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SNAP
التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك 

رفقة عائلتك في بیتك الجدید، سیتم تزویدك 
ببطاقة إلكترونیة SNAP لتحویل 

اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم 
متى و كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات 

الـSNAP مدفوعة من قبل مساھمات 
دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 

العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة  SNAPلشراء 
الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت 
، أو  SNAP بطاقة

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

من بالضغط أوتحس خائفا كنت لمساعدتك. إذا ھنا ھم اآلخرون وشركائنا التوطین إعادة وكالة و Workforce Services
على اتصل رجاءا SNAP إستفادات إستخدام یسیؤون آخرین تعرف أو ،SNAP إستفادات إستخدام إساءة

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َمباشرة محققینا من واحد أو 1-800-955.2210
 .Workforce Services ستساعدك و (801-567-3895)

الذین األفراد بمالحقة مستمر بشكل تقوم القانون، لتنفیذ الوالئیة و الفدرالیة الوكاالت مع بالشراكة و Workforce Services
لشراء SNAP لبطاقة وإستخدامك للقوانین SNAP. بإتباعك لبطاقة إستخدامك أماكن تتبع القوانین. یمكننا ھذه یتبعون ال

 .SNAP إستفادات خسارة خطر من نفسك تحمي بھذا فإنك فقط، ولعائلتك لك الطعام

برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (یعرف بـSNAP أو المساعدة الغذائیة) 

 Utah مرحباَ بك في

المعلومات التالیة مھمة حیث ستساعدك على القیام بإنتقال ناجح إلى مجتمعك الجدید. 

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة SNAP لتحویل 
اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة من قبل مساھمات 

دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر 
قانوني. 

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 
متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا أن 

تتعرض للسجن. 

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك مھدد بما یلي: 

التعرض للتحقیق •

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 
للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في 
 SNAP بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة

لتحویل اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و 
كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة 

من قبل مساھمات دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 
العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو 

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في 
 SNAP بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة

لتحویل اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و 
كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة 

من قبل مساھمات دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 
العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو 

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في 
 SNAP بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة

لتحویل اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و 
كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة 

من قبل مساھمات دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 
العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو 

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في 
 SNAP بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة

لتحویل اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و 
كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة 

من قبل مساھمات دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 
العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو 

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في 
 SNAP بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة

لتحویل اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و 
كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة 

من قبل مساھمات دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 
العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو 

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في 
 SNAP بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة

لتحویل اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و 
كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة 

من قبل مساھمات دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 
العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو 

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك رفقة عائلتك في 
 SNAP بیتك الجدید، سیتم تزویدك ببطاقة إلكترونیة

لتحویل اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم متى و 
كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات الـSNAP مدفوعة 

من قبل مساھمات دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 
العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة SNAP لشراء الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت بطاقة SNAP، أو 

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفادات SNAP، یجب علیك اإلبالغ عن أي 
مداخیل لـWorkforce Services و إال ستعرض نفسك 

للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة 
اللجوء و التعرض للسجن. 

Workforce Services و وكالة إعادة التوطین وشركائنا اآلخرون ھم ھنا لمساعدتك. إذا كنت خائفا أوتحس بالضغط من 
إساءة إستخدام إستفادات SNAP، أو تعرف آخرین یسیؤون إستخدام إستفادات SNAP رجاءا اتصل على 

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َ955.2210-800-1 أو واحد من محققینا مباشرة
 .Workforce Services (3895-567-801) و ستساعدك

Workforce Services و بالشراكة مع الوكاالت الفدرالیة و الوالئیة لتنفیذ القانون، تقوم بشكل مستمر بمالحقة األفراد الذین 
ال یتبعون ھذه القوانین. یمكننا تتبع أماكن إستخدامك لبطاقة SNAP. بإتباعك للقوانین وإستخدامك لبطاقة SNAP لشراء 

 .SNAP الطعام لك ولعائلتك فقط، فإنك بھذا تحمي نفسك من خطر خسارة إستفادات

التغذیة الجیدة من أھم عوامل نجاحك 
رفقة عائلتك في بیتك الجدید، سیتم تزویدك 

ببطاقة إلكترونیة SNAP لتحویل 
اإلستفادات و یعتبر من الضروري أن تفھم 
متى و كیف تستخدم ھذه البطاقة. إستفادات 

الـSNAP مدفوعة من قبل مساھمات 
دافعي الضرائب و ذلك لضمان حصول 

العائالت المعوزة على الطعام بشكل دائم. 

یجب إستخدام بطاقة  SNAPلشراء 
الطعام لك و لعائلتك فقط. 

دائماَ قم باإلبالغ في حالة ما إذا فقدت 
، أو  SNAP بطاقة

سرقت، أوأخذت منك ولم یتم إرجاعھا. 

ال تقم أبداَ بإعطاء بطاقتك للـSNAP ألي أحد، أو إعطاء رمز التعریف 
الشخصي للبطاقة الخاصة بك، حیث یعتبر ھذا غیر قانوني.

 ال تقم أبداَ بإستخدام إستفادات SNAP ألي غرض آخر عدا شراء 
الطعام لك و لعائلتك، حیث إذا قمت بھذا و تم القبض علیك 

متلبساَ فإنك تعرض نفسك لخطر إلغاء وضعیتك كالجئ، و 
إلغاء إستفادات SNAP التي تطعم منھا عائلتك ویمكن أیضا 

أن تتعرض للسجن.

إذا قمت بإستخدام بطاقة SNAP للمقایضة بالمال، 
أوأغراض غیر غذائیة، أو أي شيء آخر عدا الطعام، فإنك 

مھدد بما یلي: 

•

التعرض للتحقیق

• SNAP خسارة إستفادات

خسارة وضعیة اللجوء •

التعرض للسجن •

یجب علیك أن تأخذ ھذا األمر على محمل الجد. 

بینما تستقبل إستفاداتSNAP ، یجب علیك اإلبالغ عن أي مداخیل لـ Workforce Servicesو إال 
ستعرض نفسك للتحقیق، و خسارة إستفادات SNAP، و خسارة وضعیة اللجوء و التعرض للسجن. 

من بالضغط أوتحس خائفا كنت لمساعدتك. إذا ھنا ھم اآلخرون وشركائنا التوطین إعادة وكالة و Workforce Services
على اتصل رجاءا SNAP إستفادات إستخدام یسیؤون آخرین تعرف أو ،SNAP إستفادات إستخدام إساءة

 Rachel Lancaster أو Frank Vega (801-567-3894) :َمباشرة محققینا من واحد أو 1-800-955.2210
 .Workforce Services ستساعدك و (801-567-3895)

الذین األفراد بمالحقة مستمر بشكل تقوم القانون، لتنفیذ الوالئیة و الفدرالیة الوكاالت مع بالشراكة و Workforce Services
لشراء SNAP لبطاقة وإستخدامك للقوانین SNAP. بإتباعك لبطاقة إستخدامك أماكن تتبع القوانین. یمكننا ھذه یتبعون ال

 .SNAP إستفادات خسارة خطر من نفسك تحمي بھذا فإنك فقط، ولعائلتك لك الطعام


