المقصود بمصطلح «والدا شهداء الواجب» ()Gold Star Parent
يستوف مقدم الطلب رشوط تعريف مصطلح والد شهيد الواجب أو
لك
ي
ي
والدته ( ،)Gold Star Parentفجيب أن يكون والد أحد األفراد الذين
كانوا قائمي بالخدمة العسكرية ،ووافتهم المنية يف إحدى ساحات القتال.
رج االطالع عىل أحكام القسم
ولالطالع عىل معايي تعريف هذا المصطلحُ ،ي ى
الفرع (أ) من الباب
الثان ،من الباب
( )1126من الفصل ( ،)57من الجزء ي
ي
ر
العاش من مدونة قواني الواليات المتحدة األمريكية ( 10 U.S.C.
.)§1126

طلب تحصيل المعاش السنوي لوالدي شهداء الواجب
القانون التنفيذي رقم ( )367النافذ يف والية نيويورك
ا
اسم مقدم الطلب كامل:
االسم األول
االسم األخي

الحرف األول من االسم األوسط

الفعل لمقدم الطلب:
العنوان
ي
العنوان []1
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رقم هاتف مقدم الطلب

ر
ون لمقدم الطلب
عنوان ر
الييد اإللكي ي

□ نعم
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هل أنت أو أي متقدم آخر مؤهل مسجون يف الوقت الراهن؟ نعم □
ا
اسم المحارب القديم المتوف كامل:
االسم األول
االسم األخي
بيانات المحارب القديم المتوف:
االجتماع
رقم الضمان
تاريـ ــخ الميالد
ي
أو رقم الخدمة
تاريـ ــخ الوفاة

ال □

فرع القوات المسلحة

محل الوفاة

ُ
وأ ِق ُّ
ُأ ِق ُّ
بأنن قد
ر
ومكتملة؛
صحيحة
الطلب
هذا
ف
الواردة
البيانات
بأن
ر
ي
ي
من بأن اإلدالء بأي بيان فيه كذب أو احتيال
تامة
أدليت بذلك ،عىل دراية
ي
تقض به أحكام القسم ( )210.45من
متعمد يدخل ضمن الجنح وفق ما
ي
قانون العقوبات (.)Penal Law
التوقيع

االجتماع لمقدم الطلب
رقم الضمان
ي

االجتماع:
إذا كانت اإلجابة بـ «نعم» ،فيجب بيان االسم والعنوان ورقم الضمان
ي

نوع الصلة بالمحارب القديم المتوف
ر
تلق
هل يوجد فرد آخر يستحق ي
هذه اإلعانة؟

الييدي
الرمز ر

التاريـ ــخ

الحرف األول من االسم األوسط
وزارة شؤون المحاربي القداىم بالواليات المتحدة
ملف الشؤون رقم
الدرجة أو الرتبة

يجب إرفاق المستندات التالية بالطلب:
تقرير الحادث
إثبات محل اإلقامة يف والية نيويورك
ً
ُي َ
رسل هذا الطلب ،بعد إكماله ،مشفوعا
بالمستندات المؤيدة له ،عل هذا العنوان:
NYS Division of Veterans' Services
c/o Gold Star Parent Annuity
#2 Empire State Plaza, 17th Fl
Albany, NY 12223

