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األسئلة واألجوبة حول برنامج المساعدة الغذائية 
 )D-SNAP PD(التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة 
(Arabic)  

 
 

 ؟D-SNAPما المقصود بـ 
فراد والعائالت مدفوعات (برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أثناء كارثة) مساعدة غذائية مؤقتة لألسر التي تأثرت بكارثة طبيعية. وقد يتلقى األ D-SNAPيوفر 

 ُتمنح مرة واحدة إذا كانوا يعيشون في منطقة كارثة محددة وحال تلبيتهم للمتطلبات األخرى.
 

 ؟D-SNAP PDما المقصود بـ 
D-SNAP PD قامها بعض سكان عبارة عن برنامج تمت إعادة تفعيله لتقديم المساعدة الغذائية أثناء إعصار ساندي، وكان الغرض منه تسوية الدعوى التي أ

 ثناء كارثة المناطق التي تضررت على نحو كبير من هذا اإلعصار. وقد ادعوا أنهم غير قادرين على الوصول إلى برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أ
)D-SNAPبسبب اإلعاقة. وأُطلق على هذه الدعوى اسم (Toney-Dick, et al. v. Robert Doar, et al., 12 Civ. 9162 (S.D.N.Y) . 
 

 من المؤهل لتقديم الطلب؟
في منطقة ذات رمز بريدي من أحد الرموز البريدية العشرة أو الرمزين البريدين الجزئيين  2012أكتوبر  27األشخاص الذين كانوا يقيمون في  •

 : المدرجين أدناه
o Coney Island, Brooklyn 11235و 11224: الرمزان البريديان  
o Red Hook, Brooklyn:  11231الرمز البريدي  
o Gerritsen Beach South of Allen Avenue, Brooklyn 11229: منطقة الرمز البريدي الجزئية 
o Lower East Side, Manhattan 10002: الرمز البريدي  
o Southeast Shore, Staten Island 10306: الرمز البريدي  
o North Midland Beach South of Seaview Avenue, Staten Island:  منطقة الرمز البريدي الجزئية

10305 
o The Rockaways, Queens ؛ 11697و 11694و 11693و 11692و 11691: الرموز البريدية 

 بطلب للحصول على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أثناء كارثة بسبب اإلعاقة؛ 2012واألشخاص الذين لم يتقدموا في ديسمبر  •
للدمار مما أدى إلى فقدانهم لدخلهم بسبب اإلعصار، أو الذين تحملوا أو دفعوا مصاريف بسبب  التجارية تعرضت منازلهم أو أعمالهمواألشخاص الذين  •

 . 2012نوفمبر  25إلى  2012أكتوبر  27الكارثة في الفترة من 
 

 من ليس مؤهالً لتقديم الطلب؟ 
 .2012أكتوبر  27) بدًءا من SNAPالتكميلية (تلقيهم لمخصصات برنامج المساعدة الغذائية  تكرراألشخاص الذين  •
 .2012المساعدة الغذائية التكميلية أثناء كارثة في ديسمبر  برنامجاألشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على  •
 عاقة.لسبب غير اإل 2012األشخاص الذين لم يتقدموا بطلب للحصول على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أثناء كارثة في ديسمبر  •

 
 ؟تقديم طلبأين يمكنني 

• Coney Island Job Center, 3050 West 21st Street, Brooklyn, NY 11224 
• Richmond Job Center, 201 Bay Street, Staten Island, NY 10301 
• Rockaway Job Center, 219 Beach 59th Street, Far Rockaway, NY 11692 
• Union Square Job Center, 109 E 16th Street, New York, NY 10003 
• Clinton Hill Job Center, 495 Clermont Avenue, Brooklyn, NY 11238 
 

 ؟تقديم طلبمتى يمكنني 
وحتى صباًحا  8:30(برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة) في األماكن المسردة أعاله من الساعة  D-SNAP PDسيتم قبول طلبات 

 .2015من شهر أكتوبر لعام  25و 24و 18و 17و 11و 10و 4و 3مساًء في األيام  6:00الساعة 
 

 كيف يمكنني تحديد موعد لزيارة منزلية إذا لم أتمكن من القدوم إلى موقع إدارة الموارد البشرية؟
خصصات البرنامج التكميلي للمساعدت الغذائية لذوي اإلعاقات أثناء الكارثة إذا لم تتمكن من القدوم إلى موقع إدارة الموارد البشرية لتقديم طلب للحصول على م

)D-SNAP PD لتحديد موعد لزيارة منزلية. يمكنك االتصال بخط المعلومات في الفترة - )929(0047-221 )، فيرجى االتصال بخط المعلومات على الرقم
أكتوبر  25. سيكون يوم العطالتمعلومات مفتوًحا لمدة سبعة أيام في األسبوع باستثناء م. سيكون خط ال 05:00ص حتى  9:00، من 2015أكتوبر  25 - 3

 هو اليوم األخير لالتصال لتحديد موعد للزيارة المنزلية. 2015
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 ماذا لو لم تكن لدي رغبة في تقديم بعض المعلومات في الطلب؟
ائية التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة)، يجب أن يتحلى المتقدمون باألمانة عند كتابة (برنامج المساعدة الغذ D-SNAP PDعند تقديم طلب للحصول على 

على  معلوماتهم الشخصية، حيث يجب عليهم تحري الدقة عند تسجيل بيانات الدخل والموارد. ويعد تقديم بيانات غير صحيحة في الطلب بغرض الحصول
 -عدة الغذائية التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة) احتياالً للحصول على خدمات الرعاية االجتماعية (برنامج المسا D-SNAP PDمخصصات حكومية مثل 

 جناية.
 

 (برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة)؟ D-SNAP PDلـ  ما هي عملية تقديم طلب
(برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لذوي اإلعاقات  D-SNAP PDحدد من خاللها ما إذا كنت مؤهالً لتقديم طلب للحصول على بعد المرور بمرحلة الفرز التي ن
 (برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة) و D-SNAP PD) طلب 1( سوف تكمل؛ حيث مكان آخرأثناء كارثة)، سيتم توجيهك إلى 

). كما يجب أن ُتحضر المستندات التي ُتثبت D-SNAP) ملحق طلب الحصول على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية أثناء كارثة (3ادة اإلعاقة و() شه2(
عيدها إليك. وبعد ودخلك ومواردك والنفقات ذات الصلة بالكارثة وحجم أسرتك. وسنطبع نسًخا من هذه المستندات ثم ن 2012أكتوبر  27هويتك ومحل إقامتك في 

الً وواضًحا. وسيطرح أن تكمل طلبك، يرجى تقديمه إلى موظف إدارة الموارد البشرية في المنطقة التي تتواجد بها؛ حيث يقوم بمراجعته للتحقق مما إذا كان كام
ت أية أسئلة أخرى بشأن طلبك، فسيعقد معك موظف آخر وسُتمنح إيصاالً لتأكيد أننا تلقينا طلبك. وإذا ظهر عليك بعض األسئلة لتوضيح أية إجابة غير واضحة.

 بإدارة الموارد البشرية مقابلة لتحديد أهليتك.
 

 (برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة)؟ D-SNAP PDمتى سأتلقى رًدا يفيد بأنني مؤهل لـ 
 D-SNAP PDالبريد يفيد أنه قد تم قبول طلبك أو رفضه بشأن االستفادة من  عن طريق، إخطاًرا يجب أن تتلقى، خالل فترة تتراوح من ثالثة إلى سبعة أيام

 (برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لذوي اإلعاقات أثناء كارثة).
 

 ماذا سيحدث إذا تم قبول طلبي؟
ثة إلى سبعة أيام، ستتلقى بطاقة المخصصات اإللكترونية في رسالة البريد. وخالل فترة تتراوح من ثال عن طريقإذا تم قبول طلبك، فستتلقى إخطاًرا بالموافقة 

قم التعريف الشخصي بريدية منفصلة. تتضمن هذه الرسالة البريدية الثانية إرشادات حول كيفية استخدام بطاقة المخصصات اإللكترونية. فضالً عن ذلك ستتلقى ر
)PIN.في رسالة بريدية ثالثة ( 
 

 الطلب؟ بإكمالاإلرشادات المتعلقة  هي ما
 ) D-SNAPالمعلومات المتعلقة بإكمال طلب الحصول على المساعدة الغذائية التكميلية أثناء كارثة (

 ]):6/14[تمت المراجعة في  LDSS-4988(النموذج 
 وفرة.وإذا طالبك أي سؤال بمعلومات إضافية، فاكتبها في المساحة المت لكل سؤال. الأو  نعمحدد  الوضع األسري: –الجزء أ  •
. وال تذكر أي أفراد 2012أكتوبر  27اذكر فقط األفراد الذين كانوا جزًءا من أسرتك في : أفراد األسرة والدخل أثناء فترة الكارثة -الجزء ب  •

 المرات التي تلقيت فيها الدخل، ومعدل تكرارأقمت معهم بصفة مؤقتة بسبب الكارثة. اذكر كذلك نوع/مصدر الدخل، واسم صاحب العمل، 
؛ يتضمن هذا مخصصات الضمان 2012نوفمبر  25حتى  2012أكتوبر  27وصافي إجمالي الدخل الذي حصلت عليه في الفترة من 

. اكتب عنوان 401kاالجتماعي، وصافي األجور بعد استقطاعات المرتب التلقائية مثل الضرائب وأقساط التأمين ورسوم النقابة ومساهمات 
 نت على معرفة بهما.صاحب العمل ورقم هاتفه إذا ك

، بما في ذلك حسابات التوفير والحسابات الجارية التي كان يحق ألسرتك النقدية اذكر جميع األموال الموارد (بداية من فترة الكارثة): -الجزء ج  •
 نوفمبر. 25حتى  2012أكتوبر  27الوصول إليها خالل الفترة من 

أكتوبر  27اذكر أي نفقات غير معوضة تحملتها األسرة بسبب الكارثة خالل الفترة من  النفقات أثناء الكارثة (أثناء فترة الكارثة): -الجزء د  •
نوفمبر  25حتى  2012أكتوبر  27. واذكر أي نفقات خاصة بأطعمة تم شراؤها من مطاعم في الفترة من 2012نوفمبر  25حتى  2012
 ة".السطر الذي يحمل العنوان "النفقات األخرى المتعلقة بالكارث في 2012

 قم بتوقيع الطلب وتأريخه االعتماد والتوقيع: -الجزء هـ  •
أي معلومات في الجزء و من  تجنب إدخال بواسطة موظفي برنامج المساعدة الغذائية التكميلية): إكمالهحساب األهلية (يجب  -الجزء و  •

 الطلب.
 

 )؟SNAPالغذائية التكميلية (ماذا لو أردت التقدم بطلب للحصول على مخصصات مستمرة من برنامج المساعدة 
 سنقدم لك معلومات عند الخروج إلعالمك بكيفية التقدم بطلب للحصول على مخصصات مستمرة من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.

 


