
Save time and ensure social distancing by registering your household online. Once you register, 

you won’t have to register again each time you come. 

Registration simply helps us serve you better, using an online system called Link2Feed. We ask 

for basic household information such as names and address. We ask other questions too that 

are optional to answer.  

All information you provide is confidential and will not affect any benefits you may already be receiving from government assistance programs. Only 

authorized users within the Gleaners Community Food Bank food security network will have access to your information.   

Register with Link2Feed NOW for faster check-in! 

Need assistance registering? Call 313-347-2082 

Receive free, healthy food for your family through 

Best Food Forward. 

Best Food Forward (BFF) is a collaborative and holistic approach to food security by providing 

healthy food and nutrition education for schools and families at five schools in the Warren 

Consolidated School District: 

Green Acres Elementary, Pearl Lean Elementary, Siersma Elementary, Beer Middle School, 

Warren Mott High School 

Come to a BFF Mobile Pantry for 30 lbs of nutritious food. 

The monthly truckloads of healthy and delicious foods occur at schools. Families are provided 

with about 30 pounds of food like fresh fruits and vegetables, whole grain items, protein, milk, 

and other shelf-stable grocery items. View the 2020 schedule online at  

gcfb.org/bestfoodforward. You can attend any BFF Mobile Pantry. 
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Complete this application to answer basic questions about you and your household.  

Return this application to the BFF Drop Box in your child’s school’s main office. 

Share your name or phone number at the BFF Mobile Pantry for quicker check-in. 

You can also register online at foodbankhelp.link2feed.com. 

Learn more at gcfb.org/bestfoodforward 



 
 مرسل من قبل 

(Referred By) 

 (Email)  البريد اإللكترون      

 االتصال للضرورة 
(Emergency Contact)  

 (Phone) الهاتف 

 (Relation)  العالقة 

(Gender)   الجنس 

 أنثى
(Female) 

 مخنث 
(Transgender) 

 

   ذكر
(Male) 

  غير مفصح عنه 
(Undisclosed) 

 

(Marital Status) غير مفصح عنه 

  عازب
(Single) 

 সাধারন আইন 
(Common - Law)  

 

  متزوج
(Married) 

  مطلق 
(Divorced) 

 

 منفصل
(Separated) 

   أرمل 
(Widowed) 

 

  غير مفصح عنه 
(Undisclosed)   

(Housing Type) نوع السكن  

 منزل متنقل
(Mobile Home)  

  آخر
(Other)  

 تأخير خصوصي
(Private Rental) 

 

 منزل ملك
(Own Home)  

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

 سكن المسنين
(Senior Living Facility) 

 

  ال منزل
(Unhoused)  

  سكن طالبي
(Student Housing)  

 بيت/مأوى شبابي
(Youth Home/Shelter) 

 

 مأوى اسعافي / بعثة / انتقالي 
(Emergency Shelter/Mission/Transitional)  

 سكن للمعالجة
(Residential Treatment Facility or Supervised Housing)      

 

 
 سكن اجتماعي عام

(Public Social Housing) 

 مع عائلة/أصدقاء 
         (With Family/Friends) 

 دائم
        (Permanent) 

 مؤقت      
        (Temporary)            

 

 اللغات
Language(s) 

     English      Spanish 

     Arabic      Other (specify) 

(select all that apply) اختر كل ما ينطبق     (Ethnicity) األصل العرقي 

 أالسكا األصلية / ألوت / إسكيمو
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

 أسود / أمريكي من أصل أفريقي
(Black/African American)  

 آسيا
(Asian)  

 غير متوفر
(None)  

 الهندي األمريكي / األمريكي األصلي
(American Indian/Native American)  

 العربية األمريكية
(Arab American)  

 اسباني / امريكا
(Hispanic/Latino)  

 آخر
(Other)  

 الشرق األوسط / شمال أفريقيا
(Middle Eastern/North African)  

 جزر المحيط الهادئ
(Pacific Islander)  

 أبيض / األنجلو
(White/Anglo)  

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

L2F Client Intake Form   
 التاريخ

(Date) 

 اإلسم األخير
(Last Name) 

 العنوان
(Address) 

 المدينة
(City) 

 تاريخ الميالد
(Date of Birth)                                  

 الهاتف
(Phone) 

 اإلسم األول
(First Name) 

 الوالية
(State) 

 الدولة
(County) 

 

 

  

 الموافقة على تسجيل المعلومات
(Consent to record information) 

 

 

   

 
)Yes) نعم 

 تاريخ ميالد تقديري؟
(Estimated DOB?) )No)  ال 

 رمز المنطقة
(Zip) 



(Self-Identifies As - Select all that apply)  التعريف الشخصي مثل:   اختر كل ما ينطبق 

 غير قادر على العمل
(Unable to work) 

 يستطيع العمل 
(Able to work) 

 معاق 
(Disabled) 

 

 حارس ل
 )اختر كل ما ينطبق(

Caretaker for:  
(select all that apply)  

 األطفال
Children  

 معاق
Disabled  

 كبار السن
Elderly    

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

 الحيوانات األليفة انعدام األمن الغذائي
(Pet Food Insecurity)   

 مرض عقلي
(Mental Illness)  

 حامل
(Pregnant)  

 غير متوفر
(None)  

 آخر
(Other)  

 مخضرم
(Veteran)   

 الرضاعة الطبيعية
(Breastfeeding)  

    

   متقاعد
(Retired)  

 بعد الوالدة
(Postpartum)  

(Transportation Type)   نوع النقل 

  ال شيء
(None) 

 المشي 
(Walking) 

  وسائل النقل العامة 
(Public Transportation) 

 ركوب الدراجات 
(Biking) 

 

 مركبة     )مملوكة(
(Vehicle-owned) 

 مركبة )ركوب مع شخص ما( 
(Vehicle - ride w/someone) 

 الكابينة/ تاكسي/ أوبر 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

(Employment Type)  نوع الوظيفة 

 دوام جزئى
(Part-Time)  

 دوام كامل
(Full Time)  

  موسمي
(Seasonal)  

 طالب بعد الثانوية
(Post Secondary Student)  

 وظائف متعددة
(Multiple Jobs)  

  الجيش
(Military)  

  ال شيء
(None)  

 تنمية القوى العاملة/شهادة التدريب/شهادة التدريب
(Workforce Development/Pre-Apprenticeship/Certification Training)         

  غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

 آخر
(Other)  

 متقاعد
(Retired)  

  

      

 غير مدفوع
(Unpaid) 

 مدفوع 
(Paid)  

 التلمذة الصناعية / متدرب 
(Apprenticeship/Internship) 

 

 الوجبات الصيفية / لقاء وتناول الطعام
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 معونة المتقاعدين العسكريين 
(Vet’s Aid)  

  مساعدة طبية للفقراء 
(Medicaid) 

 

 وجبات المجتمع / وجبات على عجالت
(Community Meals/Meals on Wheels) 

 WICبرنامج    
(WIC) 

  الرعاية الطبية 
(Medicare) 

 

(Assistance Received)  المساعدة المستلمة 

CSFP -  / برنامج األغذية التكميلية للسلعFocus Hope  
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 FIP / TANF / AFDC / الفوائد النقدية 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 المعونة للمكفوفين أو المعوقين  
(Aid to the Blind or Disabled) 

 

  Houing Voucher Choiceبرنامج 
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

 FAP / SNAP / الفوائد الغذائية 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 مساعدة الطاقة 
(Energy Assistance) 

 

 وجبات مدرسية )غداء مجاني / مخفض(
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 الرعاية / والرعاية المبكرة  
(Headstart/Early Headstart) 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

 غير مفصح عنه
(Undisclosed) 

 الدكتوراه 
(PhD) 

 ماجيستير 
(Master’s Degree) 

 سنتين جامعية 
(2 Year Degree) 

 شهادة الدراسة الثانوية 
(High School Diploma) 

8-0الصفوف    
(Grades 0-8) 

 مدرسة التجارة / االعتماد المهني
(Trade school/Professional accreditation) 

 بعد الثانوية )بعض( 
(Post-Secondary -some) 

 أربع سنوات جامعية 
(4 Year Degree) 

 )دبلوم معادلة العامة(  
(GED) 

11-9الصفوف    
(Grades 9-11) 

      

  

    

(Education) التعليم   



 موظف بدوام كامل $
Full Time Employment 

 عمل بدوام جزئي $
Part Time Employment 

 عمل حر لحسابه $
Self Employed 

  غير موظف $
Unemployment 

  VAفوائد   $
VA Benefits 

 نفقة الزوجة المطلقة $
Alimony 

 التقاعد الشخصي/ التقاعد الوظيفي $
(Pension/Retirement) 

(Income Sources - Monthly - include dollar amount)  شهريا )تشمل المبلغ بالدوالر( -مصادر الدخل  

 دعم الطفل $
(Child Support) 

 Fosterرعاية األطفال خارج العائلة  $
(Foster Care) 

 إيرادات اإليجار $
(Rental Income) 

 دخل الممتلكات $
(Royalty Income) 

  المهن $
(Apprenticeship) 

 هدايا / الدعم العائلي $
(Family Gifts/Support) 

 المساعدات المالية للطالب $
(Student Financial Aid) 

(Social Security)  ضمان اجتماعي 

 تقاعد  $
(Retirement - SSR) 

 من الناجين $
(Survivor’s - SSS) 

 إضافي $
(Supplemental -SSI) 

 عجز $
(Disability - SSD) 

 دخل المعونات والمصاريف  
(Stipend)   

$ 
 المهن

(Apprenticeship) 

$ 
  تطوع

(Volunteer) 

$ 
 تنمية القوى العاملة

(Workforce Development) 

 بطاقة الغذاء بريدج
(Bridge Card) 

$ 
 برنامج مساعدة الغذاء التكميلي

(SNAP)  

$ 
 برنامج
 (WIC) 

$ 
 المساعدة النقدية

(Cash Assistance) 

 ال يوجد دخل
No Income 

  غير مفصح عنه 
Undisclosed  

 

Monthly Expenses (for the household, include dollar amount))المصروفات الشهرية )لألسرة ، تشمل مبلغ الدوالر 

  طبي $
(Medical) 

 السكن مع المرافق $
(Housing w/Utilities) 

  السكن $
(Housing) 

 االحتياجات الشخصية $
(Personal Needs) 

 دعم الطفل $
(Child Support) 

 رعاية الطفل / الحضانة $
(Child Care/Daycare 

 مصاريف جامعية $
(College Expenses) 

 طعام $
(Food) 

 رعاية الكبار $
(Adult Care) 

(Utilities)  خدمات 

 غاز $
(Gas)  

 تكلفة وسائط النقل
(Transportation Costs) 

 مالبس $
(Clothing)  

 إفالس
(Bankruptcy) 

 كهربائي 
(Electric) 

(Loan)  قرض (Insurance)  تأمين 

 غاز $
(Gas) 

  عام $
(General) 

 سيارة $
(Car) 

  ماء $
(Water) 

 الضرائب الحكومية $
(IRS) 

 الصحة $
(Health) 

  آخر $
(Other) 

 طالب علم $
(Student) 

  المنزل $
(Home) 



 

 

 (Household Dietary Considerations) االعتبارات الغذائية المنزلية 

  موافق للشريعة اليهودية
(Kosher)  

 ضغط دم منخفض
(Low Blood Pressure)  

 حساسية/ تحسس ، شجرة البندق
(Tree Nut Allergy/Sensitivity) 

 

  األكل الحالل
(Halal)  

 مريض بالسكر
(Diabetic)  

 حساسية الكبريت
(Sulfite Sensitivity) 

 

  نباتي
(Vegetarian)   

 مرض القلب
(Heart Disease)  

 حساسية/ تحسس، األلبان
(Dairy Allergy/Sensitivity) 

 

  نباتي
(Vegan)  

 ال تبريد
(No Refrigeration)  

 حساسية/ تحسسن، الغلوتين
(Gluten Allergy/Sensitivity) 

 

 مرض االضطرابات الهضمية
(Celiac Disease)  

 أدوات طبخ محدودة/ ال يوجد
(No/Limited Cooking Equipment)  

 حساسية/ تحسس، حمضيات
(Citrus Allergy/Sensitivity) 

 

 مشاكل األسنان
(Dental Concerns)  

 حساسية/ تحسس، فول سوداني
(Peanut Allergy/Sensitivity)  

 حساسية/ تحسس، قرفة
(Cinnamon Allergy/Sensitivity) 

 

 انخفاض الملح
(Low Sodium)  

 حساسية/ تحسس، البيض
(Egg Allergy/Sensitivity)  

 حساسية/ تحسس، الطماطم )بندورة(
(Tomato Allergy/Sensitivity) 

 

 ارتفاع ضغط الدم )ارتفاع ضغط الدم(
(Hypertension - high blood pressure)  

 حساسية/ تحسس، طعام بحري
(Seafood Allergy/Sensitivity)  

 آخر
(Other  - Please specify)  

 



 

 

(Spouse/Significant Other Information) الزوج 

 
 اإلسم األخير

(Last Name) 

 تاريخ الميالد 
(Date of Birth)                                   

(No)  ال (Yes) تاريخ ميالد تقديري؟ نعم 
(Estimated DOB?) 

 اإلسم األول 
(First Name) 

(Gender)   الجنس 

 أنثى
(Female) 

 مخنث 
(Transgender) 

 

   ذكر
(Male) 

  غير مفصح عنه 
(Undisclosed) 

 

   (Relationship) الصلة 

 األبوين
(Parent) 

  طفل 
(Child) 

 الزوج 
(Spouse) 

 

 جد
(Grandparent) 

 حفيد 
(Grandchild) 

 أخوان 
(Sibling) 

 

 شريك شرعي
(Common-Law Partner) 

  صاحب/صديقة 
(Boyfriend/Girlfriend) 

  آخر 
(Other) 

 

 
 

 غير مفصح عنه 
(Undisclosed) 

  
(Friend) 

 

(select all that apply) اختر كل ما ينطبق     (Ethnicity) األصل العرقي 

 أالسكا األصلية / ألوت / إسكيمو
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

 أسود / أمريكي من أصل أفريقي
(Black/African American)  

 آسيا
(Asian)  

 غير متوفر
(None)  

 الهندي األمريكي / األمريكي األصلي
(American Indian/Native American)  

 العربية األمريكية
(Arab American)  

 اسباني / امريكا
(Hispanic/Latino)  

 آخر
(Other)  

 الشرق األوسط / شمال أفريقيا
(Middle Eastern/North African)  

 جزر المحيط الهادئ
(Pacific Islander)  

 أبيض / األنجلو
(White/Anglo)  

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

(Self-Identifies As - Select all that apply)  التعريف الشخصي مثل:   اختر كل ما ينطبق 

 غير قادر على العمل
(Unable to work) 

 يستطيع العمل 
(Able to work) 

 معاق 
(Disabled) 

 

 حارس ل
 )اختر كل ما ينطبق(

Caretaker for:  
(select all that apply)  

 األطفال
Children  

 معاق
Disabled  

 كبار السن
Elderly    

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

 الحيوانات األليفة انعدام األمن الغذائي
(Pet Food Insecurity)   

 مرض عقلي
(Mental Illness)  

 حامل
(Pregnant)  

 غير متوفر
(None)  

 آخر
(Other)  

 مخضرم
(Veteran)   

 الرضاعة الطبيعية
(Breastfeeding)  

    

   متقاعد
(Retired)  

 بعد الوالدة
(Postpartum)  

(Transportation Type)   نوع النقل 

  ال شيء
(None) 

 المشي 
(Walking) 

  وسائل النقل العامة 
(Public Transportation) 

 ركوب الدراجات 
(Biking) 

 

 مركبة     )مملوكة(
(Vehicle-owned) 

 مركبة )ركوب مع شخص ما( 
(Vehicle - ride w/someone) 

 الكابينة/ تاكسي/ أوبر 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

 الوجبات الصيفية / لقاء وتناول الطعام
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 معونة المتقاعدين العسكريين 
(Vet’s Aid)  

  مساعدة طبية للفقراء 
(Medicaid) 

 

 وجبات المجتمع / وجبات على عجالت
(Community Meals/Meals on Wheels) 

 WICبرنامج    
(WIC) 

  الرعاية الطبية 
(Medicare) 

 

(Assistance Received)  المساعدة المستلمة 

CSFP -  / برنامج األغذية التكميلية للسلعFocus Hope  
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 FIP / TANF / AFDC / الفوائد النقدية 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 المعونة للمكفوفين أو المعوقين  
(Aid to the Blind or Disabled) 

 

  Houing Voucher Choiceبرنامج 
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

 FAP / SNAP / الفوائد الغذائية 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 مساعدة الطاقة 
(Energy Assistance) 

 

 وجبات مدرسية )غداء مجاني / مخفض(
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 الرعاية / والرعاية المبكرة  
(Headstart/Early Headstart) 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  



 

 

(Employment Type)  نوع الوظيفة 

 دوام جزئى
(Part-Time)  

 دوام كامل
(Full Time)  

  موسمي
(Seasonal)  

 طالب بعد الثانوية
(Post Secondary Student)  

 وظائف متعددة
(Multiple Jobs)  

  الجيش
(Military)  

  ال شيء
(None)  

 تنمية القوى العاملة/شهادة التدريب/شهادة التدريب
(Workforce Development/Pre-Apprenticeship/Certification Training)         

  غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

 آخر
(Other)  

 متقاعد
(Retired)  

  

      

 غير مدفوع
(Unpaid) 

 مدفوع 
(Paid)  

 التلمذة الصناعية / متدرب 
(Apprenticeship/Internship) 

 

 موظف بدوام كامل $
Full Time Employment 

 عمل بدوام جزئي $
Part Time Employment 

 عمل حر لحسابه $
Self Employed 

  غير موظف $
Unemployment 

  VAفوائد   $
VA Benefits 

 نفقة الزوجة المطلقة $
Alimony 

 التقاعد الشخصي/ التقاعد الوظيفي $
(Pension/Retirement) 

(Income Sources - Monthly - include dollar amount)  شهريا )تشمل المبلغ بالدوالر( -مصادر الدخل  

 دعم الطفل $
(Child Support) 

 Fosterرعاية األطفال خارج العائلة  $
(Foster Care) 

 إيرادات اإليجار $
(Rental Income) 

 دخل الممتلكات $
(Royalty Income) 

  المهن $
(Apprenticeship) 

 هدايا / الدعم العائلي $
(Family Gifts/Support) 

 المساعدات المالية للطالب $
(Student Financial Aid) 

(Social Security)  ضمان اجتماعي 

 تقاعد  $
(Retirement - SSR) 

 من الناجين $
(Survivor’s - SSS) 

 إضافي $
(Supplemental -SSI) 

 عجز $
(Disability - SSD) 

 دخل المعونات والمصاريف  
(Stipend)   

$ 
 المهن

(Apprenticeship) 

$ 
  تطوع

(Volunteer) 

$ 
 تنمية القوى العاملة

(Workforce Development) 

 بطاقة الغذاء بريدج
(Bridge Card) 

$ 
 برنامج مساعدة الغذاء التكميلي

(SNAP)  

$ 
 برنامج
 (WIC) 

$ 
 المساعدة النقدية

(Cash Assistance) 

 ال يوجد دخل
No Income 

  غير مفصح عنه 
Undisclosed  

 



 

 

 (Additional Household Member) عضو األسرة اإلضافي 

 
 اإلسم األخير

(Last Name) 

  تاريخ الميالد 
(Date of Birth)                                   

(No)  ال (Yes) تاريخ ميالد تقديري؟ نعم 
(Estimated DOB?) 

 اإلسم األول 
(First Name) 

(select all that apply) اختر كل ما ينطبق     (Ethnicity) األصل العرقي 

 أالسكا األصلية / ألوت / إسكيمو
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

 أسود / أمريكي من أصل أفريقي
(Black/African American)  

 آسيا
(Asian)  

 غير متوفر
(None)  

 الهندي األمريكي / األمريكي األصلي
(American Indian/Native American)  

 العربية األمريكية
(Arab American)  

 اسباني / امريكا
(Hispanic/Latino)  

 آخر
(Other)  

 الشرق األوسط / شمال أفريقيا
(Middle Eastern/North African)  

 جزر المحيط الهادئ
(Pacific Islander)  

 أبيض / األنجلو
(White/Anglo)  

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

(Self-Identifies As - Select all that apply)  التعريف الشخصي مثل:   اختر كل ما ينطبق 

 غير قادر على العمل
(Unable to work) 

 يستطيع العمل 
(Able to work) 

 معاق 
(Disabled) 

 

 حارس ل
 )اختر كل ما ينطبق(

Caretaker for:  
(select all that apply)  

 األطفال
Children  

 معاق
Disabled  

 كبار السن
Elderly    

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

 الحيوانات األليفة انعدام األمن الغذائي
(Pet Food Insecurity)   

 مرض عقلي
(Mental Illness)  

 حامل
(Pregnant)  

 غير متوفر
(None)  

 آخر
(Other)  

 مخضرم
(Veteran)   

 الرضاعة الطبيعية
(Breastfeeding)  

    

   متقاعد
(Retired)  

 بعد الوالدة
(Postpartum)  

(Transportation Type)   نوع النقل 

  ال شيء
(None) 

 المشي 
(Walking) 

  وسائل النقل العامة 
(Public Transportation) 

 ركوب الدراجات 
(Biking) 

 

 مركبة     )مملوكة(
(Vehicle-owned) 

 مركبة )ركوب مع شخص ما( 
(Vehicle - ride w/someone) 

 الكابينة/ تاكسي/ أوبر 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

 الوجبات الصيفية / لقاء وتناول الطعام
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 معونة المتقاعدين العسكريين 
(Vet’s Aid)  

  مساعدة طبية للفقراء 
(Medicaid) 

 

 وجبات المجتمع / وجبات على عجالت
(Community Meals/Meals on Wheels) 

 WICبرنامج    
(WIC) 

  الرعاية الطبية 
(Medicare) 

 

(Assistance Received)  المساعدة المستلمة 

CSFP -  / برنامج األغذية التكميلية للسلعFocus Hope  
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 FIP / TANF / AFDC / الفوائد النقدية 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 المعونة للمكفوفين أو المعوقين  
(Aid to the Blind or Disabled) 

 

  Houing Voucher Choiceبرنامج 
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

 FAP / SNAP / الفوائد الغذائية 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 مساعدة الطاقة 
(Energy Assistance) 

 

 وجبات مدرسية )غداء مجاني / مخفض(
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 الرعاية / والرعاية المبكرة  
(Headstart/Early Headstart) 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

(Gender)   الجنس 

 أنثى
(Female) 

 مخنث 
(Transgender) 

 

   ذكر
(Male) 

  غير مفصح عنه 
(Undisclosed) 

 

   (Relationship) الصلة 

 األبوين
(Parent) 

  طفل 
(Child) 

 الزوج 
(Spouse) 

 

 جد
(Grandparent) 

 حفيد 
(Grandchild) 

 أخوان 
(Sibling) 

 

 شريك شرعي
(Common-Law Partner) 

  صاحب/صديقة 
(Boyfriend/Girlfriend) 

  آخر 
(Other) 

 

 
 

 غير مفصح عنه 
(Undisclosed) 

  
(Friend) 

 



 

 

 (Additional Household Member) عضو األسرة اإلضافي 

 
 اإلسم األخير

(Last Name) 

  تاريخ الميالد 
(Date of Birth)                                   

(No)  ال (Yes) تاريخ ميالد تقديري؟ نعم 
(Estimated DOB?) 

 اإلسم األول 
(First Name) 

(select all that apply) اختر كل ما ينطبق     (Ethnicity) األصل العرقي 

 أالسكا األصلية / ألوت / إسكيمو
(Alaska Native/Aleut/Eskimo)  

 أسود / أمريكي من أصل أفريقي
(Black/African American)  

 آسيا
(Asian)  

 غير متوفر
(None)  

 الهندي األمريكي / األمريكي األصلي
(American Indian/Native American)  

 العربية األمريكية
(Arab American)  

 اسباني / امريكا
(Hispanic/Latino)  

 آخر
(Other)  

 الشرق األوسط / شمال أفريقيا
(Middle Eastern/North African)  

 جزر المحيط الهادئ
(Pacific Islander)  

 أبيض / األنجلو
(White/Anglo)  

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

(Self-Identifies As - Select all that apply)  التعريف الشخصي مثل:   اختر كل ما ينطبق 

 غير قادر على العمل
(Unable to work) 

 يستطيع العمل 
(Able to work) 

 معاق 
(Disabled) 

 

 حارس ل
 )اختر كل ما ينطبق(

Caretaker for:  
(select all that apply)  

 األطفال
Children  

 معاق
Disabled  

 كبار السن
Elderly    

 غير مفصح عنه
(Undisclosed)  

 الحيوانات األليفة انعدام األمن الغذائي
(Pet Food Insecurity)   

 مرض عقلي
(Mental Illness)  

 حامل
(Pregnant)  

 غير متوفر
(None)  

 آخر
(Other)  

 مخضرم
(Veteran)   

 الرضاعة الطبيعية
(Breastfeeding)  

    

   متقاعد
(Retired)  

 بعد الوالدة
(Postpartum)  

(Transportation Type)   نوع النقل 

  ال شيء
(None) 

 المشي 
(Walking) 

  وسائل النقل العامة 
(Public Transportation) 

 ركوب الدراجات 
(Biking) 

 

 مركبة     )مملوكة(
(Vehicle-owned) 

 مركبة )ركوب مع شخص ما( 
(Vehicle - ride w/someone) 

 الكابينة/ تاكسي/ أوبر 
(Cab/Taxi/Uber) 

 

 الوجبات الصيفية / لقاء وتناول الطعام
(Summer Meals/Meet Up & Eat Up) 

 معونة المتقاعدين العسكريين 
(Vet’s Aid)  

  مساعدة طبية للفقراء 
(Medicaid) 

 

 وجبات المجتمع / وجبات على عجالت
(Community Meals/Meals on Wheels) 

 WICبرنامج    
(WIC) 

  الرعاية الطبية 
(Medicare) 

 

(Assistance Received)  المساعدة المستلمة 

CSFP -  / برنامج األغذية التكميلية للسلعFocus Hope  
(CSFP - Commodity Supplemental Food Program/Focus  Hope) 

 FIP / TANF / AFDC / الفوائد النقدية 
(FIP/TANF/AFDC/Cash Benefits) 

 المعونة للمكفوفين أو المعوقين  
(Aid to the Blind or Disabled) 

 

  Houing Voucher Choiceبرنامج 
(Housing Voucher Choice Program (HVCP)/Section 8) 

 FAP / SNAP / الفوائد الغذائية 
(FAP/SNAP/Food Benefits) 

 مساعدة الطاقة 
(Energy Assistance) 

 

 وجبات مدرسية )غداء مجاني / مخفض(
(School Meals (Free/Reduced Lunch) 

  
(Children’s Health Insurance Plan (CHIP) 

 الرعاية / والرعاية المبكرة  
(Headstart/Early Headstart) 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

(Gender)   الجنس 

 أنثى
(Female) 

 مخنث 
(Transgender) 

 

   ذكر
(Male) 

  غير مفصح عنه 
(Undisclosed) 

 

   (Relationship) الصلة 

 األبوين
(Parent) 

  طفل 
(Child) 

 الزوج 
(Spouse) 

 

 جد
(Grandparent) 

 حفيد 
(Grandchild) 

 أخوان 
(Sibling) 

 

 شريك شرعي
(Common-Law Partner) 

  صاحب/صديقة 
(Boyfriend/Girlfriend) 

  آخر 
(Other) 

 

 
 

 غير مفصح عنه 
(Undisclosed) 

  
(Friend) 
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