SNAP
املُساعدة الغذائية ملئ عربة التسوق الخاصة بك
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ

       

بسيطة و سهلة

علملُساعدات  ،اذهب إىل إدارة خدمات القوى العاملة
لتقديم طلبك للحصول عىل ا
jobs.utah.gov/mycase

أيضً ا ميكنك التقدم بطلب يف مركز التوظيف  ،أو ميكننا إرسال طلب إليك بالربيد  ،ولكن قد تفقد املزايا بسبب
التأخري يف إرسال الربيد
■ ليست هناك حاجة إىل عمليات التحقق لتقديم الطلب .
■ قد تكون مؤهالً للحصول عىل خدمة عاجلة لتتلقى  SNAPيف غضون سبعة أيام تقوميية .
■ الهوية هي التحقق الوحيد الذي تحتاجه إذا كنت مؤهالً للحصول املعجل عىل . SNAP
ميكنك تقديم طلب غري مكتمل طاملا أنه يحتوي عىل اسمك وعنوانك وتوقيعك .ومع ذلك ،يجب إكامل الطلب
أكملهب حتى يتم تحديد أهليتك لربنامج .SNAP

للمزيد من املعلومات ,اتصل يف  866-435-7414او اتبع الرابط


بزيارة موقعنا عىل الويب عىل
إذا كنت مؤهالً أم ال  ،أو قم
استخدم هذه الحاسبة ملعرفة ما

UAH.org

أُحصل عىل  SNAPبرسعة

قد تكون مؤهالً للحصول عىل خدمة عاجلة لتتلقى  SNAPيف غضون سبعة أيام تقوميية
 .PSNAPقد تكون مؤهالً للحصول عىل
ت ُعد مزايا  SNAPاملعجلة طريقة أرسع للحصول عىل أول شهر من مزايا ANS
 SNAPاملعجل إذا:
PANS
■
■
■

لديك  150دوال ًرا أو أقل من الدخل اإلجاميل الشهري و  100دوالر أو أقل يف امل ُمتلكات السائلة )األموال يف حسابك(

هل أنت مؤهل لربنامج  SNAP؟
 2021أكتوبرحجم األرسة و  130%من حد الفقر الفيدرايل

تكاليف املأوى الخاصة بك أعىل من إجاميل الدخل الشهري والنقد واملدخرات
 100دوالر أو أقل نقدًا ومدخرات
كنت من األُرس املهاجرة مع 001

 PSNAPاملعجل.
الهوية هي التحقق الوحيد املطلوب إذا كنت مؤهالً لربنامج ANS

SNAP
الذي تتوقعه عند طلب برنامج PANS
■
■

■
■

قم بتوفري أكرب قدر ممكن من املعلومات يف الطلب ،وسيؤدي ذلك إىل تقليل كمية املعلومات التي ستحتاج إىل
توفريها أثناء عملية تقديم الطلب.
الطلبات عرب اإلنرتنت :مبجرد التقديم  ،ستتلقى صفحة تحقق تحتوي عىل معلومات حول كيفية االتصال بخدمات
 30يو ًما تقومي ًيا إلكامل مقابلتك .نويص
األهلية ملقابلتك .املقابالت حسب الطلب وسوف تحتاج إىل االتصال يف غضون 03
باالتصال خالل  77أيام من تقديم الطلب .املكاتب مفتوحة من االثنني إىل الجمعة من 8:00
 00:8صبا ًحا إىل  5:00مسا ًء.
 30دقيقة تقريباً.
املقابالت 03
 DWSخطابًا يوضح بالتفصيل لكيفية إجراء امل ُقابلة
الطلبات الورقية )غري األلكرتونية(  :سرتسل SWD
سرتسل DWS
 SWDرسالة تطلب معلومات حول أي تحقق )معلومات( التي يحتاجون إليها لتحديد أهليتك.

لحوظة :إذا كنت تتحدث اذكر اللغة ،فإن خدمات املساعدة
اللغوية تتوافر لك باملجان .اتصل برقم
801-526-0950

أضف $492

$1,396

1

$1,888

2

$2,379

3

$2,871

4

$3,363

5

$3,855

6

لكل فرد إضايف من أفراد األ

هذه املؤسسة توفر التكافؤ يف الفرص
تم متويل هذا املرشوع جزئ ًيا عىل األقل بتمويل اتحادي من وزارة الزراعة األمريكية .ال تعكس محتويات
هذا املنشور بالرضورة وجهة نظر أو سياسات وزارة الزراعة األمريكية  ،وال يشري ذكر األسامء التجارية أو
املنتجات التجارية أو املنظامت إىل موافقة حكومة الواليات املتحدة.

