
 پاملرنه: استوګن پیرودونکي

 آیا د کور د ګرمولو په بيل کې مرستې ته اړتيا لرئ؟ 
 

د   Iowa( د دې لپاره را منځ ته شوی دی چې له کم عاید لرونکو پر شرایطو برابرو LIHEAPکې د کم عاید لرونکو کسانو لپاره د کور د انرژۍ د مرستې پروګرام ) 2022-2021په 

 یوه برخه ورکړي. کورونو خاوندانو او هغو کسانو سره چې کورونه یې په کرایه نیولي وي، مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې د خپل کور د ګرمولو د لګښت 

 
 دغه مرسته د کورنۍ عاید، د کورنۍ اندازې، د سون توکو څرنګوالي او د کور ډول ته په کتو ترسره کېږي. 

 
څو ستاسو د   تر apply-https://humanrights.iowa.gov/dcaa/whereمراجعه وکړئسره اړیکه ونیسئ یا الندې وېبپاڼي ته  2-1-1چې چېرته نوملیکنه وکړئ، نو له  که نه پوهېږئ

 ټینګه کړئ او یا ایمېل ور واستوئ:ټولنیز اقدام له سیمه ییزې ادارې سره اړیکه 
 

LIHEAP 

IOWA) Iowa Department of Human Rights د بشر د حقوقو ډیپارټمنټ( 

Capitol Complex 

Des Moines, IA 50319 
 

 څه ډول نومليکنه وکړو: 

 او تر دې لوړ( وي او یا معيوب وي: 60هغه کسان چې عمرونه یې ) •
 پورې  30کال د اپرېل تر  2022څخه د  1کال د اکټوبر له  2021د 

 د کورنۍ نور ټول غړي:  •
 پورې  30کال د اپرېل تر  2022څخه د  1کال د نومبر له  2021د 

 

 څه باید له ځان سره ولرو: 

ورځو د عاید سند، د   30کاله یا تر دې لوړ وي(، دا ستاسو د کورنۍ د عاید په څرنګوالي پورې اړه لري، د تېرو وروستیو  19)د کورنۍ د ټولو غړیو چې عمر یې  د عاید سند •

 میاشتو او یا د وروستي یو کال د عاید سند، هر یو چې تاسو ته آسانه وي.    12وروستیو 

 )مستندول اړین دي(  خوندیتوب د شمېرو سندغړیو د ټولنيز  ټولود کورنۍ د  •

 د کور د ګرمولو وروستی بيل •

 د برښنا وروستی بيل •
 

 معاش اخيستونکي:  

 ورځنۍ مودې د چېکونو کاپي ګانې راوړئ، یا پر عاید د فدرال د مالیې د رسید یوه کاپي درسره راوړئ. 30په مهربانۍ سره له خپلې غوښتنې څخه مخکې د 

 
 ثابت عاید:

سره د مرستې پروګرام، د وزګارتیا بیمه   دې عاید کې الندې موارد راتالی شي: د ټولنیز خوندیتوب ګټې، د اضافي خوندیتوب عاید، د کورنۍ د پانګونې پروګرام، له پخوانیو پوځیانوپه 

 ورځو د چېکونو کاپي ګانې درسره راوړئ. 30او تقاعد.  په مهربانۍ سره خپل د تېرو  

 
 ن/بزګران: آزاد کارو باریا

 په مهربانۍ سره پر عاید د فدرالي مالیې د رسید وروستۍ کاپي درسره راوړئ.

 
 ترالسه کوونکي:  FIPد 

 د اوسنۍ پرېکړي خبرتیا درسره راوړئ او یا د منلو وړ اسنادو لپاره له خپل سیمه ییز دفتر سره اړیکه ونیسئ.  DHSپه مهربانۍ سره خپل د 

 
 پاره مرسته ترالسه کوئ، دا به هم تایيدولو ته اړتيا ولري. اضافي عاید چې دلته ذکر شوی نه دی ښایي ورته اړتيا شي.   که چېرته نفقه یا د ماشوم ل 

 

 

 
 

 

 د عاید لوړه کچه 
 کلنی کورنۍ

 عاید  ناخالص  اندازه 

1 $25,760 

 2 $34,840 

 3 $43,920 

 4 $53,000 

 5 $62,080 

 6 $71,160 

 7 $80,240 

8 $89,320 

 د هغو کورنیو لپاره چې له اتو څخه ډېر غړي لري،  

 $ د هر اضافي غړي لپاره 9,080او 
 

  

  

  

  

  

  

https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply

