
 برنامج اإلعانات الغذائية التكميلية الخاص بكارثة إعصار ساندي
 لألشخاص ذوي اإلعاقات

 
 ؟D-SNAP)س: ما هي مخصصات برنامج اإلعانات الغذائية التكميلية في حاالت الكوارث )

إعصار ساندي.  ( هي مخصصات إعانة غذائية مميزة لمرة واحدة فقط لألشخاص المتأثرين بالكوارث مثل D-SNAPإن مخصصات )

 .2012رمز بريدي معين بعد اإلعصار في  المقيمين في ( للمواطنينD-SNAPقدمت مدينة نيويورك مخصصات )

 
 ( لألشخاص ذوي اإلعاقات؟D-SNAPس: ما هي مخصصات )

وا من ( لألشخاص الذين كانD-SNAP( هي إعادة تنفيذ لبرنامج )D-SNAP PD( لألشخاص ذوي اإلعاقات )D-SNAPإن مخصصات )

 الممكن أن يتأهلوا لكنهم لم يتقدموا نظًرا لوجود إعاقة.
 

 ؟تقديم طلبس: كيف أعرف إن كنت مؤهًلا ل
 ( إذا كنت:D-SNAP PDللحصول على مخصصات ) لتقديم طلب أنت مؤهل

  2012 أكتوبر،  27قد عشت في إحدى المناطق التالية في: 

o Coney Island, Brooklyn 11235و  11224: الرمزان البريديان  

o Red Hook, Brooklyn 11231: الرمز البريدي  

o Gerritsen Beach South of Allen Avenue, Brooklyn منطقة جزئية من منطقة الرمز البريدي( :

11229) 

o Lower East Side, Manhattan 10002: الرمز البريدي 

o Southeast Shore, Staten Island10306بريدي : الرمز ال 

o North Midland Beach South of Seaview Avenue, Staten Island منطقة جزئية من منطقة الرمز( :

 (10305البريدي 

o The Rockaways, Queens 11697و 11694و 11693و 11692و 11691: الرموز البريدية 

 مرتبطة باإلعصار أو دفعت نفقات أخرى مرتبطة وقع ضرر بالمنزل أو العمل الحر الخاص بك، أو تكبدت خسارة في الدخل و

 2012نوفمبر،  25إلى  2012أكتوبر،  27بالكارثة، من 

 تقدم طلب لمو ( للحصول على مخصصاتD-SNAP في )نظًرا إلعاقة. 2012 

 أو  2012( في أكتوبر، SNAP( إذا كنت قد تلقيت مخصصات )D-SNAP PDمؤهل للحصول على مخصصات ) غير: أنت مًلحظة

 .2012( في ديسمبر، D-SNAPللحصول على مخصصات ) دمت طلبق

 
 ؟تقديم طلب س: أين ومتى يمكنني

 4-3مساًء في  6:00صباًحا إلى الساعة  8:30( في األماكن المدرجة أدناه من الساعة D-SNAP PDسيتم قبول طلبات مخصصات )
 2015أكتوبر،  25-24و 18-17و 11-10و

 مركز توظيف Coney Island، 3050 West 21st Street, Brooklyn, NY  11224 

 مركز توظيف Richmond، 201 Bay Street, Staten Island, NY  10301 

 مركز توظيف Rockaway،  219 Beach 59th Street, Far Rockaway, NY  11692 

 مركز توظيف Union Square، 109 East 16th Street, New York, NY  10003 

 مركز توظيف Clinton Hill، 495 Clermont Avenue, Brooklyn, NY  11238 

 

 ؟لتقديم طلب س: هل يوجد طرق أخرى 

للحصول  لتقديم طلب ( المذكورة أعالهHRAنعم، إذا كنت ال تستطيع أنت أو ممثلك المفوض الحضور إلى أماكن إدارة الموارد البشرية )

 لتحديد موعد زيارة منزلية. 0047-221-929ُيرجى االتصال بخط المعلومات على الرقم  (،D-SNAP PD) على مخصصات

 
 على الرقم  HRAأو االتصال بخط معلومات  hhh.vog.cyn.wwwللمزيد من المعلومات، ُيرجى الذهاب إلى 

929-221-0047 


