو ر
أكث لثنامج  ،EBBفثج تحديد عدد
األفراد الذين يقيمون عىل العنوان ف السطر األول وعدد األشخاص ف أرستك االقتصادية عىل الخط الثان .وإال ،فاتركها
فارغة .انتقل إىل القسم السادس.
الصفحة  :4اتفاقية و بيان قانون الخصوصية
يرج توقيع االتفاقية أدناه وتوقيع وتاري خ ورقة العمل هذه .أرسل ورقة العمل هذه مع نموذج تطبيق برنامج فائدة النطاق العريض ف
حاالت الطوارئ.

من خالل التوقيع ،فإنك توافق عىل السماح ل  USACباالتصال بك عىل رقم الهاتف الذي قدمته للحصول عىل رسائل التذكث
والتحديثات الهامة حول خدمة برنامج  .EBBقد يتم تطبيق أسعار الرسائل والبيانات .أرسل رسالة نصية “إيقاف” إلنهاء الرسائل.
األمر (األمور) الت تنطبق عليك:
 .Aإذا أجبت ب “نعم” عىل السؤالي األول والثان و”ال” عىل السؤال الثالث ،فإن البيان األول أ سيقول أنك تعيش ف عنوان مع
ر
أكث من أرسة .وإال ،فاتركها فارغة .انتقل إىل القسم السابع.
 .Bإذا أجبت “ال” عىل األسئلة واحد أو اثني أو ثالثة  ،فإن البيان األوىل ب يعت أن الحد الواحد لكل أرسة هو قاعدة لجنة
االتصاالت االتحادية ( ،)FCCوسوف تفقد فائدة النطاق العريض ف حاالت الطوارئ إذا كشت هذه القاعدة .وإال ،فاتركها
فارغة .االنتقال إىل القسمي الثامن و التاسع
إذا وضعت األحرف األوىل عىل القسم األول أو كال القسمي أعاله ،فقم بالتوقيع وتدوين التاري خ عىل ورقة العمل هذه:
 .8التوقيع :وقع اسمك.
 .9تاري خ اليوم :أدخل تاري خ اليوم.
بيان قانون الخصوصية
يوضح بيان قانون الخصوصية هذا كيف سنستخدم المعلومات الشخصية الت تدخلها ف هذا النموذج.
قانون الخصوصية هو القانون الذي يتطلب من لجنة االتصاالت االتحادية ( )FCCو Universal Service Administrative Company
( )USACلشح لماذا نطلب من األفراد للحصول عىل معلومات شخصية وماذا سنفعل مع هذه المعلومات بعد أن نجمعها.
السلطة 47 :الواليات المتحدةC. §254.؛ قانون االعتمادات الموحدة ،2021 ،القانون العام  ،260-116التاسع ،البند 904؛  CFR 47الجزء
 ،54القسمي الفرعيي  Eو .P
الغرض :نقوم بجمع هذه المعلومات الشخصية حت نتمكن من التحقق من هويتك وأنك مؤهل لثنامج رسيان الحياة أو الثامج المماثلة الت
تستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك ف بعض برامج المنافع الحكومية كمعايث أهلية ،مثل برنامج مزايا النطاق العريض ف حاالت الطوارئ.
يمكننا الوصول واالحتفاظ واستخدام المعلومات الشخصية الخاصة بك بالطريقة الموضحة ف نظام Lifeline System of Records
 ،Notice )SORN(، FCC / WCB-1الذي نش ف  86بنك االحتياط الفيدراىل .سجل ( 11526فثاير ،)2021 ،25 .وبرنامج فائدة النطاق
العريض ف حاالت الطوارئ  ،SORN، FCC / WCB-3الذي نش ف  86بنك االحتياط الفيدراىل .سجل  25( 11526فثاير)2021 ،
االستخدامات الروتينية :قد نشارك المعلومات الشخصية الت تدخلها ف هذا النموذج مع أطراف أخرى ألغراض محددة ،مثل:
• مع المقاولي الذين يساعدوننا عىل تشغيل برنامج  Lifelineوالثامج المماثلة الت تستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك ف بعض برامج
المنفعة الحكومية كمعايث أهلية ،مثل برنامج استحقاقات النطاق العريض ف حاالت الطوارئ؛
• مع الوكاالت الحكومية االتحادية والحكومية األخرى ف الواليات والوكاالت القبلية الت تساعدنا عىل تحديد أهلية برنامج  Lifelineالخاصة
بك واألهلية لثامج مماثلة الت تستخدم الدخل أو مشاركة المستهلك ف بعض الثامج االستحقاقات الحكومية كمعايث األهلية ،مثل برنامج
المنفعة ف حاالت الطوارئ ذات النطاق العريض؛
• مع رسكات االتصاالت ومقدىم خدمات النطاق العريض الت توفر لك خدمة رسيان الحياة والخدمة ف إطار برنامج مماثل يستخدم الدخل أو
مشاركة المستهلك ف بعض الثامج االتحادية فائدة كمعايث األهلية ،مثل برنامج المنفعة ذات النطاق العريض ف حاالت الطوارئ؛
 .مع الوكاالت االتحادية األخرى أو إىل هيئات إدارية أو قضائية أخرى يؤذن للجنة المنافسة الثي هة بالمثول أمامها؛
• مع الوكاالت والكيانات واألشخاص المناسبي عندما تشتبه لجنة االتصاالت الفيدرالية أو تؤكد حدوث خرق للمعلومات؛ و
• مع المسؤولي عن إنفاذ القانون وغثهم من المسؤولي التحقيق ف االنتهاكات المحتملة لثنامج  Lifelineوغثها من قواعد الثنامج.
يتم نش قائمة كاملة بالطرق الت قد نستخدم بها معلوماتك ف برنامج رسيان الحياة  SORNوبرنامج فائدة النطاق العريض ف حاالت الطوارئ
الموضح ف فقرة “الغرض” من هذا البيان.
الكشف :ال يطلب منك تقديم المعلومات الت نسأل عنها ،ولكن إذا لم تقم بذلك ،فلن تكون مؤهال لتلق خدمات  Lifelineبموجب قواعد
برنامج  .Lifeline، 47 C.F.Rالجزء  ،54الجزء الفرع  ،Eأو الفوائد بموجب برنامج مزايا النطاق العريض ف حاالت الطوارئ.C.F.R 47 ،
الجزء  ،54الجزء الفرع .P

ألية أسئلة ،يرج االتصال ) Universal Service Administrative Company (USACبـ
الموقع اإللكثونGetEmergencyBroadband.org:
الهاتف :اتصل بمركز دعم النطاق العريض ف حاالت الطوارئ عىل الرقم 0311-511-833-1

