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إذا ﻛﻨﺖ ﻛﻔﯿﻔﺎ ً أو ﻣﻌﺎﻗﺎ ً ﺑﺼﺮﯾﺎ ً ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ طﻠﺐ أو إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ،
ﯾﻤﻜﻨﻚ طﻠﺒﮭﻢ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ أو زر
.www.otda.ny.gov
إذا ﻛﻨﺖ ﻛﻔﯿﻔﺎ ً أو ﻣﻌﺎﻗﺎ ً ﺑﺼﺮﯾﺎ ً ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ھﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻻﺧﻄﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺑﺪﯾﻠﺔ؟
___ ﻧﻌﻢ ___ ﻻ
إذا أﺟﺒﺖ ﺑﻨﻌﻢ ،ﺿﻊ إﺷﺎرة أﻣﺎم اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻠﮭﺎ ___ :ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺨﻂ ﻛﺒﯿﺮ ___ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﻋﻠﻰ  ___ CDﻧﺴﺨﺔ ﺻﻮﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ  ___ CDﺑﺮﯾﻞ ،إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﺼﯿﻎ اﻷﺧﺮى ﻟﻦ ﺗﻜﻮن
ﻣﻔﯿﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎو ﻟﻚ.
إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت أﺧﺮى ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
ﻋﻧوان ﻣﻘدم اﻟطﻠب:

اﺳم ﻣﻘدم اﻟطﻠب:
رﻗم ﻣﻠف ﻣﻘدم اﻟطﻠب:

اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣﺧوّ ل  -ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﺗﺧوﯾل ﺷﺧص ﯾﻌﻠم أوﺿﺎع أھﻠك ﻟﻠﺗﻘدﯾم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻋﻧك .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك أﯾﺿﺎ ً ﺗﺧوﯾل ﺷﺧﺻﺎ ً آﺧر ﻻﺳﺗﺧدام
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻟﺷراء طﻌﺎم ﻟك .إذا ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺧوﯾل ﺷﺧص آﺧر ﻷي ﻣن اﻟﻐرﺿﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن أﻋﻼه ،ﻋﻠﯾك أن ﺗﻔﻌل ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﯾﺎً .ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك
أن ﺗﻔﻌل ذﻟك ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﺳم ﺷﺧص ﻣﺎ ﻷي ﻣن ھﺎذﯾن اﻟﻐرﺿﯾن ،ﻣﻊ ﻋﻧواﻧﮫ ورﻗم ھﺎﺗﻔﮫ أدﻧﺎه ،واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ھذا اﻟﻧﻣوذج.
ﻋﻧوان اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣﺧوّ ل:

اﺳم اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣﺧوّ ل:
رﻗم ھﺎﺗف اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣﺧوّ ل:

أﺧوّ ل اﻟﺷﺧص اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﺑﺄن ﯾﺗﺻرف ﻛﻣﻣﺛل ﻋﻧﻲ ﻟﻸﻏراض اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﯾﮭﺎ أدﻧﺎه .أدرك أﻧﮫ إذا ﻟم أﻗم ﺑﺗﺣدﯾد أي ﻣن اﻟﻣرﺑﻌﺎت أدﻧﺎه ،ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻣﺧوّ ل
ﻋﻧدﺋذ ﻣﺧوّ ﻻً ﻷداء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣدرﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣرﺑﻌﺎت .أدرك أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ أو ﺟزء ﻣن ھذا اﻟﺗﺧوﯾل ﻓﻲ أي وﻗت ﻋن طرﯾق ﺗوﺟﯾﮫ إﺷﻌﺎر ﺧطﻲ
إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.

ﯾرﺟﻰ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺑﻊ

ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ )ﺑطﺎﻗﺔ  (EBTﻟﺷراء اﻟطﻌﺎم ﻟﻲ.

اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھل ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب

طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب

ﻻﺳﺗﺧدام

ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق

اﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﻨﺎب – أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺳﻨﺎب إﻧﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﺪراﻟﯿﯿﻦ،
وﻣﺤﻠﯿﯿﻦ ،وﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ .وإذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺳﻮف ﯾﺘﻢ رﻓﺾ طﻠﺒﻚ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺎ ً ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إذا أﻋﻄﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أھﻠﯿﺘﻚ أو ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .أي ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺸﺮوط اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺸﺮوط أو اﻹﻓﺮاج اﻟﻤﺒﻜﺮ أو ﻓﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة أو
اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺴﺠﻦ ﻟﺠﻨﺎﯾﺔ ﻣﺎ ،وﯾﻜﻮن ﻣﻼﺣﻘﺎ ً ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ،ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﺆھﻼً ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺳﻨﺎب.
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ﻣﺧول SNAP
ﻧﻣوذج طﻠب ﻣﻣﺛل ّ

اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﺳﻧﺎب )ﺗﺎﺑﻊ(
إذا أدﯾن ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﺑﯾت ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻠن ﯾﺗﻣﻛن ھذا اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻟﻣدة:
•  12ﺷﮭراً ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ؛
•  24ﺷﮭراً ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ؛
•  24ﺷﮭراً ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﺷﺧص ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﻟﺑﯾﻊ ﻣواد ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺿﺑط) .ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾُطﻠب ﻣن أﺟﻠﮭﺎ وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ(
•  120ﺷﮭراً إذا ﺗم اداﻧﺗﮫ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﺣول ھوﯾﺗك أو ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗك ﻣن أﺟل ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻣﺗﻌددة وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ،إﻻ إذا ﻛﻧت ﻏﯾر
ﻣؤھل ﺑﺷﻛل داﺋم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ.
ً
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺣرم ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻟﻣدة  18ﺷﮭرا إﺿﺎﻓﯾﺔ.
اﻟﺣظر اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎھل ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
•
•
•
•

إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺳﺑب ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﺷﺧص ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ أو اﻟذﺧﺎﺋر أو
اﻟﻣﺗﻔﺟرات.
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺳﺑب ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي او ﯾﻔوق  500دوﻻر )ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻻﺳﺗﺧدام
أو اﻟﻧﻘل أو اﻻﻗﺗﻧﺎء أو اﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺣﯾﺎزة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺧوﯾل ﺳﻧﺎب أو أﺟﮭزة اﻟوﺻول(.
ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺳﺑب ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن اﻟﺷﺧص ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﻟﺑﯾﻊ ﻣواد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺑط.
)ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾُطﻠب ﻣن أﺟﻠﮭﺎ وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ(
ﻛل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ.

اي ﺷﺧص ﺗﺗم إداﻧﺗﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أو ﻧﻘل أو اﻗﺗﻧﺎء أو ﺗﻐﯾﯾر أو ﺣﯾﺎزة ﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺧوﯾل ﺳﻧﺎب أو أﺟﮭزة اﻟوﺻول ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻐراﻣﺔ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ  250,000دوﻻر أو
اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ  20ﻋﺎﻣﺎ ً أو اﻟﻌﻘوﺑﺗﺎن ﻣﻌﺎً .ﻗد ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺷﺧص أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺿﺎة ﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔدراﻟﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟوﻻﯾﺔ.
ﻗد ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرك ﻏﯾر ﻣؤھل ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب أو ﻗد ﺗﻛون ﻣذﻧﺑﺎ ً ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋن ﻗﺻد إذا:
• إذا أدﻟﯾت ﺑﺈﻓﺎدة ﻣﻐﻠوطﺔ أو ﻏﯾرت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أو أﺧﻔﯾﺗﮭﺎ أو اﻣﺗﻧﻌت ﻋن اﻹدﻻء ﺑﺣﻘﺎﺋق ﺑﻐرض اﻟﺗﺄھل ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت أو ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣﻧﮭﺎ؛ أو
• ﺷراء ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻣداً وإﻋﺎدة اﻟﺣﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن :أو
• ارﺗﻛﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب أي ﻋﻣل ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻓدراﻟﻲ أو ﻗﺎﻧون وﻻﯾﺔ ﺑﻐرض اﺳﺗﺧدام أو ﺗﻘدﯾم أو ﻧﻘل أو اﻗﺗﻧﺎء أو ﺗﻠﻘﻲ أو ﺣﯾﺎزة أو اﻻﺗﺟﺎر
ﺑﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب أو ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﺧوﯾل أو اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ).(EBT
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻣﻧوع ،وﻗد ﯾﺗم ﻣﻧﻌك ﻣن اﻟﺗﺄھل ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب و/أو ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻷي ﻋﻣل ﯾﺷﻣل:
• اﺳﺗﺧدام أو ﺣﯾﺎزة ﺑطﺎﻗﺎت  EBTاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر ودون إذن ﻣن ﻣﺎﻟك اﻟﺑطﺎﻗﺔ؛ أو
• اﺳﺗﺧدام ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﻧﺎب ﻟﺷراء ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر ﻏذاﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻛﺣول واﻟﺳﺟﺎﺋر ،أو ﻟﺗﺳدﯾد ﺛﻣن طﻌﺎم ﺗم ﺷراؤه ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟدﯾن؛ أو
• اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻐﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ  EBTاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘد أو اﻟﺳﻼح أو اﻟذﺧﯾرة أو اﻟﻣﺗﻔﺟرات أو اﻟﻣﺧدرات أو ﻟﺷراء طﻌﺎم ﻷﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ
اﻟﻣﻧزل اﻟﻣﻐطﻰ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﻧﺎب.

ﻣﻠﺣوظﺔ :ﯾﺧﺿﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب و/أو ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻣﺧوّ ل ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدّ م اﻟطﻠب

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

ﺑﺻﻔﺗﻲ ﻣﻣﺛل ﻣﺧوّ ل ،أﻗر ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة أﻋﻼه.
اﻟﻣﺧول
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﻣﺛل
ّ

اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

