كل يوم ،كبار س ٍّن
مثلك متاماً
يحصلونعىلسناب
)(SNAP

هل عمرك  60أو أكرب وتواجه مصاعب يف سداد
متطلبات الحياة؟
يف كل يوم ،يستخدم كبار س ّن مثلك متاماً مخصصات
سناب لرشاء طعام مغ ِّذ للبقاء بصحة جيدة.

ما املعلومات التي سوف تحتاجها إلكامل عملية
تقديم الطلب؟
• اسمك ،تاريخ ميالدك ومكان سكنك
• رقم الضامن االجتامعي
• أسامء وأعامر األشخاص الذين يسكنون معك
• إجاميل دخل بيتك
• نفقاتك الشهرية
الرجاء تذكر التوقيع عىل طلبك وإرسال نسخ من الوثائق
فقط – حافظ عىل الوثائق األصلية!
وفق اً للقانون والتعليامت ،فإنه يجب اإلبقاء عىل كافة املعلومات
الشخصية والوثائق املحصلة خالل عملية تقديم الطلب يف مكان
آمن ورسي.

تفقد أهليتك لنطاق من املخصصات وقدم
طلب اً لسناب عىل

myBenefits.ny.gov
ملزيد من املعلومات

800-342-3009
إن هذه املؤسسة مزود فرص ورب عمل عادل.

otda.ny.gov
برنامج من مكتب والية نيويورك للمعونة املؤقتة ومعونة العجز
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خمس أساطري شائعة حول سناب

مخصصات سناب وأنت!

أسطورة :سناب (فود ستامبس) هو برنامج معونة.
حقيقة :ساب هو برنامج تغذية يساعد الناس عىل رشاء طعام
صحي عندما تكون األموال غري كافية.
أسطورة :التقديم لسناب معقد والطلب طويل جدا ً.
حقيقة :التقديم للحصول عىل مخصصات سناب أصبح أيرس
بإمكانك التقديم إلكرتوني اً
ميكنك اآلن التقديم ملخصصات سناب من خالل الربيد أو
الفاكس أو شخصي اً يف دائرة الخدمات االجتامعية املحلية
التابع لها أو يف مركز إدارة املوارد البرشية يف مدينة نيويورك.
اتصل عىل  800-342-3009ملعرفة املكتب األقرب إليك.
أسطورة :يجب عليك أن تذهب إىل مكتب سناب إلج راء
مقابلة.
حقيقة :تتم مقابلة معظم الناس عىل الهاتف عن التقديم
ملخصصات سناب .يف الحقيقة ميكنك اختيار ممثل مخول
يقدم الطلب ويجري املقابلة نيابة عنك .وميكنك أن تأذن
لهذا الشخص حتى ب رشاء األطعمة لك باستخدام مخصصات
سناب الخاصة بك.
أسطورة :ال تحتسب فواتري األطباء وال األدوية املوصوفة عندما
يتم حساب مخصصات سناب الخاصة بك.
حقيقة :أخرب مسؤول ملفك بأن لديك مصاريف طبية
سددتها من جيبك الخاص ،فقد يزيد ذلك من مقدار
مخصصات سناب الخاصة بك.
أسطورة :سيعلم اآلخرون بأنني استخدم مخصصات سناب
حقيقة :يتلقى أولئك املنتفعون من مخصصات سناب بطاقة
بالستيكية الستخدامها يف متجر األطعمة .لن يعلم أحد أنك
تدفع باستخدام سناب ألنك ستمرر بطاقتك يف ماكينة عند
نقطة الحساب.

برنامج املعونة الغذائية التكميلية سناب االسم الجديد
لربنامج فود ستامبس .وهو يساعد األشخاص من ذوي
الدخل املتدين يف رشاء أطعمة مغذية.
يف كل عام ،العديد من األشخاص – مثلك متام اً – يساعدون
أنفسهم يف سداد متطلبات الحياة باستخدام سناب.
إن سناب .موجود ملساعدة كل من يتأهل – لن تأخذ أنت
مخصصات غريك.

قد تتأهل لسناب حتى إن كنت تعمل ،تحصل عىل
ضامن اجتامعي ،دخل ضامن تكمييل ( )SSIو/أو
مخصصات تقاعد.

كام قد تكون مؤه الً حتى وإن كنت متتلك بيت اً و/أو سيارة،
ولديك مال يف البنك ،أو تقيم مع آخرين.
حاملا تتأهل ملخصصا تسناب ،سوف تحصل عىل بطاقة
بالستيكية تبدو مثل بطاقة رصاف آيل وتتيح لك رشاء
أغ راض البقالة يف املحالت املشاركة ،وأسواق املزارعني
وغريها من املواقع.

كنت مؤهالً؟
كيف أعرف ما إذا ُ

يستخدم برنامج لسناب الدخل وبعض النفقات املصدقة،
مثل تكاليف امللجأ والنفقات الطبية ،لتحديد أهليتك
ومبلغ املخصصات.

