וואס זענען מיינע רעכטן?
יושר'דיגע הירינג רעכטן
איר האט דאס רעכט צו א יושר'דיגע הירינג אויב איר זענט צוריקגעוויזן געווארן  ,HEAP ,SNAP ,TAטשיילד קעיר
בענעפיטן ,אויב אייערע בענעפיטן זענען אפגעשטעלט געווארן ,סוספענדירט געווארן אדער רעדוצירט געווארן,
אדער אויב איר זענט נישט מסכים מיט די החלטה פונעם לאקאלע דעפארטמענט פאר סאושעל סערוויסעס.

די רעכט זיך איינצוגעבן פאר צייווייליגע עמערדזשענסי הילף
אויב איר באקומט שוין צייטווייליגע הילף און עס מאכט זיך אן עמערדזשענסי ,זאגט דאס פאר אן ארבעטער שוין
באלד .אויב איר באקומט נישט צייטווייליגע הילף ,שרייבט אויס אן אפליקאציע און זאגט פאר אן ארבעטער אז
איר האט אן עמערדזשענסי .איר האט די רעכט צו אן אינטערוויו איבער אייער עמערדזשענסי בו ביום.

די רעכט זיך איינצוגעבן פאר אלע בענעפיטן און סערוויסעס
אויסצוגעפינען צי איר זענט בארעכטיגט צו באקומען  SNAP ,TAאון/אדער  HEAPדארפט איר איינגעבן אן
אפליקאציע ביי אייער קאונטי דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס ,אדער ,אויב איר וואוינט אין איינע פון די
פינף באראס אין ניו יארק סיטי ,ביי אייער לאקאלע דזשאב סענטער .איר קענט זיך איינגעבן אנליין ביי
 myBenefits.ny.govאדער אויספולן די אפליקאציע פארם און עס אריינגעבן ביי אייער לאקאלע דעפארטמענט
פון סאושעל סערוויסעס .אויב איר וואוינט אין איינע פון די פינף באראוס פון ניו יארק סיטי קענט איר זיך איינגעבן
אנליין ביי .access.nyc.gov

רעכט צו סקרינען און ספעציעלע סערוויסעס אויב מען גייט דורך דאמעסטישע געוואלדטאטן
סערוויסעס זענען אוועילעבל פאר פאמיליעס אדער הויזגעזינד מיטגלידער ,מיט אדער אן קינדער ,זיי צו העלפן
מיט פיזישע אדער עמאציאנאלע אביוז ,אדער דראאונגען פון פיזישע אביוז אדער עמאציאנאלע אביוז.
עס איז נישטא קיין איינקונפט באגרעניצונג כדי צו באקומען די סערוויסעס.
איר קענט רופן א  24שעה האטליין פאר אינפארמאציע וועגן עמערדזשענסי שעלטער ,סופארט גרופעס ,און
קאונסעלינג .די סערוויסעס וועלן העלפן צו האלטן אייער און אייער קינדערס זיכערהייט.
צו באקומען אינפארמאציע און אנווייזונגען צו אייער לאקאלע פארזארגער פון סערוויסעס פאר געוואלדטאטן
אינדערהיים ,קענט איר רופן די פאלגענדע נאמבערס ,בחינם 24 ,שעה א טאג:
אין ניו יארק סיטי רופט )1-800-621-4673( 1-800-621-HOPE
אין סיי וועלכע אנדערע געגנט פון ניו יארק סטעיט רופט די  NYSדאמעסטישע געוואלדטאטן האטליין אויף
( 1-800-942-6906ספאניש רעדנדע רופט טאל פריי .)1-800-942-6908

רעכט צו פרעגן וועגן טשיילד קעיר
טשיילד קעיר הילף העלפט עלטערן אדער די וואס נעמען קעיר וועלכע ברויכן קעיר און אויפזיכט פאר זיין אדער
איר קינד(ער) ווען די עלטערן אדער דער וואס נעמט קעיר איז נישט עוועילעבל זיך אפצוגעבן מיט זיין אדער איר
קינד(ער) .טשיילד קעיר הילף העלפט א טאטע/מאמע אדער דער וואס נעמט קעיר צו באצאלן טייל אדער דאס
גאנצע פון די קאסטן פון טשיילד קעיר סערוויסעס.
איר קענט זיך איינגעבן דורך רופן אדער באזוכן אייער לאקאלע דעפארטמענט פאר סאושעל סערוויסעס און בעט
פאר אן אפליקאציע פעקל .אויב איר וואוינט אין ניו יארק סיטי און איר זענט אויף  TAאדער געבט זיך איין פאר
 ,TAרופט אדער באזוכט אייער לאקאלע דזשאב סענטער אויב איר געבט זיך איין בלויז פאר טשיילד קעיר הילף,
רופט די ניו יארק סיטי אינפארמאציע העלפ-ליין אויף .311

רעכט פאר אומזיסטע שפראך סערוויסעס
אומזיסטע שפראך הילף סערוויסעס זענען אוועילעבל.

רעכט פאר א גוטע געשריבענע מעלדונג
אויב דער לאקאלע דעפארטמענט פאר סאושעל סערוויסעס טרעפט אייך אומבארעכטיגט פאר'ן פראגראם
אדער בענעפיטן וועלכע איר דארפט ,אדער איז מחליט אז איר זאלט באקומען ווייניגער דערפון ,וועט איר
באקומען א מעלדונג וועלכע וועט אייך זאגן איבער אייער אפליקאציע און אייערע בענעפיטן און אויב אייערע
בענעפיטן זענען צוריקגעוויזען אדער רעדוצירט ,אדער אויב אייער קעיס איז פארמאכט.
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