
Be Safe, Skip the Trip
All in-person appointments have been cancelled. 

You can do everything listed below without coming to an 
HRA Center. Go online to nyc.gov/accesshra, or download 
the ACCESS HRA mobile app, and log in or create an account.

❱  Apply or recertify for SNAP benefits online.

❱  Complete your SNAP periodic report online.

❱  Change or close your SNAP case online.

❱  Take photos of requested documents with your phone and upload them.

❱  A phone interview may not be necessary for your application or recertification. If we need 
additional information, HRA will contact you.

❱  NYC is assisting New Yorkers by delivering meals to those who cannot access food  
themselves: NYC.gov/GetFood or call 311.

❱  You can now submit an application or recertification for Cash Assistance on ACCESS HRA. 
HRA will call you for a phone interview.

❱  Take photos of requested documents with your phone and upload them.

❱  Submit an application for a special grant such as Emergency Rental Assistance.

❱   Check your application status.

❱  Read e-notices online, or sign up to go paperless.

❱  View the list of documents HRA has requested under ‘Required Documents’ and those  
already received under ‘Case Record.’

❱  View your benefit payments.

❱  Update your contact information.

❱  Sign up for text alerts for upcoming appointments, and for information regarding when  
your recertification is due.
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নিরাপদে থাকুি, বাইদর ঘ�ারাদেরা 
এন়িদ়ে চলিু
ব্যক্তিগতভাবব উপক্থিত থাকার সমস্ত অ্যাপবেন্টবমন্ট বাক্তল করা হবেবে। 

আপনি HRA ঘকদ্রে িা এদেও িীদচ তানলকাভুক্ত েমস্ত নকছু করদত পাদরি। 
অনলাইবন Nyc.gov/accesshra-এ যাি বা ACCESS HRA মমাবাইল অ্যাপ 
ডাউনবলাড করুন এবং লগইন করুন বা একটি অ্যাকাউন্ট খলুনু।

❱  SNAP সুক্বধাগুক্লর জন্য আববদন করুন বা পুনঃপ্রত্যেন করুন।

❱  আপনার SNAP পর্ােক্রক্মক ক্রবপার ্অনলাইবন সম্পূর্ করুন।

❱  আপনার SNAP মকস অনলাইবন পক্রবত্ন করুন বা বন্ধ করুন।

❱  আপনার ম�ান ক্দবে অনুবরাধকৃত নক্থগুক্লর �বরা তুলুন এবং মসগুক্লবক আপবলাড করুন।

❱  আপনার আববদন বা পুনঃপ্রত্যেবনর জন্য ম�াবন মকান সাক্াৎকাবরর প্রবোজন নাও হবত পাবর। আমাবদর 
রক্দ অক্তক্রতি তবথ্যর প্রবোজন হে, তবব HRA আপনার সাবথ মরাগাবরাগ করবব।

❱  রারা ক্নবজর মথবক খাবার মরাগাড় করবত পাবর না এমন ক্নউ ইেক্বাসীবদর কাবে NYC খাবার সরবরাহ  
কবর সহােতা প্রদান করবে: NYC.gov/GetFood বা 311-এ কল করুন।

❱  আপক্ন এখন Access HRA -এবত নগদ সহােতার জন্য একটি আববদন বা পুনঃপ্রত্যেন জমা ক্দবত 
পাবরন। আপনাবক ম�াবন সাক্াৎকাবরর জন্য HRA কল করবব।

❱  আপনার ম�ান ক্দবে অনুবরাধকৃত নক্থগুক্লর �বরা তুলুন এবং মসগুক্লবক আপবলাড করুন।

❱  জরুরী ভাড়া সহােতার মত ক্ববেষ অনুদাবনর জন্য আববদন জমা ক্দন।

❱   আপনার আববদবনর ক্থিক্ত মদবখ ক্নন।

❱  অনলাইবন ই-মনাটিেগুক্ল পড়ুন বা কাগজক্বহীন করার জন্য সাইনআপ করুন।

❱  ‘প্রবোজনীে নক্থপত্র’ (Required Documents)-এর অধীবন HRA-এর অনুবরাধ করা নক্থর তাক্লকাটি 
এবং ‘মকস মরকড্’ (Case Record)-এর অধীবন ইক্তমবধ্য প্রাপ্ত নক্থগুক্লর তাক্লকাটি মদখুন।

❱  আপনার মবক্নক্�র মপবমন্টগুক্ল মদখুন।

❱  আপনার মরাগাবরাবগর তথ্য আপবডর করুন।

❱  আপনার আসন্ন অ্যাপবেন্টবমন্ট সম্ক্ক্ত এবং ববকো পুনঃপ্রত্যেন সম্ক্ক্ত তবথ্যর উবদেবে্য মরক্সর 
অ্যালাবর্র জন্য সাইন আপ করুন।
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িগে েহা়েতা

আপিার ঘকে পনরচালিা করুি


