
 
 

 
 
 

Essential Persons 
 
The purpose of this handout is to tell you about a part of the Family Assistance (FA) program, the Safety Net 
Federally Participating (SNFP) Program known as Essential Persons.  
 
Essential Persons are individuals:  
 

• who live in the home of an FA/SNFP family,  
 

• who are eligible for Cash Assistance on the basis of income and resources, and  
 

• whose presence on the case does not negatively impact the FA or SNFP household’s benefits or cause 
ineligibility. 

The basis for permitting this person to receive an FA/SNFP grant is that he/she is an Essential Person.  Some 
households can have more than one Essential Person.  An Essential Person is any person who is believed to be 
important to your family’s well-being. You make the decision about who is essential to your family. 
 
If there is an Essential Person in your household, your Worker will add that person to your FA/SNFP grant. If at 
any time you do not agree that the person is essential, please contact your Worker. The Essential Person will 
then be removed from your grant.  
 
 
 

 األشخاص األساسيون
 

 Safety)، وبرنامج شبكة األمان المشاركة فيدرالًيا (Family Assistance (FA)( تهدف هذه النشرة إلى إعالمك بجزء من برنامج المساعدة العائلية
Net Federally Participating (SNFP)ساسيين.)، وهذا الجزء معروف باألشخاص األ 

 
 يقصد باألشخاص األساسيين:

 
 )SNFP) أو برنامج شبكة األمان المشاركة فيدرالًيا ( FAمن يعيش في منزل أسرة مشاركة في برنامج المساعدة العائلية ( •

 
 المؤهلون للحصول على مساعدة نقدية على أساس الدخل والموارد •

 
) أو برنامج شبكة األمان المشاركة FAالمنزل المشارك في برنامج المساعدة العائلية ( من ال يؤثر وجودهم في القضية تأثيًرا سلبًيا على فوائد •

 ) أو يسبب عدم التأهل ألي من هذين البرنامجينSNFPفيدرالًيا (

) على كونه SNFP) أو برنامج شبكة األمان المشاركة فيدرالًيا (FAيقوم أساس السماح لهذا الشخص بالحصول على منحة من برنامج المساعدة العائلية (
وأنت من شخًصا أساسًيا. ويمكن أن يوجد أكثر من شخص أساسي في المنزل الواحد. فالشخص األساسي هو أي شخص ترى أنه مهم بالنسبة لسعادة األسرة. 

 يتخذ القرار ويحدد من هو الشخص األساسي بالنسبة ألسرتك.
 

برنامج شبكة األمان  ) أوFAناك شخص أساسي في المنزل، فسيضيف الموظف المسئول هذا الشخص إلى منحة برنامج المساعدة العائلية (إذا كان ه
 توافق في أي وقت على كون هذا الشخص أساسًيا، فالرجاء االتصال بالموظف المسئول وسيتم إزالة لم) التي ستحصل عليها. وإذا NSFPالمشاركة فيدرالًيا (

 هذا الشخص من المنحة الخاصة بك.
 
 

Form W-912KK (E-A) LLF 
Rev. 8/25/11 (ENG Rev. 2/16/10) 


