
 وصول کنندگان کےلیے اہم معلومات SNAPفروری کے بینفٹس کے حوالے سے 

( بینفٹ وقت سے پہلے جاری کر SNAPکےبیشتر وصول کنندگان کو فروری کے سپلیمنٹل نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام ) SNAPوفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے باعث 

 دئیے جائیں گے۔

ہے کہ یہ بنیفٹ فروری کی مقررہ  امکانکی تاریخ مقرر ہے تو  SNAPبینیفٹ وصول کیا ہے ہے اور فروری میں بھی  SNAPپ نے جنوری میں اگر ا

 کارڈ میں جاری کر دیا جائے۔ EBTجنوری کو ہی آپ کے  17تاریخ کی بجائے آپ کو 

ہے  ،ویںجنوری کو مل چکا ہے 17بینیفٹ SNAPنہیں۔ اگر آپ کو اپنا بینیفٹ SNAPشمار کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ جنوری کا اضافی بنیفٹیہ آپ کے پورے ماہ فروری کا 

 فروریلہذا، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا کیا جائے گا۔ تو آپ کو فروری میں کوئی بینیفٹ جاری نہیں 
 مدنظر رکھ کر خرچ کریں۔ یہ باتکا بینیفٹ  

جنوری تک نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو فروری کا  ویں17کے لیے عمل مکمل کر لیا ہے اور آپ کو فروری کا بینیفٹ  SNAPاگر آپ نے جنوری میں 

 ے مطابق دستیاب ہونا چاہیے۔بینیفٹ نہیں دیا جائے گا۔ ماہ فروری کے لیے آپ کا بینیفٹ فروری کے معمول کے مقررہ شیڈول ک

جوں کی توں موجود ہیں۔ اگر آپ کو دوبارہ  میں مزید کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ پروگرام کی تمام شرائط SNAPفی الوقت، وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے باعث 

( کو فی الفور واپس DSSپُر کریں نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف سوشل سروسز )تصدیق کا نوٹس یا درخواست فارم یا رپورٹ فارم وصول ہوا ہے تو براہ مہربانی انہیں 

 کو دینے کا طریقہ کار بھی تبدیل نہیں ہوا۔ DSSکی فراہمی بال تعطل جاری رکھی جا سکے۔ تبدیلیوں کی اطالع  SNAPکریں تاکہ آپ تک 

بینیفٹ پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔یہ معلومات آپ کو آفس آف  SNAPمت کے شٹ ڈاؤن ہم اس بارے میں آپ کو باقاعدگی سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ وفاقی حکو

عمومی میں بھی شٹ ڈاؤن کے متعلق  کی ویب سائٹ OTDAپر دستیاب ہیں۔  nyc.gov/hraیا  www.otda.ny.gov سائٹٹیمپریری اینڈ ڈس ابیلٹی اسسٹنس کی ویب 

 سواالت اور ان کے جوابات دئیے گئے ہیں۔

 

http://otda.ny.gov/

