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• Tafadhali soma notisi ya karo ya Shule (gredi K-6) kabla ya kujaza fomu hii ya ombi la ondoleo la karo! 
• Hakuna k aro it ak ayoitis hwa k wa shughuli am baz o ni s ehem u ya utar atibu wa k awaida wa m as om o s 

huleni k wa gredi ya K-6. Hili ombi la ondoleo la karo linahusisha tu shughuli ambazo si sehemu ya utaratibu wa 
kawaida wa masomo. 

• Punde tu shule inapopokea thibitisho ya kwamba mwanafunzi anasitahili kupokea ondoleo la karo, karo 
YOTE lazima iondolewe kwa mwanafunzi huyo. 

• Maelezo yote yatakayotolewa katika fomu hii ya ombi la ondoleo la karo itatunzwa kwa siri. 

Maelezo Kumhusu Mwanafunzi: 
Jina la mwanafunzi: Mwanafunzi #:                                                
Anwani:    
Shule: Kiwango cha Gredi:                                                          
Jina la mzazi:  Nambari ya Simu:    

Msingi wa Ondoleo la Karo: 
Tafadhali chagua dhibitisho linalokuhusu: (moja inatosha) Udhibitisho wa Kuwasilisha: * 

 
 

 

1. Familia hupokea TANF/FEP (Msaada wa muda mfupi kwa kea 
familia zinazohitaji msaada ama ama Mpango wa Uajiri kwa 
Familia) 
(Msaada wa kifedha ama wa vyakula) 

• Stakabadhi za dhibitisho kutoka kwa idara ya huduma kwa 
wafanyikazi kwa Kipindi Cha Kuomba Ondoleo la karo. 
Stakabadhi hizi zinaweza kuwa picha ya kielekteoniki ya 
thibitisho.. 

 

 
2. Mwanafunzi hupokea Supplemental Security Income (SSI, 

KUFUZU KWA MTOTO MWENYE ULEMAVU) 
• Stakabadhi za Manufaa kutoka kwa usimamizi wa idara ya 

Ustawi wa Jamii. 
 

 
3. Mwanafunzi anafuzu kwa McKinney-Vento. • Thibitisho kupitia kwa McKinney-Vento. 

 

 
4. SMwanafunzi anapokea malezi yasiyo ya familia yake halisi 

(uchini ya usimamizi wa serikali za mitaa katika jimbo la Utah) 
• Fomu ya usajili ya vijana, pamoja na barua ya kusajiliwa 

shuleni kutoka kwa mfanyikazi abayehisika kutoka kwa 
Kitengo cha Huduma kwa Watoto na Jamii, ama idara ya 
Haki kwa Vijana ya Jimbo la Utah. 

 

 
5. Mwanafunzi anapokea malezi ya serikali 

 

 

6. Mwanafunzi anahitimu kufuata na thibitisho la mapato ya 
jamii/familia. Jumla ya jamii katika familia:    

Jumla ya mapato ya familia: $    

• Stakabadhi za Thibitisho la mapato ya familia, risiti za 
malipo, ama kurejesha kodi . (Tafadhali kamilisha 
ukurasa wa 2.) 

*Tafadhali zingatia: Shule yaweza kukuhitaji uthibitishe ya kwamba unahitimu. Tafadhali ambatisha stakabadhi kwenye fomu hii unapopeana 
ombi hili kwa shule, isipokuwa tu kama unahitimu kwa McKinney-Vento. 

Kama hakuna inayokuhusu kwenye hii orodha, ilhali unataka kutuma ombi la ondoleo la karo kwa sababu nyingine ya ziada, tafadhali elezea 
sababu za kutuma ombi hili:     

 

(Tafadhali ambatisha ukurasa jinsi inavyohitaji) 

Tafadhali wasilisha fomu ya ombi lako kwa mwalimu mkuul/mkurugenzi wa shule ama Msimamizi wa karo shuleni baada ya kukamilisha 
kuijaza. Malipo yote ya karo yatasimamishwa hadi shule itakapoamua kama mwanafunzi wako anasitahili ondoleo la karo. Kisha utapokea notisi 
ya uamuzi huo. Kama mwanafunzi wako anasitahili ondoleo la karo, shule haitakuhitaji kukamilisha huduma, kuratibu mpango wa malipo ya pole 
pole, ama kutia sahihi ya IOU badala ya ondoleo. 

NATHIBITISHA KUWA MAELEZO NA STAKABADHI ZILIZOAMBATISHWA AMBAZO NIMEZITOA NI KWELI NA KAMILIFU KULINGANA NA FAHAMU NA 
IMANI YANGU. 

 
TAREHE: SAHIHI YA MZAZI:     
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KAMILISHA UKURASA HUU TU KAMA ULICHAGUA CHAGUO LA 6 KATIKA SEHEMU YA MSINGI WA ONDOLEO LA KARO 
UTHIBITISHAJI WA MAPATO YA JAMII WOTE KATIKA FAMILIA YA MWANAFUNZI: 
(Inahitajika kwa wanafunzi wasiofuzu kwa misingi ya kikundi maalum.) 
Mapato ya familia huamuliwa kwa kujumuisha mapato yote ya familia kutoka kwa vitega uchumi vyote, na kisha kulinganisha na wote walioko katika familia hiyo. 
Jamii ni kundi la watu wanaohusiana ama wasiohusiana wasioishi katika taasisi wala nyumba za bweni, lakini wanaoishi kama kitengo kimoja kiuchumi. Hivi ni 
kumaanisha kuwa wao hukaa katika nyumba moja na kushiriki gharama kama vile kodi ya nyumba, huduma, pamoja na chakula. 
Orodhesha mapato yote kabla ya kupunguzwa. 

Jina: 

 
La mwisho La kwanza Ufupisho wa Jina la kati 

Mapato. Ya. KazinI(kabla ya 
kupunguzwa) 

Mapato ya kila mwezi 

Pensheni/Ustaafu, 
Ustawi wa jamii 

Mapato ya kila mwezi 

Ustawi, Masurufu, 
Msaada kwa watoto, 
Mapato mengine 

Mapato ya kila mwezi 

Jumla kwa kila mmoja 
 
Jumla ya Mapato kila 
mwezi 

1 $ $ $ $ 
2 $ $ $ $ 
3 $ $ $ $ 
4 $ $ $ $ 

MFANO WA MAPATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MWONGOZO WA THIBITISHO LA 
MAPATO 
Kwa mwaka wa kuanzia: Julai 
1, 2021 - Juni 30, 2022 

*Msaada wa TANF pekee unatosha kumdhibitisha mtu kwa ondoleo la karo. Hakuna dhibitisho zaidi la mapato linahitajika. Tafadhali tazama 
sehemu ya Msingi wa Ondoleo la Karo kisha utume ombi lako chini ya thibitisho la TANF.* 
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Mapato ya kazini Pensheni/ustaafu, Ustawi wa Jamii Ustawi, masurufu, 
Msaada kwa 
mtoto 

Mapato 
Mengine 

Mishahara na kiinua Pensheni, supplement, Marupurupu ya *Marupurupu ya TANF*, Marupurupu ya ulemavu; pesa za akiba; 
mgongo, Marupurupu ya ulinzi, marurupu ya ustaafu, Marupurupu ya ustawi, faida na mgawo; mapato ya kutoka nyumba 
mgomo, Manufaa kwa Marupurupu ya Ustawi wa Jamii Masurufu, na pia hela za kukodi, trusts, pamoja na uekezaji, 
ukosefu wa kazi, Manufaa (ikiwemo SSI anayopokea mtoto) za msaada kea mtoto msaada kutoka kwa jamaa wasioishi na 
ya wafanyikazi, faida katika   familia; jumla ya Marupurupu ya mwaka na 
biashara ama ukulima.   annuities; faida ya kodi; mepato mengine yoyote. 

Ukubwa wa 
familia 

Kwa mwaka Kwa 
mwezi 

Mara mbili kila 
mwezi 

Kila baada ya 
wiki mbili 

Kila wiki 

1 16,744 1,396 698 644 322 

2 22,646 1,888 944 871 436 
3 28,548 2,379 1,190 1,098 549 

4 34,450 2,871 1,436 1,325 663 

5 40,352 3,363 1,682 1,552 776 

6 46,254 3,855 1,928 1,779 890 

7 52,156 4,347 2,174 2,006 1,003 

8 58,058 4,839 2,420 2,233 1,117 
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