قد تكون عائلتك مؤهلة
لـربنامج سناب ()SNAP
والية نيويورك تجعل من السهل عليك الحصول
على مخصصات سناب.
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً هي بتقديم طلب.

تف ّق د أهليتك لنطاق من املخصصات وقدم طلب اً
لسناب عىل

myBenefits.ny.gov
ملزيد من املعلومات

800-342-3009
إن هذه املؤسسة مز ّود فرص ورب عامل عادل.

دعم غذايئ لعائلتك

•سناب (االسم الجديد لفود ستامبس)
•املعونة املؤقتة
•ائتامنات الرضيبة الخاصة
•املساعدة يف طاقة البيوت
•املساعدة يف الظروف الجوية
•ب رامج التأمني الصحي املتعددة و
•ب رامج أخرى عديدة

يوفر برنامج سناب فصوالً مجانية عن التغذية
من خالل .Eat Smart New York
قم بزيارة  otda.ny.gov/programs/nutritionملعرفة
كيفية:

otda.ny.gov
برنامج من مكتب والية نيويورك للمعونة املؤقتة ومعونة العجز
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•رشاء املزيد من األطعمة املغذية مبال أقل
•تحضري وجبات رسيعة ،سهلة وصحية
•الطبخ وتحضري األطعمة بأمان
•مامرسة الرياضة أكرث واملرح!

أربع أساطري شائعة حول سناب
أسطورة" :ال ميكنك الحصول عىل مخصصات سناب إذا كان
لديك وظيفة عمل".

هلتجدمتاعبيفإطعامعائلتك؟

بإمكان سناب أن يشتري لك أطعمة مغذية

حقيقة :من املمكن أن تعمل وتبقى مؤه الً ملخصصات
سناب.
أسطورة" :سناب هو برنامج معونة".
حقيقة :معظم متلقي مخصصات سناب هم من كبار السن
واألطفال والعاملني .ساب هو برنامج تغذية يساعد الناس
عىل رشاء طعام صحي عندما تكون األموال غري كافية.
أسطورة" :يحتاج اآلخرون إىل مخصصات سناب أكرث مني".
حقيقة :إذا تلقيت مخصصات سناب فإنك لن تحرم شخص اً
آخر منها .كل من يتقدم ويكون مؤه الً سيتلقى مخصصات
سناب.
أسطورة" :تلقي مخصصات سناب سيرض بفريص للحصول
عىل الجنسية األمريكية".
حقيقة :ال .لن تؤثر عىل مخصصات سناب عىل طلب
الجنسية أو عىل ق رارات إدارة التجنس والهجرة ()USCIS
بخصوص وضعك القانوين.

myBenefits.ny.gov

"إنها أسهل"

نيويورك تجعل من السهل تقديم طلب لسناب:
• ميكنك تقديم طلب عرب اإلنرتنت من املوقع اإللكرتوين
myBenefits.ny.gov
•ميكنك تقديم طلب بالربيد ،الفاكس ،أو شخصياً يف دائرة الخدمات
االجتامعية املحلية لديك أو مركز إدارة املوارد البرشية يف مدينة
نيويورك – اتصل بالرقم  1-800-342-3009ملعرفة أقرب مكتب
إليك.

• ميكنإجراء مقابلتك بخصوصطلبك عرب الهاتف.
	•ال حاجة لك إىل أن تخرج من العمل لتقديم طلب ملخصصات
سناب.
• قد تكون مؤهالً حتى وإن كنت متلك بيتاً و/أو سيارة ،ولديك مال
يف البنك ،أو تسكن مع آخرين.

