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নিউইয়র্ক স্টেট স্টটম্পরানর এন্ড নিজেনিনিটট অ্যানিিটযান্স অ্নিি

কিভাবে সাকিবেন্টাল পুষ্টি সহায়তা প্রাগ্রাবের ( SNAP) আবেদন/করসাষ্টটি কিবিশন এেং
আবেদনিারীর/রাপবির SNAP সংক্রান্ত অকিিার এেং দাকয়ত্ব সম্পূর্ িরবত
ি
হবে
এই আবেদন পত্র প্িেল SNAP এর জনয আবেদন িরার জনয েযেহার িরা যাবে

আপনি যনি অ্ন্ধ িা গুরুতরভাজি িৃটিশক্তি িযহত হি এিং আপিার এর্টট আজিিি িা এই নিজিক শািিী
অ্িয স্টর্াজিা িরম্যাজট প্রজয়ােি হজি, আপনি আপিার িাম্াক্তের্ পনরজেিা নিনিক্ট (SSD)স্টেজর্
স্টিগুনির অ্িুজরাধ র্রজত পাজরি। নিম্ননিনিত নির্ল্প নিিযািগুনি উপিব্ধ:
•
•
•
•

িড় ম্ুদ্রণ;
স্টিটা িরম্যাট (এর্টট ক্তিি নরিার-অ্যাজেিজযাগ্য ইজির্ট্রনির্ িাইি);
অ্নিও িরম্যাট (নিজিক শািিী িা অ্যানিজর্শি প্রশ্নগুনির এর্টট অ্নিও ট্রান্সক্তিপশি); এিং
স্টেইি, যনি আপনি িানি স্টোর নিজয় িজিি স্টয উপজরর নির্ল্প িরম্যাজটর স্টর্ািটটই আপিার েিয
িম্ািভাজি র্াযর্র
ক হজি িা।

আজিিিপত্র এিং নিজিক শািিী, িড় ম্ুদ্রজণ, স্টিটা িরম্যাট এিং অ্নিও িরম্যাজট www.otda.ny.gov
স্টেজর্ িাউিজিাজির েিযও উপিব্ধ। অ্িুগ্রহ র্জর ম্জি রািজিি স্টয আজিিিগুনি স্টর্িি তেযগ্ত
উজেজশয অ্নিও িরম্যাট এিং স্টেইজি উপিব্ধ। আজিিি র্রার েিয, আপিাজর্ অ্িশযই নিনিত,
নির্ল্পহীি িরম্যাজট এর্টট আজিিি েম্া নিজত হজি।
যনি আপিার স্টর্াি অ্ক্ষম্তা োজর্ যা আপিাজর্ এই আজিিিটট িম্পূণ ক র্রার স্টক্ষজত্র িন্ধ িৃটি র্জর
িা/অ্েিা িাক্ষাৎর্াজরর েিয অ্জপক্ষা র্রা স্টেজর্ নিরত রাজি, তাহজি িয়া র্জর আপিার SSD-স্টর্
অ্িনহত র্রুি। SSD আপিার প্রজয়ােি স্টম্টাজত যুক্তিিঙ্গত িািস্থাি প্রিাজির েিয িিাত্মর্
ক
স্টেিা
র্রজি।
আপিার যনি অ্িয স্টর্াি আিািজির প্রজয়ােি হয়, অ্েিা এই আজিিিটট িম্পূণ ক র্রার েিয অ্িয
িাহাজযযর প্রজয়ােি হয়, িয়া র্জর আপিার SSD-এর িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রুি। আম্রা আপিাজর্
স্টপশািার এিং িম্মািেির্ভাজি িহায়তা ও িম্েিক র্রজত প্রনতশ্রুনতিদ্ধ।
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কিভাবে সাকিবেন্টাল পুষ্টি সহায়তা প্রাগ্রাবের ( SNAP) আবেদন/করসাষ্টটি কিবিশন এেং
আবেদনিারীর/রাপবির SNAP সংক্রান্ত অকিিার এেং দাকয়ত্ব সম্পূর্ িরবত
ি
হবে
এই আবেদন পত্র প্িেল SNAP এর জনয আবেদন িরার জনয েযেহার িরা যাবে
যনি আপনি স্টর্িি SNAP এর েিয আজিিি র্জরি তাহজি আপনি এই অ্জপক্ষার্ৃত স্ট াট আজিিিটট িযিহার র্রজত পাজরি। আপনি যনি িাম্নয়র্ িহায়তা, নশশু পনরেযাক
িহায়তা, গ্ৃহ শক্তি িহায়তা িা স্টম্নিজর্জির ম্জতা অ্িযািয িুনিধার েিয আজিিি র্রজত োি তাহজি অ্িুগ্রহ র্জর এর্টট নভন্ন আজিিি োি।

আপকন যখন SNAP এর জনয আবেদন িরবেন

•

আপনি স্টয নিি পাজিি, স্টিই নিিই আপনি এর্টট আজিিি িাইি র্রজত পাজরি। আপিার আজিিি আম্াজির গ্রহণ র্রজত হজি যনি, তাজত িূযিতম্, আপিার িাম্, টির্ািা, (যনি তা োজর্
আপিার), এিং এর্টট স্বাক্ষর োজর্। এই তেযটট আপিার আজিিি িানিি র্রার তানরি প্রনতষ্ঠা র্রজি।

•

আপিার স্টযাগ্যতা নিধারজণর
ক
েিয আজিিি/পুিরায় প্রম্াণীর্রজণর 8 পৃষ্ঠায় িাক্ষাৎর্ার গ্রহণ এিং শংিাপত্র নিিৃনতজত স্বাক্ষর র্রা িহ আপিাজর্ অ্িশযই আজিিি প্রক্তিয়াটট িম্পূণ কর্রজত হজি।
আপনি যনি স্টযাগ্য হি, তাহজি আপিার আজিিি িাজয়র র্রার তানরি অ্িনধ নপন জয় নগ্জয় আপিাজর্ িুনিধা প্রিাি র্রা হজি।

•

আপনি SNAP এর েিয আজিিি র্রজত পাজরি এিং স্টপজতও পাজরি এম্িনর্ যনি আপনি িা আপিার পনরিাজরর স্টর্াজিা িিিয তার অ্নভিািি নস্থনতর েিয িুনিধাগুনি পাওয়ার স্টযাগ্য িাও হি।
উিাহরণস্বরূপ, অ্জযাগ্য এনিজয়ি িািা-ম্াজয়রা তাজির িন্তািজির েিয স্ন্যাপ আজিিি র্রজত পাজরি এিং তাজির নশশুজির েিয SNAP এর আজিিি র্রজত পাজরি এিং তাজির স্টযাগ্য নশশুজির
েিয িুনিধাগুনি স্টপজত পাজরি।

•

আপনি এিিও SNAP এর েিয আজিিি র্রজত পাজরি এিং স্টযাগ্য হজত পাজরি যনি আপিার অ্স্থায়ী িহায়তার িম্য় িীম্ায় স্টপ ৌঁজ নগ্জয় োর্জিও।

SNAP সুকেিাগুকল কি এখনই রবয়াজন? আপকন আপনার SNAP আবেদন দ্রুত রক্রক্রয়ািরবর্র জনয প্যাগ্য হবত পাবরন:
যনি আপিার পনরিাজরর আয় িাম্ািয হয় িা স্টর্াি আয় িা িগ্ি িম্পি িা োজর্, অথো যনি আপনি ভাড়ায় োজর্ি এিং ইউটটনিটটর িরে আপিার আয় এিং িগ্ি িম্পজির
স্টেজয় স্টিনশ হয়, অথো আপনি যিি আজিিি র্জরি তিি আপনি িাম্ািয আজয়র িা স্টর্াি আয় িা িম্পি িা োর্া এর্েি অ্নভিািী িা স্টম্ িুনম্ র্ৃনের্ম্ী হি, তাহজি আপনি
আজিিি র্রার তানরজির 5 র্যাজিন্ডার নিজির ম্জধয SNAP পাওয়ার স্টযাগ্য হজত পাজরি। যিি এর্টট প্রনতষ্ঠাজির এর্েি িানিন্দা প্রনতষ্ঠাি স্ট জড় যাওয়ার পূজি ক স্টয েভাজি
িানিজম্ন্টাি নিনর্উনরটট ইির্াম্ ( Supplemental Security Income, SSI) এিং SNAP এর েিয আজিিি র্রজ ি, তিি আজিিজির স্টরর্িক র্রা িানিজির তানরি হি প্রনতষ্ঠাি স্টেজর্
আজিিির্ারীর ম্ুক্তির তানরি।

আপকন প্িাথায় SNAP এর জনয আবেদন িরবত পাবরন
আপনি যনি নিউ ইয়র্ক নিটটর োইবর িাি র্জরি, তাহজি আপনি myBenefits.ny.gov এ অ্িিাইি আজিিি র্রজত পারজিি, অ্েিা আপনি স্টয র্াউনন্টজত িাি র্জরি স্টিিাির্ার
স্টিাশযাি িানভকজিি নিনিক্ট এ র্ি র্রজত িা িাক্ষাৎ র্রজত পাজরি এিং এর্টট আজিিজির পযাজর্ে োইজত পাজরি, যা ওই উপযুি অ্নিজি স্টিজি আিা স্টযজত পাজর িা িার্জযাজগ্
পািাজিা স্টযজত পাজর। আপনি স্টটাি নি 1-800-342-3009 িম্বজর র্ি র্জর আপিার র্াউনন্টর িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিার টির্ািা এিং স্টিাি িম্বর স্টপজত পাজরি।
আপনি যনি কনউ ইয়িি কসষ্টটবত িাি র্জরি এিং অ্স্থায়ী িহায়তার ( Temporary Assistance) েিয আজিিি িা র্জরি, তাহজি আপনি myBenefits.ny.gov এ অ্িিাইজি আজিিি
র্রজত পাজরি, অ্েিা স্টর্াি SNAP অ্নিজি র্ি িা িাক্ষাৎ র্রজত পাজরি এিং এর্টট আজিিজির পযাজর্ে োইজত পাজরি। 1-718-557-1399 িা স্টটাি নি িম্বর 1-800-342-3009
এ স্টিাি র্জর টির্ািা ও স্টিাি িম্বর স্টপজত পাজরি।

এিষ্টট SNAP ইন্টারকভউ অযাপবয়ন্টবেবন্টর জনয আোবদর িাবে আসবত সেসযা হবে?
যনি আপিার েিয SNAP ইন্টারনভউ অ্যাপজয়ন্টজম্জন্টর েিয আিা র্টিি হয় (র্ারণগুজিাজত োর্নর, স্বাস্থয িম্িযা, পনরিহি িা নশশু পনরেযা ক িম্িযা অ্ন্তভভি
ক োর্জত পাজর),
নর্ ভ পনরনস্থনতজত; আম্রা স্টটনিজিাজি আপিার িাক্ষাৎর্ার নিজত পানর, অ্েিা অ্িয স্টর্উ আপিার েিয আজিিি র্রজত পাজরি। আপিার স্টর্াি প্রশ্ন োর্জি, আপনি এর্টট
স্টটনিজিাি িাক্ষাত্র্াজরর েিয স্টযাগ্য নর্িা তা স্টিিজত, অথো যকদ আপনার প্রজয়ােি হয়, এর্টট িাক্ষাৎর্ার পুিনিধক ারণ
ক
র্রার েিয অ্িুগ্রহ র্জর আপিার িাম্াক্তের্ পনরজেিা
স্টেিার িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রুি।
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কিভাবে SNAP আবেদন/করসাষ্টটি কিবিশন সম্পূর্ িরার
ি
কনবদিশােলী
িীি িা র্াজিা র্ানিজত স্পিভাজি ম্ুদ্রণ র্জর প্রনতটট নিভাগ্ িম্পূণ র্রজত
ক
ভভিজিি িা।
ানয়ত এিার্ায় ম্ুদ্রণ র্রজিি না।
আপনি যনি র্াজরা প্রনতনিনধ নহজিজি আজিিি র্জরি, তাহজি িয়া র্জর স্টিই িযক্তির তেয ম্ুদ্রণ র্রুি, নিজের িয়।
কেিল্প িরেযাটগুকল: আপনি অ্ন্ধ িা গুরুতরভাজি িৃটিশক্তি িযাহত নর্িা এিং এর্টট নির্ল্প নিিযাজি নিনিত স্টিাটটশ স্টপজত োি তা নিজিকশ র্রজত "হযাাঁ" িা "িা" নেনিত র্রুি। যনি
"হযাাঁ" হয়, আপনি স্টয ধরজির িরম্যাট োি তা নেনিত র্রুি। নির্ল্প িরম্যাটগুনি িড় ম্ুদ্রণ, স্টিটা CD, অ্নিও CD িা স্টেইজি পাওয়া যায়, যনি আপনি স্টোর নিজয় িজিি স্টয অ্িয স্টর্াি
নির্ল্প িরম্যাট আপিার েিয িম্ািভাজি র্াযর্র
ক িয়। আপিার যনি অ্িয স্টর্াি আিািজির প্রজয়ােি হয় , অ্েিা এই আজিিিটট িম্পূণ র্রার
ক
েিয অ্িয িাহাজযযর প্রজয়ােি হয়, িয়া
র্জর আপিার SSD-এর িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রুি।
প্সিশন 1: আবেদনিারীর তথয
নাে: আপিার িাজম্র প্রেম্ অ্ংশ, ম্ধয িাজম্র আিযক্ষর এিং পিিী িহ আপিার আইনি িাম্ েুদ্রর্ িরুন।
প্টকলবিান নম্বর: আপিার িানড়র স্টিাি িম্বর করন্ট র্রুি।
অনয প্িান: আজরর্টট স্টিাি িম্বর েুদ্রর্ িরুন স্টযিাজি আপিাজর্ পাওয়া যাজি, যনি আপিার র্াজ তা োজর্।
োকির ষ্টিিানা: স্টযিাজি আপনি এিি োজর্ি স্টিিাির্ার রাস্তা, অ্যানভনিউ, পে ইতযানি েুদ্রর্ িরুন। আপনি স্টয শহজর িাি র্জরি তা েুদ্রর্ িরুন। আপিার ক্তেপ স্টর্াি ম্ুদ্রণ
র্রুি।
কিষ্টি পািাবনার ষ্টিিানা: আপিার নেটি পািাজিার টির্ািা েুদ্রর্ িরুন , যনি তা আপিার িািস্থাি স্টেজর্ নভন্ন হয়।
অনয নাে: স্টয স্টর্াজিা নিিাহ-পূি িাম্,
ক
পূিিতী
ক
নিজয়র িাম্, িা অ্িয স্টর্াি িাম্ যার দ্বারা তানির্াভভি িযক্তিগ্ণ পনরনেত িা এিি িযিহার র্রজ ি স্টিগুনি েুদ্রর্ িরুন।
() নেনিত র্রুি আপনি SNAP এর েিয আজিিি র্রজ ি, িা পুি প্রপ্রতযয়ি র্রজ ি নর্িা।
আপনি স্পযানিশ এেং ইংজরক্তেজত িা শুধু ইংজরক্তেজত নিজ্ঞনি স্টপজত োি নর্িা তা নেনিত () র্রুি।
প্সিশন 2: আপিার িাম্, তানরি, এিং আপিার টির্ািা প্রিাি র্রুি (যনি আপিার তা োজর্) প্িেল যনি আপনি আজিিিপত্র েম্া স্টিওয়ার তানরি নিধারণ
ক
র্রজত এই িম্জয়
পরিতী পৃষ্ঠাটট িম্পূণ কিা র্জরই আপিার আজিিি েম্া নিজত োি। আপিার স্টযাগ্যতা নিধারজণর
ক
েিয আপিাজর্ অ্িশযই িাক্ষাৎর্ার িহ আজিিি প্রক্তিয়াটট িম্পূণ র্রজত
ক
হজি এিং 8
পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর র্রজত হজি।
প্সিশন 3: পকরোবরর সদসযবদর তথয:
আপনার সাবথ আবেদন না িরবলও আপনার সাবথ েসোসিারী রবতযবির নাে তাকলিাভুক্ত িরুন।
আপিার পুজরা িাম্ প্রেজম্ করন্ট র্রুি। তারপর আপিার িাজে িিিাির্ারী অ্িযািয িযক্তিজির িাম্ েুদ্রর্ িরুন:
আজিিির্ারী প্রজতযর্ িযক্তির স্টিাশাি নিনর্উনরটট িম্বর (যনি িযক্তির SSN িা োজর্, "জিই" নিিুি ), েজের তানরি, বিিানহর্ নস্থনত এিং নিঙ্গ েুদ্রর্ িরুন।
হযাাঁ িা িা নেনিত ( ) র্রুি নিজিকশ র্রার েিয স্টয স্টর্ আজিিি র্রজ ি।
পনরিাজরর রবতযি িযক্তির েিয, তারা নর্ভাজি আপিার িাজে িম্পনর্কত তা ম্ুদ্রণ র্রুি (উিাহরণস্বরূপপ্র স্ত্রী , পুত্র , িন্ধু ইতযানি)।
হযাাঁ িা িা নেনিত ( ) র্রুি যনি স্টিই িযক্তি আপিার িাজে িািার স্টর্জিি এিং/অ্েিা প্রস্তুত র্জরি।
হযাাঁ িা িা নেনিত ( ) র্রুি নিজিকশ র্রার েিয স্টয আজিিির্ারী প্রজতযর্ িযক্তি নহস্পানির্ িা িযাটটজিা।
প্রনতটট োনতর েিয Y (হযাাঁ) িা N (িা) নিিুি*।
োনত/োনতগ্ত স্টর্ািপ্র I - স্টিটটভ আজম্নরর্াি িা আিাস্কাি স্টিটটভ, A - এনশয়াি, B - র্ৃষ্ণাঙ্গ িা আনির্াি আজম্নরর্াি, P - স্টিটটভ হাওয়াইয়াি িা প্রশান্ত ম্হািাগ্রীয় দ্বীপপুঞ্জিািী,
W - স্টেতাঙ্গ
এই তজেযর প্রিাি র্রার নিদ্ধান্ত নিজের ইচ্ছাধীি। এটট আজিিির্ারী িযক্তিজির স্টযাগ্যতা িা প্রাি িুনিধাগুনির স্তরজর্ প্রভানিত র্রজি িা। এই তজেযর র্ারণ হি নিক্তিত র্রা স্টয
স্টপ্রাগ্রাজম্র িুনিধাগুনি োনত, িণ িা
ক োতীয় উৎি নিজিেিা িা র্জর নিতরণ র্রা হয়।
প্সিশন 4: স্টির্শি 4 এর িি র্টট প্রজশ্নর উত্তর নিি। স্টয িযক্তির ম্ানর্কি িাগ্নরর্ িি তাজির িাম্গুনি অ্িশযই প্রিাি র্রজিি।
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প্সিশন 5: আয়: আপিার িম্স্ত আয় এিং আপিার িাজে িিিাির্ারী প্রজতযজর্র আয় তানির্াভভি র্রুি। স্টয িযক্তি আয় প্রাি হজচ্ছি তার িাম্, আজয়র উৎি এিং র্ত ঘি ঘি
নতনি এটট পাজচ্ছি তা ম্ুদ্রণ র্রুি। আজয়র অ্ন্তভভি
ক হজত পাজরপ্র নিয়নম্ত র্াে (ম্েুনর), ধম্ঘজটর
ক
আজগ্ আয়, োর্নরজত-প্রনশক্ষণ, িাম্নরর্ নরোভক, িযাশিাি গ্ািক , র্াজের অ্ধযয়ি,
স্টিারজপাে, নশশু িহায়তা, নশক্ষাগ্ত িহায়তা (অ্িুিাি, িৃনত্ত ইতযানি), িন্ধু িা আত্মীয় (ঋণ িযতীত অ্িযািয), িাম্নয়র্ িহায়তা, স্টপিশি িা অ্িির, পনরপূরর্ নিরাপত্তা আয় ( SSI),
িাম্াক্তের্ নিরাপত্তার িুনিধািিী, যুদ্ধ-প্রিীণজির িুনিধািিী, স্টির্ারত্ব িুনিধা, শ্রনম্জর্র ক্ষনতপূরণ, িাচ্চা পািি, টযাক্তে োিাজিা, ঘরিানড় িা অ্িযািয ভিি পনরষ্কার র্রা, োে/িাম্ার র্রা,
এর্টট রুম্ার স্টেজর্ আয়, এর্েি স্টিািকার িা নশল্পর্িা স্টেজর্ আয়।
দ্রিেয: িোর স্টর্য়ার স্টপজম্ন্টি এিং SNAP - আপনি SNAP পনরিাজরর িোর স্টর্য়ার নশশু িা প্রািিয়স্কজির অ্ন্তভভি
ক র্রা স্টিজ নিজত পাজরি। যনি আপনি তা র্জরি, স্টর্াি িংনিি
পানিত পনরেযার
ক স্টপজম্ন্টজর্ আয় নহিাজি গ্ণিা র্রা হজি। পানিত পনরেযার
ক নশশুর অ্িযািয িম্স্ত আয় িা িংস্থািও গ্ণিা র্রা হজি। আপিার যনি এই নিেজয় স্টর্াি প্রশ্ন োজর্, তাহজি
অ্িশযই আপিার র্ম্ীজর্ ক্তেজ্ঞািা র্রুি।
স্টির্শি 5 এর অ্িযািয িম্স্ত প্রজশ্নর উত্তর স্টিওয়া নিক্তিত র্রুি।
প্সিশন 6: সংস্থানসেূহ : িংস্থািিম্ূহ SNAP এর েিয আজিিির্ারী অ্নধর্াংশ পনরিাজরর স্টযাগ্যতাজর্ প্রভানিত র্জর িা। নর্ন্তু , নর্ ভ িংস্থাি িংিান্ত তেয িযিহার র্রা হয় নিধারণ
ক
র্রার েিয স্টয আপনি আপিার আজিিজির দ্রুত প্রক্তিয়ার্রজণর েিয স্টযাগ্য নর্িা।
আপিার এিং SNAP এর েিয আজিিির্ারী প্রজতযজর্র েিয স্টির্শি 6 এর িম্স্ত প্রজশ্নর উত্তর নিি। িিাজরর ($) পনরম্াণ িা ম্ূিয এিং যার র্াজ িংস্থািটট আজ তার িাম্
তানির্াভভি র্রুি। পকরোবরর সদসয নয় এেন েযক্রক্তবদর সাবথ প্িান প্যৌথ প্হাক্রডংবয়র অেশযই উবেখ িরুন। িম্পজির ম্জধয নিজের স্টয স্টর্ািগুনি অ্ন্তভভি
ক হজত পাজরপ্র হাজত
োর্া িগ্ি টার্া, অ্িযজির হাজত োর্া িগ্ি অ্ে ,ক স্টেনর্ং িা স্টিনভংি অ্যার্াউন্ট, স্টিনভংি িন্ড , িযক্তিগ্ত অ্িির অ্যার্াউন্ট, স্টপিশি পনরর্ল্পিা, স্বত উন্নয়ি অ্যার্াউন্ট, ের্/িন্ড ,
নম্উেভয়াি িান্ড, ট্রাে িান্ড, ম্ানি ম্াজর্কট িাটটক নিজর্ট, ভিি, েনম্, ভাড়ার িম্পনত্ত, ভ টট িা নিজিািিম্ূির্ িম্পনত্ত িা িিিাজির গ্ৃহ াড়া অ্িয িানড়।
প্সিশন 7: কশক্ষা/রকশক্ষর্ এেং ভাষা: 16 ি র িা তার স্টিনশ িয়জির পনরিাজরর প্রনতটট আজিিির্ারী িযক্তির িাম্ নিিুি , নিজের িাম্ িহ। প্রজতযর্ িযক্তির েিয, SNAP আজিিি
(LDSS-4826) এ স্টিিাজিা নশক্ষা এিং প্রনশক্ষণ স্টর্াি িযিহার র্জর, "নশক্ষার িজিাচ্চ
ক স্তর" নিভাজগ্র িাজে এর্টট "X" নেি নিি। প্রনত িযক্তি ম্াত্র এর্টট িাে নেনিত র্রুি। যনি আপনি
এর্েি িযক্তির েিয "0" র্িাজম্ এর্টট "X" নিজিি, (নিজিকশ র্জর স্টয তাজির হাই স্কুি নিজিাম্া িা হাই স্কুজির িম্ম্াজির নিজিাম্া স্টিই), তাহজি "িম্পূণ র্রা
ক
িজিাচ্চ
ক স্কুি স্টগ্রি" িাজে
তাজির িম্পূণ র্রা
ক
িজিাচ্চ
ক স্কুি স্টগ্রি নিিুি। হাই স্কুজি োর্া এর্েি িযক্তি িা হাই স্কুজির িম্তভ িয নিজিাম্া প্রাি র্রজ ি এম্ি এর্েি িযক্তির েিয "িম্পূণ র্রা
ক
হাই স্কুজির স্টগ্রি"
িােটট িানি স্টরজি নিি যনি "0" র্িাম্টট নেনিত র্রা িা োজর্। উপরন্তু, অ্িুগ্রহ র্জর SNAP পনরিাজরর প্রনতটট িযক্তির েিয যার িয়ি 16 িা তার স্টিনশ, র্নেত প্রােনম্র্ ভাো িিাি
র্রুি। প্রােনম্র্ ভাো হি স্টিই ভাো যাজত িযক্তিটট িি স্টেজয় স্টিনশ র্ো িজিি।
দ্রিিযপ্র নশক্ষার িজিাচ্চ
ক স্তর, উচ্চতম্ স্কুজির স্টগ্রি এিং র্নেত প্রােনম্র্ ভাো িম্পনর্কত তজেযর নিধাি ঐক্তচ্ছর্। এটট আজিিির্ারী িযক্তিজির স্টযাগ্যতা িা প্রাি িুনিধাগুনির স্তরজর্
প্রভানিত র্রজি িা। তেযটট স্টিিাজরি নরজপাটটক ংজয়র প্রজয়ােিীয়তা পূরজণর েিয অ্িুজরাধ র্রা হজয়জ ।
প্সিশন 8: জীেন িারবর্র েযেস্থা এেং েযয়:
ভাড়া, িন্ধর্, ঘর এিং স্টিািক িা অ্িযািয আিািজির েিয আপনি স্টয পনরম্াণ অ্ে ক প্রিাি র্জরি তা েুদ্রর্ িরুন। আপিার িম্পনত্ত র্র এিং িানড়র ম্ানিজর্র িীম্ার েিয আপনি স্টয
িিাজরর ($) পনরম্াণ প্রিাি র্জরি তা তানির্াভভি র্রুি।
আপনি যনি আপিার তাজপর েিয আিািাভাজি অ্ে ক প্রিাি র্জরি, তাহজি আপিার স্টর্াি ধরজির তাপার িযিস্থা আজ তা নেনিত র্রুি ( ) এিং তাপ প্রিাির্ারী িংস্থার িাম্ এিং
আপিার অ্যার্াউজন্টর িম্বর পূরণ র্রুি।
এ াড়াও, নিজিকশ র্রুি যনিপ্র
• আপনি আপিার ভাড়া/িন্ধর্ী স্টেজর্ আিািাভাজি অ্িযািয ইউটটনিটটগুনির েিয অ্ে ক প্রিাি র্জরি, এয়ার র্ক্তন্ডশিার িরে আজ , এিং যনি োজর্, তাহজি আিািা িরে স্টর্
স্টিয়?
• স্টর্উ আইিত িাধযতাম্ূির্ নশশু িহায়তা প্রিাি র্জরি, এিং যনি তাই হয়, তাহজি স্টর্, র্ত, র্ত ঘি ঘি অ্ে প্রিাি
ক
র্রজত হয়, এিং িন্তাজির(গুনির) িাম্ যাজির েিয িহায়তার
েিয অ্ে প্রিাি
ক
র্রা হজচ্ছ?
• পনরিাজরর স্টর্উ আজিিি র্রজ ি নর্ নযনি অ্ক্ষম্ িা অ্ন্তত 60 ি র িয়ি, যার গ্ৃজহ িানিংক পনরজেিা, স্টিিোর, নহয়ানরং এইি, েশম্া, স্টিিার িক্ষতা িহ র্ুর্ুর িা পনরজেিার
প্রাণী, স্বাস্থয িীম্া ও নেনর্ৎিার স্টপজম্ন্ট, হািপাতাি িা িানিংক পনরেযা,ক নেনর্ৎিা িা িাাঁজতর পনরজেিা, স্টপ্রিক্তিপশজির ওেুধ িা নেনর্ৎিার েিয পনরিহি িংিান্ত স্টম্নির্ি নিি
আজ ?
• আপিার পনরিাজরর স্টর্উ যার স্টস্পন্ডিাউি িহ স্টম্নিজর্ি আজ , এিং যনি োজর্, তাহজি স্টর্ এিং র্ত?
• আপিার পনরিাজরর স্টর্উ স্কুজি িা এর্টট প্রনশক্ষণ র্ম্িূক নেজত িনেভভি নর্ এিং যনি তাই হয়, স্টর্ এিং স্টর্াোয়, এিং তার নিিন্ধজির নস্থনত?
• যনি আপনি িা আপিার িাজে িিিাির্ারী 16 ি র িা তার স্টিনশ িয়িী নযনি আজিিি র্রজ ি নতনি যনি গ্ভকিতী হি, তাহজি "হযাাঁ" নিিােি
ক
র্রুি এিং এই প্রজশ্নর পজর প্রিত্ত
স্থাজি আপিার/তাজির িাম্ ম্ুদ্রণ র্রুি।
• যনি আপনি িা আপিার িাজে িিিাি র্রা 16 ি র িা তার স্টিনশ িয়িী স্টর্উ োজর্ যার এম্ি স্টর্াি অ্িস্থা আজ যা আপিাজর্/তাজর্ র্াে র্রা স্টেজর্ িা নিনিকি নর্ ভ ধরজণর
র্াে র্রা স্টেজর্ নিরত রাজি, তাহজি "হযাাঁ" নিিােি
ক
র্রুি এিং এই প্রজশ্নর পজর প্রিত্ত স্থাজি আপিার/তার িাম্ ম্ুদ্রণ র্রুি।
অ্ধযায় 8 এর অ্িযািয িম্স্ত প্রজশ্নর উত্তর স্টিওয়া নিক্তিত র্রুি।
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প্সিশন 9: আইকন কেেৃকত, দাকয়ত্ব এেং শাক্রি: এই কেভাগ্ষ্টট েবনাবযাগ্ সহিাবর পিুন অথো িাউবি েলুন আপনাবি এষ্টট পবি প্শানাবত।

দ্রিেয: স্টয িযক্তি িতয স্টগ্াপি র্জর িা িতয িা িজি SNAP প্রানির েিয স্টিােী িািযস্ত হয়, NY স্টেজটর আইি তার েিয েনরম্ািা িা স্টেি িা উভজয়রই নিধাি প্রিাি র্জর।
আনম্ িুক্তি স্টয রােয আম্ার স্টিাশাি নিনর্উনরটট িম্বর িযিহার র্জর আম্ার গ্ৃহ শক্তি নিজিতাজির িাজে HEAP এর প্রানি যাোই র্রজি। এই অ্িুজম্ািজি আম্ার শক্তি নিজিতাজির
(আম্ার ইউটটনিটট িহ) নিনিকি পনরিংিযািগ্ত তেয প্রর্াজশর অ্িুম্নত অ্ন্তভভি
ক রজয়জ , যার ম্জধয আজ , নর্ন্তু তাজতই িীনম্ত িয়, আম্ার িানের্
ক নিিুযৎ িযিহার, নিিুযজতর িরে,
জ্বািানির িরে, জ্বািানির ধরি, িানের্
ক জ্বািানির িরে এিং স্বল্প আজয়র স্টহাম্ এিাক্তে ক অ্যানিেযান্স স্টপ্রাগ্রাজম্র ( LIHEAP) স্টপজম্জন্টর ইনতহাি যা র্ম্ক্ষম্তা
ক
পনরম্াজপর উজেজশয অ্স্থায়ী ও
প্রনতিন্ধী িহায়তার অ্নিি (Office of Temporary and Disability Assistance) এিং স্থািীয় িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিা এিং ম্ানর্কি যুিরাজের স্বাস্থয ও ম্ািি স্টিিা নিভাজগ্র ( United
States Department of Health and Human Services) র্াজ প্রর্াশ র্রা হজত পাজর।
বেষেযহীনতার কেজ্ঞকি – স্টিিাজরি স্টিিাম্নরর্ অ্নধর্ারিম্ূজহর আইি ( Federal civil rights law) এিং ম্ানর্কি যুিরাজের র্ৃনে নিভাগ্ ( United States Department of Agriculture,
USDA) স্টিিাম্নরর্ অ্নধর্ারিম্ূহ নিয়ম্ািিী ও িীনতম্ািা অ্িুযায়ী, USDA, এর িংস্থািম্ূহ , অ্নিি, র্ম্ীগ্ণ এিং প্রনতষ্ঠািিম্ূহ যারা USDA প্রর্ল্পিম্ূজহ অ্ংশগ্রহণ র্রজ িা স্টিগুজিা
পনরোিিা র্রজ তাজির োনত, িণ ,ক োতীয় পনরেয়, নিঙ্গ, ধম্ীয় নিোি, অ্ক্ষম্তা, িয়ি, রােনিনতর্ নিোি, িা পূজি ক স্টর্াজিা র্ম্িূক নেজত িা USDA র্তৃর্
ক পনরোনিত িা অ্োয়ির্
ক
ৃত
র্াযিজম্
ক
িাগ্নরর্ অ্নধর্ার ক্তিয়ার্িাজপর েিয প্রনতনহংিা িা প্রনতজশাধিিত বিেম্যম্ূির্ আেরণ র্রা নিনেদ্ধ।
স্টপ্রাগ্রাম্ তজেযর েিয স্টযিি অ্ক্ষম্ িযক্তির নির্ল্প স্টযাগ্াজযাগ্ িযিস্থা প্রজয়ােি (জযম্ি, স্টেইি, িড় অ্ক্ষজর াপাজিা, অ্নিও স্টটপ, আজম্নরর্াি িাইি িযাঙ্গু জয়ে ইতযানি) তাজির
এজেক্তন্সর (স্থািীয় িা স্টেজটর) িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রজত হজি স্টযিাজি তারা িুনিধািিীর েিয আজিিি র্জরজ ি। যারা শ্রিণশক্তিহীি িা র্াজি র্ম্ স্টশাজিি িা িার্ প্রনতিন্ধী, তারা
স্টিিাজরি নরজি িানভকজির ম্াধযজম্ (800) 877-8339 িম্বজর USDA এর িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রজত পাজরি। উপরন্তু, স্টপ্রাগ্রাজম্র তেয ইংজরক্তে াড়া অ্িয ভাোয় উপিব্ধ র্রা স্টযজত পাজর।
বিেজম্যর নিেজয় স্টপ্রাগ্রাজম্র স্টর্াজিা অ্নভজযাগ্ িনেভভি র্রার েিয, USDA স্টপ্রাগ্রাম্ নিিক্তিজম্জিশি র্ম্জিইন্ট িম্ ক ( AD-3027) পূরণ র্রুি যা অ্িিাইজি এিাজিপ্র
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html এিং স্টয স্টর্াজিা USDA অ্নিজি পাওয়া যায় অ্েিা USDA-স্টর্ িজম্বাধি র্জর এর্টট নেটি নিিুি এিং িজম্ ক অ্িুজরাধ র্রা িম্স্ত
তেয নেটিজত প্রিাি র্রুি। অ্নভজযাগ্ িজম্রক এর্টট অ্িুনিনপ অ্িুজরাধ র্রজত, র্ি র্রুি (866) 632-9992। USDA-স্টর্ আপিার িম্পূণ র্রা
ক
িম্ িা
ক নেটি েম্া নিি এই র্জরপ্র
(1)

িার্: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)

িযাে: (202) 690-7442; অ্েিা

(3)

ইজম্ি: program.intake@usda.gov।

এই প্রনতষ্ঠািটট এর্টট িম্াি িুজযাগ্ প্রিাির্ারী িংস্থা।
প্সিশন 10: SNAP অনুবোকদত রকতকনকি: যনি আপনি োি স্টয আপিার পনরিাজরর িাইজর স্টেজর্ স্টর্উ SNAP িুনিধার েিয আজিিি র্রুর্ িা SNAP িুনিধা পাি অ্েিা আপিার
েিয িািার নর্িুি , তাহজি তাজির িাম্, টির্ািা এিং স্টিাি িম্বর ম্ুদ্রণ র্রুি, যনি িা অ্িুজম্ানিত প্রনতনিনধ অ্িযভাজি নিনিতভাজি পনরিাজরর দ্বারা ম্জিািীত হি।
প্সিশন 11: স্বাক্ষরসেূহ : আপিার িাম্ িই র্রুি। আপনি যনি এর্েি অ্িুজম্ানিত প্রনতনিনধ হি, তাহজি আপিাজর্ এিং এর্েি িানয়ত্বশীি প্রািিয়স্ক পনরিাজরর িিিয,
উভয়জর্ই আজিিি/নরিাটটক নিজর্শজির 8 পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর নিভাগ্গুনিজত স্বাক্ষর র্রজত হজি এিং তানরি নিজত হজি।
যিি এর্েি অ্িুজম্ানিত প্রনতনিনধ এর্টট SNAP পনরিাজরর পজক্ষ আজিিি র্জরি যারা এর্টট প্রনতষ্ঠাজি িিিাি র্জর িা, উভয় অ্িুজম্ানিত প্রনতনিনধ এিং পনরিাজরর প্রধাি িা
পনরিাজরর অ্িয স্টর্াজিা িানয়ত্বশীি প্রািিয়স্ক িিিযজর্ অ্িশযই আজিিি/নরিাটটক নিজর্শজির পৃষ্ঠা 8 এ স্বাক্ষর নিভাগ্গুনিজত স্বাক্ষর র্রজত হজি।
প্সিশন 12: অকতকরক্ত তথয: এই নিভাগ্টট িযিহার র্জর আম্াজির অ্নতনরি তেয োিাজত পাজরি যা আপনি ম্জি র্জরি স্টয আম্াজির োিার প্রজয়ােি হজত পাজর।
প্সিশন 13: রতযাহার িরায় সম্মকত: যনি আপনি নিদ্ধান্ত স্টিি স্টয আপনি আর SNAP এর েিয আজিিি র্রজত োি িা, আপিার িাম্ স্বাক্ষর র্রুি এিং তানরি নিিুি। আপনি স্টয
স্টর্াি িম্য় পুিরায় আজিিি র্রজত পাজরি।
কেিঃদ্রিঃ: এই আবেদবনর প্শষ পৃষ্ঠাষ্টট প্ভাট প্দওয়ার জনয কনেন্ধন িরার এিষ্টট আবেদন। আপকন যকদ প্ভাটার কনেন্ধবনর আবেদবনর িে ি পূরবর্ সাহাযয িান, তাহবল
আপনার িেীবি ক্রজজ্ঞাসা িরুন। প্ভাবটর জনয কনেন্ধন িরবত আবেদন িরা ো রতযাখযান িরা আপনার প্যাগ্যতা ো এই সংস্থার দ্বারা রদত্ত সহায়তার
পকরোর্বি রভাকেত িরবে না।
আপিার আজিিি এিং িাক্ষাৎর্ার স্টেজর্ তেয প্রজিশ র্রা হজি এিং ওজয়িজিয়ার ম্যাজিেজম্ন্ট নিজেজম্ ( WMS) িংরক্ষণ র্রা হজি, যা এর্টট রােযিযাপী
র্ম্পম্পউটার নিজেম্। এই নিজেম্টট িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টপ্রাগ্রাম্গুনির িযিস্থাপিা উন্নত র্রজত এিং োনিয়ানত স্টরাধ র্রজত িযিহৃত হয়।

পৃষ্ঠা 6

LDSS-4826A-BE (Rev. 2/18)

কনবির গুরুত্বপূর্ িতথয পিুন
SNAP প্রাগ্রাবের জনয আবেদনিারী/রাপবির অকিিার এেং দাকয়ত্বসেূহ
আপনার অকিিার এেং দাকয়ত্ব সম্পবিি অকতকরক্ত তথয ক্লাবয়ন্ট তবথযর েই ( LDSS-4148A; LDSS-4148B এেং LDSS-4148C) -প্ত রবয়বে। এই েইগুকল আপনার প্সাশযাল
সাকভিবসস কিকিবে এেং অন-লাইবন পাবেন।
আপনার অকিিার আবে:
•

SNAP-এর এর্েি আজিিির্ারী/প্রাপর্ নহজিজি আপিাজর্ অ্িশযই স্টযাগ্যতা নিধারজণ
ক
এিং স্টিনিনিট ইিুয র্রার েিয যত দ্রুত িম্ভি আজিিি িানিজির 30 নিজির ম্জধয
িাক্ষাৎর্ার স্টিওয়া হজি।

•

আপনি িূরািস্থার ম্জধয োর্জি ইি-অ্নিি ইন্টারনভউ ম্ওর্ুি র্রার েিয অ্িুজরাধ র্রজত পাজরি। িূরািস্থার ম্জধয িাধারণত স্টয ির্ি নিেয় অ্ন্তভভি
ক োজর্ তার ম্জধয
র্জয়র্টট হজিা- অ্িুস্থতা, পনরিহজির িম্িযা, পনরিাজরর স্টর্াজিা িিজিযর তত্ত্বািধায়ি, আিািস্থি গ্রাম্ীণ এিার্ায় হওয়া েনিত িম্িযা, িীঘ িম্য়
ক
ধজর েিম্াি িারাপ
আিহাওয়া িা র্াে িা প্রনশক্ষজণর িম্য় যা অ্নিি েিার্ািীি আপিা স্টিাশযাি িানভকজিি নিনিজক্টর অ্নিজি আিার স্টক্ষজত্র প্রনতিন্ধর্তা িৃটি র্জর। আপনার অনুবরাবি ইনঅকিস ইন্টারকভউ প্থবি োি প্দওয়া হবে, যকদ আপনার পকরোবরর সে রািেয়স্ক সদসযই েয়স্ক ো অক্ষে হন যাবদর প্িাবনা উপাক্রজিত আয় প্নই। এজেক্তন্স
স্টটনিজিাি ইন্টারনভউ িা নিধানরত
ক
স্টহাম্ নভক্তেজটর নিনিম্জয় অ্নিজির িাক্ষাৎর্ার ম্র্ুি র্রজত পাজর। এর্টট পনরিাজরর িািস্থািিহ স্টযজর্াজিা পারস্পনরর্ভাজি গ্রহণজযাগ্য স্থাজি
ইি-পািিক ইন্টারনভউ হজত পাজর।

•

আপনি আপিার ইন্টারনভউজত র্াউজর্ আপিার েিয স্টিাভােীর র্াে র্রার েিয আিজত পাজরি। আপিার যনি স্টিাভােীর প্রজয়ােি হয়, এজেক্তন্স আপিার েিয নিিাম্ূজিয
এর্েজির িযিস্থা র্রজি। আপনি ইংজরক্তেজত িািিীি িি িা শ্রিণশক্তি িা িার্-প্রনতিন্ধী িজি আপিাজর্ পনরজেিার প্রজিশানধর্ার স্টেজর্ িক্তিত র্রা যাজি িা। শ্রিণ িা িার্
প্রনতিন্ধী আজিিির্ারীজির/প্রাপর্জির েিয পনরজেিাগুনিজত অ্যাজেি স্টপজত িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিাগুনি TTY/TTD নরজি নিজেম্ িযিহার র্রজত পাজর। আপিার যনি
নিজশে স্টর্াজিা োনহিা োজর্ তাহজি আপনি আপিার স্টিাশযাি িানভকি নিনিক্ট স্টেজর্ নিজশে িযিস্থার অ্িুজরাধ র্রজত পাজরি।

•

আপিার যনি স্টর্াজিা অ্ক্ষম্তা োজর্, তাহজি আপিার অ্ক্ষম্তা স্টিই এম্ি র্ারও SNAP এ প্রজিজশর এিং িাক্ষাৎর্াজরর যা অ্নধর্ার, স্টিই এর্ই অ্নধর্ার আজ ।

•

SNAP এর েিয আপিার িম্পূণ কর্রা আজিিি এিং িাক্ষাৎর্ার িানিজির তানরজির 30 নিজির ম্জধয আপিাজর্ অ্িশযই োিাজত হজি স্টয আপিার আজিিি অ্িুজম্ানিত হজয়জ
িা অ্স্বীর্ার র্রা হজয়জ । যনি আপনি দ্রুত প্রক্তিয়ার্রজণর েিয স্টযাগ্য হি তাহজি আপিাজর্ আপিার আজিিি র্রার তানরিটট 5 নিজির ম্জধয োিাজত হজি যনি আপনি SNAP
এর েিয স্টযাগ্য হি এিং/অ্েিা আজরা র্াগ্েপত্র িাগ্জি নর্িা তা োিাজিার েিয।

•

আপিার SNAP এর আজিিি অ্িুজম্ানিত হি িা প্রতযািযাত হি, তা োনিজয় আপিাজর্ এর্টট নিনিত স্টিাটটশ স্টিওয়া হজিপ্র
-- যনি আপিার আজিিি অ্িুজম্ানিত হয় তাহজি এই নিজ্ঞনিটট আপিাজর্ োিাজি র্ত পনরম্াণ SNAP িুনিধা আপনি পাজিি;
-- যনি আপিার আজিিি প্রতযািযাত হয় তাহজি স্টর্ি প্রতযািযাত হজয়জ
আপিাজর্ র্ী র্রজত হজি তা এই নিজ্ঞনিটট আপিাজর্ োিাজি।

এিং আপনি যনি এই নিদ্ধাজন্তর প্রনত নদ্বম্ত স্টপােণ র্জরি িা এটট িুিজত িা পাজরি তাহজি

এিষ্টট নযাযয শুনাকন িাবি েবল
এর্টট িুে্িভ শুিানি হি আপিার েিয এর্টট িুজযাগ্ নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্নিি অ্ি স্টটজম্পারানর অ্যান্ড নিজিনিনিটট অ্যানিেযাজন্সর এর্েি প্রশািনির্ আইি নিোরর্জর্ িিার স্টয স্টর্ি
আপনি ম্জি র্জরি আপিার স্টর্ি িম্পজর্ক িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিার নিদ্ধান্ত ভভি ন ি। নিরজপক্ষ শুিানির পর স্টিাশযাি িানভকজিি নিনিজক্টর নিদ্ধান্ত টির্ িা ভভি স্টেট স্টি নিেজয়
নিনিত নিদ্ধান্ত োনর র্রজি। নিনিত নিদ্ধান্ত স্টিাশযাি িানভকজিি নিনিক্টজর্ আপিার ম্াম্িাটট িটির্ র্রার নিজিকশ নিজত পাজর।

এিষ্টট কনরবপক্ষ শুনাকনর আবেদবনর সেয়সীো
আপনি যনি SNAP এর েিয এর্টট িযাযয শুিানির আজিিি র্রজত োি তাহজি অকেলবম্ব স্টিাি র্রুি র্ারণ তার িম্য়িীম্া রজয়জ । আপনি যনি স্টিনশ নিি অ্জপক্ষা র্জরি তাহজি
হয়জতা নিরজপক্ষ শুিানি িাও স্টপজত পাজরি। যকদ আপনার প্িস সম্পবিি আপকন এিষ্টট প্নাষ্টটস পান এিং এর্টট িযাযয শুিানির েিয আজিিি র্রজত োি, তাহজি এই নিজ্ঞনিটট
আপিাজর্ োিাজি নিরজপক্ষ শুিানি য়িার েিয আপিার র্াজ র্ত িম্য় আজ । িম্স্ত নিজ্ঞনিগুনি অ্িশযই িািধাজি পড়জিি। যকদ আপনার কেজ্ঞকিষ্টট আপনাবি জানায় প্য
আপনার SNAP প্েকনকিট অস্বীিার িরা হবয়বে, ো েন্ধ িরা হবে ো িোবনা হবে, তাহবল আপকন কেজ্ঞকির তাকরখ প্থবি 90 কদবনর েবিয এিষ্টট কনরবপক্ষ শুনাকনর
জনয আবেদন িরবত পারবেন। আপকন যকদ েবন িবরন প্য আপকন রোর্ীিরর্ সেয়িাবলর েবিয প্িাবনা সেয়ই যবথি SNAP সুকেিা পাবেন না, তাহবল আপকন
নযাযয শুনাকনর জনয আবেদন িরবত পাবরন।
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এিষ্টট নযাযয শুনাকন কিভাবে িাইবেন

কনবির গুরুত্বপূর্ িতথয পিুন ( িলবে)

আপনি যনি নিউ ইয়র্ক স্টেজটর স্টয স্টর্াি োয়গ্ায় োজর্ি, তাহজি আপনি স্টটনিজিাি, িযাে, অ্িিাইজি অ্েিা নিজের টির্ািায় নিনিতভাজি এর্টট িযাযয শুিানির অ্িুজরাধ র্রজত
পাজরি।
প্টকলবিান: রােযিযাপী স্টটাি নি অ্িুজরাজধর িম্বর 800-342-3334। র্ি র্রার িম্য় িয়া র্জর আপিার িাজে স্টিাটটশ রািুি , যনি তা স্টপজয় োজর্ি।
িযাক্স: আপিার নিরজপক্ষ শুিানির অ্িুজরাধ পািািপ্র 518-473-6735
অনলাইন: এর্টট অ্িিাইি অ্িুজরাজধর িম্ পূ
ক রণ র্রুি এিা্জি http://otda.ny.gov/hearings/
কলকখতভাবে: আপনি এর্টট নিজ্ঞনি স্টপজি, নিজ্ঞনিজত িরিরাহ র্রা িানি োয়গ্াগুনি পূরণ র্রুি এিং নিজ্ঞনিটটর এর্টট র্নপ পািাি িা এই টির্ািায় নিজি োিািপ্র
Fair Hearing Section
NYS Office of Temporary and Disability Assistance
Fair Hearings
P.O. Box 1930
Albany, New York 12201-1930 স্টয স্টর্াজিা স্টিাটটজশর এর্টট র্জর র্নপ নিজের েিয স্টরজি নিি।
ওয়াি-ইন: আপনি যনি নিউ ইয়র্ক নিটটজত িাি র্জরি, তাহজি আপনি িশরীজর রশাসকনি শুনাকন অকিস, অকিস অে প্টবম্পারাকর অযান্ড কিজযাকেকলষ্টট অযাকসস্ট্যান্স, 14
Boerum Place, Brooklyn, New York এ নগ্জয় আপিার অ্িুজরাধ োিাজত পাজরি
জরুকর অেস্থা - আপিার অ্িস্থা িুি গুরুতর হজি, নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্নিি অ্ি স্টটজম্পারানর অ্যান্ড নিজিনিনিটট অ্যানিেযান্স যত তাড়াতানড় িম্ভি আপিার েিয এর্টট নিরজপক্ষ
শুিানির িযিস্থা র্রজি। যিি আপনি এর্টট নিরজপক্ষ শুিানির েিয র্ি র্রজিি িা নিিজিি, তিি আপিার পনরনস্থনত স্টয অ্তযন্ত গুরুতর তা অ্িশযই স্টিািাজিি।
দ্রিেয: শুধুম্াত্র নিউ ইয়র্ক নিটটর েরুনর নিরজপক্ষ শুিানির েিয – র্ি র্রুি 800-205-0110। েরুনর র্ারণ াড়া অ্িয স্টর্াজিা র্ারজণ এই স্টটনিজিাি িম্বরটট িযিহার র্রজিি িা।
েরুনর অ্িস্থা েনড়ত িয় এম্ি অ্িুজরাধগুনি এই িম্বজর গ্রহণ র্রা হজি িা।
প্দাভাষী - যনি আপিার প্রধাি ভাো ইংজরক্তে িা হয় িা যনি আপনি শ্রিণ িা িার্-প্রনতিন্ধী হি তাহজি আপিার নিিাম্ূজিয এর্েি স্টিাভােী পাওয়ার অ্নধর্ার রজয়জ ।
সহায়তা অেযাহত রাখা - আপনি যনি এর্টট নিজ্ঞনি পাি যা িজি স্টয আপিার িুনিধািিী িন্ধ িা হ্রাি র্রা হজি এিং আপনি যনি আপিার নিজ্ঞনিজত উনিনিত িাযির
ি
তাকরবখর
পূজি এর্টট
ক
িযাযয শুিানি োি, তাহজি আপিার SNAP িুনিধািিী, অ্নধর্াংশ স্টক্ষজত্র, িযাযয শুিানির নিদ্ধান্ত িা স্টিওয়া পযন্ত
ক এর্ই রর্ম্ ( সসহায়তা অেযাহতস ) োর্জি। আপনি যনি
আপিার স্টর্ি িম্পজর্ক স্টর্াজিা স্টিাটটশ িা পাি এিং আপিার স্টিনিনিট িন্ধ িা র্ম্াজিা হয়, এর্ই িম্জয় আপনি এর্টট নিরজপক্ষ শুিানির েিয অ্িুজরাধ র্জরি, তাহজি আপনি িানি
র্রজত পাজরি স্টয আপিার SNAP স্টিনিনিট পুিঃস্থাপি র্রা স্টহার্ ( সঅেযাহত সহায়তাস ) যতক্ষণ িা নিরজপক্ষ শুিানির নিদ্ধান্ত স্টিওয়া হয়।
নর্ন্তু, আপনি যনি সসহায়তা অেযাহতস স্টপজত োজর্ি এিং িযাযয শুিানিজত স্টহজর যাি, তাহজি আপিাজর্ িযাযয শুিানির নিদ্ধাজন্তর েিয অ্জপক্ষার্ািীি িম্জয় "িহায়তা অ্িযাহত"
নহজিজি স্টয িুনিধাগুনি গ্রহণ র্জরজ ি তা স্টিরত নিজত হজত পাজর। আপনি যনি না িান স্টয িযাযয শুিানির নিদ্ধান্ত িা স্টিওয়া পযন্ত
ক স্টয SNAP িুনিধাগুনি পাজচ্ছি স্টিই িুনিধাগুনি এর্ই
োর্, তাহজি আপিাজর্ অ্িশযই নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্নিি অ্ি স্টটজম্পারানর অ্যান্ড নিজিনিনিটট অ্যানিেযান্স এ যিি র্ি র্রজিি িা িযাযয শুিানির েিয নিিজিি, তিি তা োিাজত হজি।

কিভাবে এিষ্টট কনরবপক্ষ শুনাকনর জনয রস্তুত হবেন
নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্নিি অ্ি স্টটজম্পারানর অ্যান্ড নিজিনিনিটট অ্যানিেযান্স আপিাজর্ এর্টট স্টিাটটশ পািাজি, যা আপিাজর্ িজি স্টিজি র্িি এিং স্টর্াোয় নিরজপক্ষ শুিানি অ্িুটষ্ঠত হজি।
আপিাজর্ নিরজপক্ষ শুিানির েিয প্রস্তুত হজত িাহাযয র্রজত, আপিার ম্াম্িার স্টরর্িক স্টিিার অ্নধর্ার আজ এিং িম্ ও
ক র্াগ্েপত্র যা নিরজপক্ষ শুিানিজত প্রশািনির্ আইজির
নিোরজর্র র্াজ স্টিওয়া হজি তার র্নপ নিিাম্ূজিয পাওয়ার অ্নধর্ার আজ । এ াড়াও আপনি আপিার ম্াম্িার স্টরর্জিকর অ্িয স্টযজর্াজিা র্াগ্ে নিিাম্ূজিয র্নপ স্টপজত পাজরি আপনি
ম্জি র্জরি স্টয আপনি নিরজপক্ষ শুিানির েিয প্রজয়ােি হজত পাজর। িাধারণত, আপনি শুিানির আজগ্ িা িিজশে
ক
শুিানিজত এই র্াগ্েগুজিা স্টপজত পাজরি। আপনি যনি আপিার
শুিানি িংিান্ত স্টর্াজিা র্াগ্ে স্টপজত োি এিং স্টিাশযাি িানভকি নিনিক্ট শুিানির আজগ্ িা শুিানিজত আপিাজর্ তা িা স্টিি, তাহজি এ িম্পজর্ক প্রশািনির্ আইজির নিোরর্জর্ োিাজত
হজি।
আপিাজর্ এম্ি স্টর্াি িাক্ষী নযনি আপিাজর্ িাহাযয র্রজত পাজরি এিং আপিার র্াজ োর্া স্টর্াি তেয, স্টযম্ি নিজে িিা হজয়জ , তা িযাযয শুিানিজত নিজয় স্টযজত হজিপ্র িাম্াক্তের্
পনরজেিাগুনি স্টেিার নিদ্ধান্তটট স্টর্ি আপনি ভভি িজি ম্জি র্জরি তা স্টিািাজত আপিাজর্ িহায়তা র্রার েিয প্েতবনর স্ট্াে, কেল, করকসপ্ট, লীজ, কিকিৎসবির কেেৃকত।
আপনি নিরজপক্ষ শুিানিজত এর্েি আইিেীিী, আত্মীয় িা িন্ধুজর্ আিজত পাজরি নযনি স্টিাশযাি িানভকি নিনিজক্টর আপিার স্টর্ি িম্পজর্ক নিদ্ধান্ত স্টর্ি ভভি তা িযািযা র্রজত
আপিাজর্ িাহাযয র্রজি। আপনি যনি ম্জি র্জরি আপিার িযাযয শুিানিজত িহায়তা র্রার েিয আপিার এর্েি আইিেীিী প্রজয়ােি তাহজি আপনি আপিার স্থািীয় আইনি
িহায়তা স্টিািাইটট (Legal Aid Society) িা আইনি পনরজেিার িিজর র্ি র্জর নিজের েিয নিিা িরজে এর্েি আইিেীিী স্টপজত িক্ষম্ হজত পাজরি। অ্িয আইিেীিীজির িাজম্র
েিয আপিার স্থািীয় িার অ্যাজিানিজয়শিজর্ স্টিাি র্রুি।
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স্টিাশযাি িানভকি নিনিজক্টর স্টর্উ আপিার স্টর্ি িম্পজর্ক স্টিাশযাি িানভকি নিনিজক্টর নিদ্ধান্ত িযািযা র্রার েিয নিরজপক্ষ শুিানিজতও উপনস্থত োর্জিি। আপনি িা আপিার প্রনতনিনধ
এই িযক্তি এিং স্টিাশযাি িানভকি নিনিজক্টর স্টযজর্াজিা িাক্ষীজর্ প্রশ্ন র্রজত পারজিি।
যনি আপনি নিরজপক্ষ শুিানিজত উপনস্থত হজত িা পাজরি তাহজি আপিার পনরিজতক অ্িয র্াউজর্ পািাজত পাজরি। আপনি যনি এম্ি র্াউজর্ পাটিজয় োজর্ি, নযনি নিরজপক্ষ শুিানির
েিয আইিেীিী িি, তাহজি অ্িশযই এই িযক্তিজর্ প্রশািনির্ আইজির নিোরজর্র র্াজ স্টিওয়ার েিয এর্টট নেটি নিজত হজি। এই নেটিটট নিোরর্জর্ িিজি স্টয আপনি এই িযক্তিজর্
নিরজপক্ষ শুিানিজত আপিার পনরিজতক নিজত োি। যনি প্রশািনির্ আইি নিোরর্ নিদ্ধান্ত স্টিি স্টয আপিার উপনস্থনতর প্রজয়ােি আজ এিং আপিার িাক্ষয প্রজয়ােি হজি, তাহজি
আপিার উপনস্থনতর েিয অ্িয এর্টট নিি শুিানি পুিরায় নিধানরত
ক
হজত পাজর। আপিাজর্ নেটির ম্াধযজম্ িতভ ি নিি িম্পজর্ক োিাজিা হজি।
কেিঃদ্রিঃ: আপনি যনি োি, িযাযয শুিানিজত যাওয়ার েিয গ্ণ পনরিহণ, নশশু পনরেযা ক এিং অ্িযািয প্রজয়ােিীয় িযজয়র েিয আপিাজর্ যা িযয় র্রজত হজয়ন ি তা স্টিরত স্টপজত পাজরি।
যনি গ্ণ-পনরিহি উপিব্ধ িা োজর্ তাহজি অ্িয পনরিহজির িযিস্থা র্রজত স্টয িরে আপিার হজয়ন ি স্টিগুজিা আপনি স্টিরত স্টপজত পাজরি। আপনি যনি স্টর্াি নেনর্ৎিাগ্ত
িম্িযার র্ারজণ গ্ণ পনরিহি িযিহার র্রজত অ্ক্ষম্ হি, তাহজি আপিাজর্ অ্িয ধরজির পনরিহজির েিয স্টয টার্া নিজত হজয়জ তা আপনি স্টিরত স্টপজত পাজরি। তজি
আপিাজর্ স্টম্নিজর্ি স্টভনরনিজর্শজির িনে েম্া স্টিওয়ার র্ো িিা হজত পাজর।
আপনার প্িস এেং িম্পম্পউটার প্রিবিির কদবি নজর কদবত:
এর্িার আপনি SNAP িা অ্িযািয িাহাজযযর েিয আজিিি র্রজি, স্টর্ি স্টরর্িক এিং র্ম্পম্পউটার স্টরর্িক আপিার স্টর্ি িম্পজর্ক রািা হয়। িাধারণত, ওই স্টরর্িকগুনি স্টিিার অ্নধর্ার
আপিার আজ । নর্ন্তু, আপনি িম্স্ত স্টরর্িকগুনি স্টিিজত িক্ষম্ িয় হজত পাজরি। আপিার র্ম্ী আপিাজর্ নিয়ম্গুনি িযািযা র্রজত পাজরি।
আপনি যিি আপিার র্ম্পম্পউটাজরর স্টরর্জিকর অ্িুনিনপর েিয স্টিজিি, তিি িযক্তিগ্ত স্টগ্াপিীয়তা িুরক্ষার আইি নিউ ইয়র্ক স্টেজটর এজেক্তন্সগুনির েিয আিশযর্ র্জর স্টয তারা
আপিাজর্ আপিার স্টরর্িকগুনি পািায়; অথো তারা আপিাজর্ আপিার স্টরর্িক স্টর্ি স্টিজিি িা তা োিায়; অথো আপিাজর্ োিায় স্টয তাজির র্াজ আপিার অ্িুজরাধটট আজ এিং
তারা আপিার অ্িুজরাধ পত্র পাওয়ার পাাঁে র্াযনিিজির
ক
ম্জধয োিাজিি স্টয আপনি আপিার স্টরর্িকগুনি স্টপজত অ্িুজম্ানিত নর্িা তা নিধারণ
ক র্রজি।
SNAP এর এিজন আবেদনিারী/রাপবির প্েশ কিেু দাকয়ত্ব রবয়বে:
SNAP আবেদনিারী এেং রাপিবদর জনয িেসংস্থাবনর
ি
রবয়াজনীয়তা
িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিার র্াজ িন্তুিেির্ স্টপশা িা র্রজি, স্টয নতনি SNAP র্াজের আিশযর্তা স্টেজর্ াড়প্রাি (অ্ংশগ্রহণ র্রা আিশযর্ িয়) (স্টযম্ি িীজে িনণত),
ক স্টিই
িযক্তিজর্ অ্িশযই:
• এর্টট োর্নর িা এর্টট োর্নরর িুজযাজগ্র এর্টট স্টরিাজরি গ্রহণ র্রুি
• আপিার র্াে র্রার ক্ষম্তার ম্ূিযায়জি অ্ংশগ্রহণ র্রুি
• আপিার র্ম্িংস্থাজির
ক
অ্িস্থা এিং র্াজের েিয উপিব্ধতা িম্পজর্ক তেয প্রিাি র্রুি
• স্টিাশাি িানভকজিি নিনিক্ট দ্বারা িরাে র্রা ক্তিয়ার্িাজপ অ্ংশগ্রহণ র্রা
স্টর্াি িযক্তি SNAP িংিান্ত র্াজের প্রজয়ােিীয়তা স্টেজর্ অ্িযাহনত (অ্ংশগ্রহজণর প্রজয়ােি হয় িা) পাজিি যনি িযক্তিগ্ত পনরজেিা র্ম্র্তক
ক ার িন্তুটিজত এম্ি ির্ুজম্জন্টশি প্রিাি
র্রা হয় স্টয িযক্তি: 16 ি জরর র্ম্ অ্েিা 60 ি র িা তার স্টিনশ িয়িী
• ম্ািনির্ িা শারীনরর্ভাজি অ্ক্ষম্, েিশক্তিহীি িা অ্িুস্থ এিং র্ম্ িংিান্ত
ক
ক্তিয়ার্িাজপ অ্ক্ষম্
•
য় ি জরর র্ম্ িয়িী নিভকরশীি িাচ্চার পনরেযার
ক েিয িানয়ত্বপ্রাি। আপনি যনি এর্টট স্টিিারািভাজি অ্োয়ি
ক
র্রা িাম্নয়র্ িহায়তা র্ম্িূক েীর অ্ধীজি এর্টট র্াজের
অ্নভজ্ঞতায় অ্ংশগ্রহণ র্জরি, SNAP এর র্াজের আিশযর্তাগুনি স্টেজর্ এই াড় প্রজযােয হয় িা।
• এর্টট স্টিিারািভাজি অ্োয়ি
ক
র্রা িাম্নয়র্ িহায়তা র্ম্িূক েীর অ্ধীজি এর্টট র্াজের আিশযর্তার িাজপজক্ষ এিং তার অ্িুিতী হওয়ার শজতক। আপিাজর্ যনি োর্নরর
অ্নভজ্ঞতাজত িরাে র্রা হয়, SNAP এর র্াজের আিশযর্তাগুনির াড় প্রজযােয হয় িা।
• েিাজিরা র্রজত পাজরি িা এম্ি এর্েি িযক্তির পূণ িম্জয়র
ক
পনরেযার
ক েিয িানয়ত্বপ্রাি
• স্টির্ারত্ব িীম্ার িুনিধার আজিিির্ারী িা প্রাপর্
• এর্টট ম্াির্ িা অ্যািজর্াহজির নেনর্ৎিার র্ম্িূক েীজত নিয়নম্ত অ্ংশগ্রহণর্ারী এিং স্টিাশাি িানভকজিি আনধর্ানরর্ নিধারি
ক
র্জরি স্টয আপনি র্াে র্রজত অ্ক্ষম্ অ্েিা র্ম্ ক
িংিান্ত ক্তিয়ার্িাজপ িরাে র্রা িাস্তি িম্ত হজি িা
• এর্টট স্বীর্ৃত স্কুি, প্রনশক্ষণ র্ম্িূক নে িা উচ্চ নশক্ষার প্রনতষ্ঠাজি অ্ন্তত অ্জধর্
ক িম্জয়র েিয িনেভভি এর্েি নশক্ষােী
• িিাজহ অ্ন্তত 30 ঘন্টা র্াে র্জরি িা প্রনত িিাজহ অ্ন্তত স্টিিারাি িূযিতম্ স্টিতজির 30 গুজণর িম্াি উপােকি র্জরি
• িানিজম্ন্টাি নিনর্উনরটট ইির্াম্ (Supplemental Security Income, SSI) এিং SNAP িুনিধািিীর এর্েি আজিিির্ারী যুগ্ম প্রক্তিয়ার্রজণর িজন্দািজস্তর অ্ধীজি
• এর্েি 16 িা 17 ি র িয়িী িযক্তি নযনি পনরিাজরর প্রধাি িি অ্েিা নযনি র্ম্পজক্ষ অ্জধর্
ক িম্য় স্কুি িা এর্টট র্ম্িংস্থাি
ক
র্ম্িূক নেজত স্টযাগ্িাি র্রজ ি
যনি স্টর্াজিা িযক্তি SNAP র্াজের িানয়ত্ব পািজি িযে হয়
ক
িা অ্স্বীর্ার র্জর িা োর্নর স্ট জড় স্টিি, তাহজি নতনি SNAP িুনিধার েিয অ্জযাগ্য হয়এ উিজত পাজরি। স্টর্াজিা িযক্তির
SNAP স্টিনিনিজটর েিয অ্জযাগ্য িম্জয়র বিঘযক নিভকর র্জর স্টর্াজিা র্াজের িানয়ত্ব িা স্টম্জি েিার েিয িযক্তিজর্ স্টয পনরম্াণ িম্য় ম্ঞ্েুর র্রা হজয়জ তার উপর।
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যারা সক্ষে রািেস্ক এেং যাবদর কনভিরশীল প্নই, (ABAWDs) তাবদর জনয SNAP রাকির অকতকরক্ত প্যাগ্যতা রবয়াজনীয়তা
এর্েি িযক্তি যার SNAP র্াজের শতক পূরণ র্রা আিশযর্, তাজর্ অ্নতনরি SNAP স্টযাগ্যতার শতক পূরণ র্রজত হজি যনি িা িযক্তিটট:
• 18 ি জরর র্ম্ অ্েিা 50 ি র িা তার স্টিনশ িয়িী;
• এর্টট SNAP পনরিাজর িাি র্রা স্টযিাজি এর্েি িিিয 18 ি জরর র্ম্ িয়িী;
• স্টভজটরাি অ্যাজিয়াি (Veterans
ক
Affairs, VA) এর অ্ক্ষম্তা ক্ষনতপূরণ প্রাপর্;
• এর্টট িরর্ানর িা স্টিিরর্ানর উৎি স্টেজর্ অ্ক্ষম্তা িুনিধা প্রাপর্, স্টযম্ি িাম্াক্তের্ নিরাপত্তা অ্ক্ষম্তা িীম্া (SSDI) িা NYS অ্ক্ষম্তা িুনিধা
• অ্ন্তিত্ত্বা; িা
• এর্টট শারীনরর্ িা ম্ািনির্ িীম্ািদ্ধতার েিয ম্াজি অ্ন্তত 80 ঘণ্টা র্াে র্রজত অ্পারগ্।

দ্রিেয: স্টয িযক্তি উপজর উনিনিত তানির্ার ম্জধয এর্ িা এর্ানধর্ শতক পূরণ র্রজিি শুধু স্টিই িযক্তি নিভকরশীি াড়া শারীনরর্ভাজি িক্ষম্ প্রািিয়স্ক (ABAWD) এর আিশযর্ শতকগুনি
পূরণ র্রা স্টেজর্ স্টরহাই পাজিি। স্টিই SNAP পনরিাজরর অ্িযািয ABAWD-স্টর্ তাও SNAP িুনিধা িাভ র্রার েিয ABAWD এর আিশযর্ শতক পূরণ র্রজতই হজি এর্টট 36-ম্াি
িম্য়র্াজির ম্জধয 3 ম্াজির স্টিনশ িম্য় ধজর।
স্টয িযক্তিরা উপজর তানির্াভভি অ্নতনরি স্টযাগ্যতার আিশযর্তা স্টেজর্ অ্িযাহনতপ্রাি িি তারা ABAWD এিং তারা স্টর্িি 36 ম্াজির িম্য়র্াজির ম্জধয নতি ম্াজির েিয SNAP িুনিধা
পাওয়ার স্টযাগ্য, যনি িা স্টিই িযক্তি:
• প্রনত ম্াজি অ্ন্তত 80 ঘণ্টা র্াে (এর ম্জধয "অ্ে ক াড়া অ্িয নর্ ভ র নিনিম্জয় র্াে" এিং স্টস্বচ্ছাজিির্ নহজিজি র্াে গ্ণয র্রা হজি);
• িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিার অ্িুজম্ানিত এর্টট স্টযাগ্যতাপ্রাি র্াজে/প্রনশক্ষণ র্ম্িূক নেজত প্রনত ম্াজি অ্ন্তত 80 ঘণ্টার েিয অ্ংশগ্রহণ র্জর;
• স্টিিাজরি িা রাজেযর িূযিতম্ ম্েুনরর ম্জধয স্টযটট উচ্চতর, তার দ্বারা ভাগ্ র্রা তার পনরিাজরর SNAP িুনিধার িম্াি প্রনত ম্াজির র্াজের িংিযার েিয এর্টট ওয়ার্ক
এেজপনরজয়ন্স স্টপ্রাগ্রাম্ (WEP) নিজয়াজগ্র িাজে িঙ্গনতপূণ; ক
• র্ম্শক্ত
ক ির উদ্ভািি ও িুজযাগ্ আইি এর অ্ধীজি এর্টট র্ম্িূক নেজত অ্ংশগ্রহণ র্রা, যার ম্জধয োর্নর অ্িুিন্ধাি, োর্নরর প্রস্তুনত, স্টপশাগ্ত িক্ষতা প্রনশক্ষণ এিং নশক্ষাম্ূির্
ক্তিয়ার্িাপ অ্ন্তভভি
ক হজত পাজর িা 1974 িাজির স্টট্রি অ্যাজক্টর (Trade Act) অ্ধীজি র্ম্িূক েীজত প্রনত ম্াজি র্ম্পজক্ষ 80 ঘণ্টার েিয অ্ংশগ্রহণ র্রা; অ্েিা,
• র্াজে িা নিজিেয র্াজের স্টপ্রাগ্রাম্গুনির এর্ িম্ন্বজয় প্রনত ম্াজি র্ম্পজক্ষ 80 ঘণ্টার েিয অ্ংশগ্রহণ র্রা।

দ্রিেয: উপজর তানির্াভভি স্টিিাজরি ABAWD র্াজের আিশযর্তাগুনি SNAP পনরিাজরর প্রজতযর্ ABAWD িযক্তির েিয প্রজযােয।

যনি ABAWD উপজর তানির্াভভি স্টর্াজিা প্রজয়ােিীয়তা পূরণ র্জরি, নর্ন্তু িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিাজর্ অ্িনহত িা র্জর োজর্ি, তাহজি িযক্তিজর্ অ্নিিজম্ব িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিার
িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রজত হজি এিং তার অ্ংশগ্রহণ িংিান্ত র্াগ্েপত্র প্রিাি র্রজত হজি SNAP িুনিধার েিয অ্জযাগ্য হওয়া এড়াজিার েিয যিি নতনি এর্টট এর্টট 36-ম্াজির
িম্য়র্াজির ম্জধয 3 ম্াজির েিয SNAP িুনিধা স্টপজয়জ ি। যনি ABAWD প্রনত ম্াজি র্ম্পজক্ষ 80 ঘন্টা র্াজে িা স্টযাগ্যতা অ্েকজির ক্তিয়ার্িাজপ অ্ংশগ্রহণ িা র্জরি এিং নতনি 3
ম্াজির িীম্া অ্নতিম্ র্জর SNAP এর িুনিধা স্টপজত োি এিং ম্াজি র্ম্পজক্ষ 80 ঘন্টা িজিতি র্ম্িংস্থাি
ক
নিক্তিত র্রজত অ্ক্ষম্ হি, তার উনেত অ্নিিজম্ব িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিার
িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রা যাজত তার স্টিিাজরি ABAWD-এর আিশযর্তা পূরণ র্রার েিয উপিব্ধ র্াে িা র্ম্িূক নের নিেজয় আজিােিা র্রজত পাজরি।
উপরন্তু, ABAWD-স্টর্ ম্ানির্ নভনত্তজত অ্নিতনির্ র্ম্র্াজে
ক
অ্ংশগ্রহজণর িনে প্রিাি র্রজত হজি এিং যনি তার/তার র্াজের িম্য় ম্াজি 80 ঘন্টার নিজে েজি যায় তাহজি িাম্াক্তের্
পনরজেিা স্টেিায় নরজপাটক র্রজত হজি ম্াি স্টশে হওয়ার 10 নিজির ম্জধয। ভাজিা র্ারণ াড়া এইিি আিনশযর্ শতক পূরণ র্রজত িযে হজি
ক
ABAWD এর SNAP িুনিধা িানতি র্রা হজত
পাজর।
নযাযয িারর্
এর্েি ABAWD িযক্তির এম্ি এর্টট ভাজিা র্ারণও োর্জত পাজর যা তাজর্ ম্াজি অ্ন্তত 80 ঘণ্টা র্াে র্রা এিং অ্িযািয ABAWD এর েিয নিজিেয র্াযিজম্
ক
অ্ংশগ্রহণ র্রা স্টেজর্
নিরত রাজি। ভাজিা র্ারণ হি িযক্তির নিয় জণর িাইজর এম্ি এর্টট ঘটিা িা পনরনস্থনত যা এর্েি ABAWDস্টর্ ঐ ম্াজি ABAWD আিনশযর্ শতক পূরণ র্রজত িাধা স্টিয়। ভাজিা র্ারজণর
উিাহরণ হজত পাজর, িাম্নয়র্ অ্িুস্থতা িা পানরিানরর্ িঙ্কট, তজি ভাজিা র্ারণ এর ম্জধযই িীম্ািদ্ধ িয়। স্টয স্টর্াজিা ভাজিা র্ারণ িা ABAWD র্াজের আিনশযর্ শতক স্টেজর্ অ্িযাহনত
িানি র্রজি যিি স্টিাশযাি িানভকি নিনিক্ট অ্িুজরাধ র্রজি তিি এর্েি ABAWD-স্টর্ অ্িশযই প্রম্াণ প্রিশিক র্রজত হজি। ভাজিা র্ারণ িা অ্িযাহনতর প্রম্াণ ABAWD-এর পনরেযাক
প্রিাির্ারী এর্েি নেনর্ৎিা স্টপশােীিীর নিিৃনত হজত পাজর।
যনি এর্েি ABAWD নিোি র্জরি স্টয ABAWD এর আিনশযর্ শতক পূরণ িা র্রার েিয তার ভাজিা র্ারণ রজয়জ িা নিোি র্জরি স্টয উপজর শিাির্ৃত স্টর্াজিা অ্িস্থার িজি তাজর্
ABAWD এর আিনশযর্ শতক পূরণ স্টেজর্ অ্িযহনত স্টিওয়া উনেত িা এম্ি এর্ এিার্ায় িাি র্জরি স্টযিাজি ABAWD পনরতযােয হজয়জ , স্টিজক্ষজত্র ABAWD-স্টর্ অ্নিিজম্ব স্টিাশযাি িানভকি
নিনিজক্টর িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রজত হজি এিং স্টিাশযাি িানভকি নিনিজক্ট িনেপত্র স্টপশ র্রজত হজি। যনি এর্েি ABAWD স্টিিাজরি ABAWD শতক পূরণ িা র্জরি এিং িিস্বরূপ SNAP
এর স্টযাগ্যতা হারাি, তাহজি নতনি আিার SNAP স্টপজত িক্ষম্ হজত পাজরি, যনি অ্িযোয় স্টযাগ্য হি, এিং অ্নিিজম্ব তাজর্ SNAP এর স্টযাগ্যতা নিজর স্টপজত তাজর্ নর্ র্রজত হজি তা নিজয়
আজিােিা র্রজত িাম্াক্তের্ পনরজেিা স্টেিার িাজে স্টযাগ্াজযাগ্ র্রা উনেত।
যকদ সবেহ হয় প্য আপকন রতারর্া িরবেন
আপনি যনি োিজত পাজরি স্টয আপিার নিরুজদ্ধ তিন্ত র্রা হজচ্ছ, র্ারণ আপিার র্ম্ী ম্জি র্জরি আপনি আপিার স্টর্ি িম্পজর্ক িতয র্ো োিািনি, তাহজি আপনি এর্েি
আইিেীিীর িাজে র্ো িিুি। যনি আপিার নিরুজদ্ধ স্টি েিানর আিািজত র্িযাণ িংিান্ত োনিয়ানতর অ্নভজযাগ্ আিা হয়, তাহজি যনি আপনি স্টযাগ্য হি আিািত নিিাম্ূজিয আপিার
প্রনতনিনধত্ব র্রার েিয এর্েি আইিেীিী নিজয়াগ্ র্রজিি।
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এর্টট নম্ি র্রা িাক্ষাৎর্ার পুিরায় নিধারজণর
ক
িানয়ত্বপ্র
SNAP-এর এর্েি আজিিির্ারী/প্রাপর্ নহজিজি, আপনি SNAP হারাজিা এড়াজিার েিয আজিিি র্রার তানরজির পর 30তম্ নিজির আজগ্ এর্টট নম্ি র্রা িাক্ষাৎর্ার পুিরায় নিধারণ
ক
র্রজত িায়িদ্ধ।
রোর্ রদান িরার দাকয়ত্ব
আপনি যিি SNAP এর েিয আজিিি র্রজিি, তিি আপিাজর্ নিনিকি নর্ ভ ক্তেনিজির প্রম্াণ নিজত িিা হজি। আপিার নর্ প্রজয়ােি তা িম্পজর্ক আপিার র্ম্ী আপিাজর্ পরাম্শ ক
স্টিজিি। নিনভন্ন িহায়তা স্টপ্রাগ্রাজম্র েিয িনের প্রজয়ােিীয়তা পনরিনতকত হজত পাজর। স্টিাশযাি িানভকজিি নিনিজক্টর র্াজ যনি ইনতম্জধযই নিনিকি নর্ ভ ক্তেনিজির প্রম্াণ োজর্, স্টযম্ি
স্টিাশাি নিনর্উনরটট িম্বর, যা পনরিনতকত হয় িা, তাহজি আিার তা প্রম্াণ র্রার প্রজয়ােি স্টিই।
আপনি যিি িাহাজযযর েিয প্রেজম্ আজিিি র্জরি তিি পনরেয় এিং অ্িযািয গুরুত্বপূণ িনেপজত্রর
ক
প্রম্াণ িাজে রািজি, আপনি আজরা শীঘ্র িাহাযয স্টপজত পাজরি।
আপনি যনি আপিার স্টিাশযাি িানভকি অ্নিজি ির্ুজম্ন্ট েম্া স্টিি, তাহজি এর্টট প্রানির রনিজির েিয অ্িুজরাধ র্রুি যার ম্জধয স্টেিার িাম্, আপিার িাম্, তানরি, িম্য়, প্রনতটট
নিনিকি িনের তানির্া যা েম্া স্টিওয়া হজয়জ তা অ্ন্তভভি
ক োর্জি, আপিাজর্ রনিি প্রিাির্ারী র্ম্ীর িাম্ িহ।
আপিাজর্ স্টিই প্রম্াণ নিজত হজি যা আপিার র্ম্ী আপিাজর্ িজিজ ি স্টয আপিার েিয SNAP স্টযাগ্যতা নিধারজণর
ক
েিয প্রজয়ােি। অ্িুজরাধর্ৃত প্রম্াণ স্টপজত িম্িযা হজি তা আপিার
র্ম্ীজর্ োিাি।
নাগ্করি নন এেন েযক্রক্তবদর প্যাগ্যতার তথয
িাগ্নরর্ িি এম্ি অ্জির্ স্টযাগ্যতািম্পন্ন এনিজয়ি আজ ি যারা SNAP এর েিয স্টযাগ্য। আপনি স্টযাগ্য িা হজিও আপিার িন্তািরা স্টযাগ্য হজত পাজরি।আপিার অ্নভিািি নিেজয়
স্টর্াজিা USCIS নিদ্ধান্ত োর্জি SNAP আপিার অ্নভিািি নস্থনত প্রভানিত র্রজি িা।
আপনি যনি ম্ানর্কি যুিরাজের (ম্ানর্কি) িাগ্নরর্, ম্ানর্কি যুিরাজের িাগ্নরর্ িি এম্ি িযক্তি (আজম্নরর্াি িাজম্ায়া িা স্টিায়াইন্স আইিযাজন্ড েোজিা িযক্তিরা) িা স্টযাগ্য এনিজয়ি হি,
তাহজি আপনি SNAP এর েিয স্টযাগ্য হজত পাজরি। SNAP স্টযাগ্যতার েিয এর্েি স্টযাগ্যতািম্পন্ন এনিজয়ি হজিি:
1. অ্নভিািি এিং োতীয়তা আইজির (Immigration and Nationality Act, INA) স্টির্শি 289 এর অ্ধীজি আজম্নরর্াি ইক্তন্ডয়াি োনতর অ্ন্তত 50 শতাংশ রি িহ র্যািািায় েে
স্টিওয়া এর্েি আজম্নরর্াি ইক্তন্ডয়াি; িা
2. ইক্তন্ডয়াি স্টিিি-নিটানম্জিশি
ক
অ্যান্ড এিভজর্শি অ্যানিেযান্স অ্যাজক্টর স্টির্শি 4(e) এর অ্ধীজি এর্টট স্টিিারািগ্ত স্বীর্ৃত ইক্তন্ডয়াি উপোনতর এর্েি িিিয; িা
3. এর্েি িনহরাগ্ত যাজর্ এর্েি হম্ং িা হাইিযান্ড িাওটটয়াি নহজিজি প্রজিশ র্রজত স্টিওয়া হজয়জ , পনত/পত্নী (িা পুিরায় নিজয় িা র্রা েীনিত পনত/পত্নী) িা অ্নিিানহত
নিভকরশীি নশশু িহ; িা
4. INA এর ধারা 207 এর অ্ধীজি প্রজিশ র্রজত স্টিওয়া এর্েি শরণােী; িা
5. INA এর ধারা 208 এর অ্ধীজি আশ্রয় ম্ঞ্েুর হজয়জ এম্ি িনহরাগ্ত; িা
6. 1 এনপ্রি 1997 এর পূজি র্ায
ক
র্র
ক INA এর ধারা 243(h) এর অ্ধীজি স্টয িনহরগ্জতর নিিািি
ক
আটজর্ রািা হজয়জ অ্েিা INA এর ধারা 241(b)(3) এর অ্ধীজি যার অ্পিারণ আটজর্
রািা হজয়জ ; িা
7. এর্েি িনহরাগ্ত যাজর্ 1980 িাজির শরণােী নশক্ষা িহায়তা আইজির 501(e) ধারার অ্ধীজি নর্উিাি িা হাইনতয়াি প্রজিশর্ারী নহিাজি প্রজিশ র্রজত স্টিওয়া হজয়জ ; অ্েিা
8. এর্েি িনহরাগ্ত নযনি পাোজরর নশর্ার হজয়জ ি 2000 িাজির ট্রানিনর্ং নভর্টটম্ি স্টপ্রাজটর্শি অ্যাজক্টর 103(8) ধারার অ্ধীজি; অ্েিা
9. এর্েি আইি িম্মতভাজি িিিাির্ারী িনহরাগ্ত, নযনি ম্ানর্কি িাম্নরর্ িানহিীজত িক্তিয় নিউটটজত আজ ি, এর্েি িম্মািেির্ভাজি অ্িযাহনতপ্রাি প্রিীণ বিনির্ যার
অ্িযাহনত অ্নভিািিগ্ত র্ারজণ িয়, তার পনত/পত্নী, অ্নিিানহত নিভকরশীি িন্তাি, অ্েিা পু্িরায় নিজয় িা র্রা েীনিত পনত/পত্নী; িা
10. এর্েি িনহরাগ্ত নযনি এর্েি আজম্জরনিয়াি নহজিজি প্রজিশ র্জরজ ি; িা
11. INA এর অ্ধীজি স্থায়ী িিিাজির েিয আইিিঙ্গতভাজি প্রজিশ র্রার েিয অ্িুজম্ানিত এর্েি এনিজয়ি এিং যার 5 ি জরর নস্থনত আজ ; িা
12. INA এর ধারা 212(d)(5) এর অ্ধীজি র্ম্পজক্ষ 1 ি জরর েিয পযাজরাি প্রাি এর্েি িনহরাগ্ত যার 5 ি জরর নস্থনত আজ ; িা
13. এর্টট পীনড়ত স্বাম্ী/স্ত্রী িা িন্তাি, এর্টট পীনড়ত িন্তাজির নপতা-ম্াতা িা পীনড়ত নপতা-ম্াতার িন্তাি যার 8 USC 1641 (c) এর অ্ধীজি এর্টট নপটটশি ম্ুিতভ নি িা অ্িুজম্ানিত,
নযনি 8/22/96 এর আজগ্ প্রজিশ র্জরজ ি িা তার নস্থনত 5 ি জরর; িা
14. িনহরগ্তরা SNAP এর স্টযাগ্য হজত পাজরি যনি:
• তারা স্থায়ী আিািজির েিয আইিিম্মতভাজি অ্িুজম্ানিত এিং তারা 40 স্টর্ায়াটক ার র্াে অ্েকি র্জরজ ি িা তাজির তা স্টিনিট র্রা যায় ; িা
•
তারা স্টযাগ্যতাপ্রাি নস্থনতজত আজ ি স্টযম্ি উপজর তানির্াভভি, এিং নিনিকি নর্ ভ অ্ক্ষম্তা িা অ্ন্ধজত্বর েিয িুনিধা পাজচ্ছি; িা
•
তারা স্টযাগ্যতাপ্রাি নস্থনতজত আজ ি স্টযম্ি উপজর তানির্াভভি, এিং 18 ি জরর র্ম্ িয়স্ক; িা
•
22 আগ্ে 1996 এ তারা আইি িম্মতভাজি ম্ানর্কি যুিরাজে আজ ি এিং তারা অ্ন্ধ, অ্ক্ষম্ িা 60 ি র িা তার স্টিনশ িয়িী; িা
•
তারা ইরানর্ িা আিগ্াি িাগ্নরর্ যাজির নিজশে অ্নভিািি নস্থনত ম্ঞ্েুর র্রা হজয়জ INA এর স্টির্শি 101(a)(27) এর অ্ধীজি অ্েিা তাজির শতকাধীি প্রজিজশর অ্িুম্নত
স্টিওয়া হজয়জ INA এর স্টির্শি 203(a)(7) এর অ্ধীজি স্টযম্ি 01-04-80 এর আজগ্ স্টেজর্ র্াযর্র
ক আজ ।

