
 اظھارنامھ عدم درآمد 
 درآمدی نداشتھ است 

 نام مشتری 

 ماه، سال      ماه، سال         ماه، سال

ام: یک از منابع زیر کسب نکردهاینجانب درآمدی از ھیچ

الزحمھ و غیره) دستمزد حاصل از اشتغال (از جملھ کمیسیون، انعام، پاداش، حق 
 حاصل از کسب و کاری کھ صاحب آن ھستمدرآمد 
 محل زندگی یا سایر امالک متعلق بھ من اجاره  ازحاصل درآمد 
ھای موجودسود سھام از دارایی 
 مبالغ پرداختی تأمین اجتماعی (مثلSSA  وSSIھا، وجوه بازنشستگی، حقوق  نامھھای ساالنھ، بیمھ)، مقرری

 )death benefitsھای بعد از فوت (بازنشستگی یا مستمری
 حقوق بیکاری یا معلولیت 
ھزینھ عمومی (مثل مبالغ کمکTANF ھای نیازمند) ھزینھ موقت برای خانوادهیا ھمان کمک 
کنندنفقھ فرزند، نفقھ ھمسر یا ھدایای دریافتی از اشخاصی کھ در خانوار من زندگی نمی 
ھرگونھ منبعی کھ در باال ذکر نشده باشد 

دھید کھ با وجود نداشتن درآمد یا عدم درآمد کافی در خانوار، شما (یا خانواده شما) بھ چھ نحوی کلیھ لطفاً توضیح 
اید، لطفاً این موضوع را ذکر ھای خود یا بخشی از آنھا نبودهاید. اگر قادر بھ پرداخت کل ھزینھمخارج زندگی را پرداختھ

 کنید.

 پر کردن این بخش الزامی است:

  غذا:

  شھری:   قبوض

  مسکن: 

کنم اطالعات مندرج در این «اظھارنامھ عدم درآمد» تا جایی کھ اطالع دارم کامل و صحیح است.  اینجانب گواھی می
ھانھ موجب تخصیص  چنانچھ با ارائھ اطالعات نادرست بھ صورت آگا با امضای این اظھارنامھ، م کھھمچنین آگاه ھست

 م گرفت. قرار خواھتحت پیگرد قانونی ، ندارم را م کھ صالحیت آنای شوھزینھکمک

 امضای کارمند امضای مشتری

 تاریخ تاریخ

  در سیستمBVS ) وزارت خدمات اجتماعی و بھداشتیDSHS تأیید شد کھ درآمدی برای این مشتری گزارش (
 نشده است

 ) گزارش وزارت خدمات اجتماعی و بھداشتیDSHSضمیمھ گردید ( 
   اگر تأیید نشده است، دلیل آن ذکر گردد

 توضیحات:  

نام متقاضی اصلی در پرونده  


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	1: 
	2: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	DSHS 1: 
	DSHS 2: 
	toggle_3: Off
	undefined: 


