
Informacione të rëndësishme për përfituesit e SNAP në lidhje me përfitimet tuaja 

në shkurt 
 

Për shkak të mbylljes nga qeveria federale, shumica e përfituesve të SNAP do të marrin para kohe përfitimin e programit për asistencë 

ushqimi suplementar (SNAP) të muajit shkurt. 

 

Nëse e keni marrë një përfitim SNAP në janar dhe jeni programuar që të merrni SNAP në shkurt, përfitimi i shkurtit mund të jetë i 

disponueshëm në kartën tuaj EBT më 17 janar në vend se në datën e programuar të shkurtit. 

 

Ky është i gjithë përfitimi juaj për muajin shkurt. Ky nuk është përfitim SNAP shtesë për muajin janar. Nëse e merrni përfitimin e 

shkurtit më 17 janar, nuk do të merrni përfitime të tjera në shkurt. Prandaj, është e rëndësishme që të raciononi dhe shpenzoni 

përfitimin e shkurtit duke pasur këtë në mendje. 

 

Nëse keni bërë ricertifikimi për përfitimet SNAP në janar dhe nuk e merrni përfitimin e shkurtit më 17 janar, kjo do të thotë që nuk do 

të merrni përfitim në shkurt. Përfitimi juaj për shkurtin duhet të jetë i disponueshëm në datën e zakonshme të disponueshmërisë së 

përfitimit për shkurtin. 

 

Aktualisht, asgjë tjetër rreth SNAP nuk ka ndryshuar për shkak të mbylljes nga qeveria federale. Të gjitha kërkesat e programit 

vazhdojnë të jenë. Nëse merrni një njoftim dhe aplikim për ricertifikim, ose një formular raporti periodik, ju lutem plotësojeni dhe 

kthejani Departamentit të Shërbimeve Sociale (DSS) të Qytetit të Nju Jorkut menjëherë në mënyrë që të vazhdoni të merrni përfitimet 

SNAP në të ardhmen. Kërkesa juaj për të raportuar ndryshimet DSS-së suaj gjithashtu nuk ka ndryshuar. 

 

Ne do të vazhdojmë t’ju japim informacione të përditësuara për mënyrën se si mbyllja federale mund të ndikojë në përfitimet tuaja 

SNAP në faqen e internetit të Zyrës së Asistencës së Përkohshme dhe për Aftësitë e Kufizuara në www.otda.ny.gov dhe në nyc.gov/hra. 

Faqja e internetit OTDA përfshin gjithashtu disa pyetje të bëra shpesh dhe përgjigje për mbylljen. 

 

http://www.otda.ny.gov/

