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SNAP

 شما و خانوت هادان است خ رد اتانه دجیدتان موقف
 دینادذ بغتیه سامنب یکی از مهمترین ره هاایی یبرا

 (EBT) ارایه شده است یمو اهت دردا که شما
 هب .داشید. هب شما کارت انتقال ازمیای یکینروتکلا

که چطور و کی اس ناز آتفادنیک
 شده است ا اتطمینان حلصا شدو که خانوه هادایی

 SNAP شم ابارکت مالیات گددهنان نمیات
که هب کمک نرز داایند غذا نودب نمی مادنن. مزایا

 یبراید یغذا برا شما و خانوت هادان استفاهد شدو.
کارت SNAP شما باید تنها خر

 شما هتگرف شد هو ب شما هداد سپ نشد شیمهه باید
 شراگر .ا کارت SNAP شما مگ شد، یا دزدیده شد یا از

ا گر نآزدنیک
 کارت (PIN) ا .دهیدن نراگید ها بر دوخین غیرقانونی
است. زهرگ کارت د ووخ یا شماره شسانایی یفرد
 دوخید خ یغذا براانوت هادان استفااگر .دنیکن هد
 ازاز م زهرگیای کارت SNAP خر زج یزهر چی یبرا
 خطر هک بندگدهناپن تقعیواختن می، یا از دست
 کار ا ارنجام فو گیر بی ددهیتید، ممکن از ریسا
 دوخ هاد یا ز هبنداف ناتا ار ندایجدنیک دا. این
 ندادیای SNAP خ یغذا نمیات ید براوخانوو

 ماقلایی و یا غذا اس زج یزهر چیتفانیک هدد، ازم
 شما از کارت SNAP وگرفتن پ ید براوخل، غیر غذا

ریسک این موا خر دراوشدا داهیت: اگر

مرود تحقیق و تفحصل قرار 
 SNAPگرفتن از دست دادن مزا

یای کارت
از دست دادن موقعیت پناهندگی

مواجه با زندان

شما باید این موضوع را جدی بگیرید.
Workforce Service دریافت می کنید، شما باید هرگونه درآمد خود را به SNAP در حالیکه مزایای
گزاش کنید یا ریسک مورد تحقیق و تفحصل قرار گرفنت، از دست دادن مزایای SNAP خود، به خطر

انداخنت موقعیت پناهندگی، و به زندان افتادن را خواهید داشت.

 شما و خانوت هادان است خ رد اتانه دجیدتان موقف
 دینادذ بغتیه سامنب یکی از مهمترین ره هاایی یبرا

 (EBT) ارایه شده است یمو اهت دردا که شما
 هب .داشید. هب شما کارت انتقال ازمیای یکینروتکلا

که چطور و کی اس ناز آتفادنیک
 شده است ا اتطمینان حلصا شدو که خانوه هادایی

 SNAP شم ابارکت مالیات گددهنان نمیات
که هب کمک نرز داایند غذا نودب نمی مادنن. مزایا

 یبراید یغذا برا شما و خانوت هادان استفاهد شدو.
کارت SNAP شما باید تنها خر

 شما هتگرف شد هو ب شما هداد سپ نشد شیمهه باید
 شراگر .ا کارت SNAP شما مگ شد، یا دزدیده شد یا از

ا گر نآزدنیک
 کارت (PIN) ا .دهیدن نراگید ها بر دوخین غیرقانونی
است. زهرگ کارت د ووخ یا شماره شسانایی یفرد
 دوخید خ یغذا براانوت هادان استفااگر .دنیکن هد
 ازاز م زهرگیای کارت SNAP خر زج یزهر چی یبرا
 خطر هک بندگدهناپن تقعیواختن می، یا از دست
 کار ا ارنجام فو گیر بی ددهیتید، ممکن از ریسا
 دوخ هاد یا ز هبنداف ناتا ار ندایجدنیک دا. این
 ندادیای SNAP خ یغذا نمیات ید براوخانوو

 ماقلایی و یا غذا اس زج یزهر چیتفانیک هدد، ازم
 شما از کارت SNAP وگرفتن پ ید براوخل، غیر غذا

ریسک این موا خر دراوشدا داهیت: اگر

مرود تحقیق و تفحصل قرار 
 SNAPگرفتن از دست دادن مزا

یای کارت
از دست دادن موقعیت پناهندگی

مواجه با زندان

شما باید این موضوع را جدی بگیرید.
Workforce Service دریافت می کنید، شما باید هرگونه درآمد خود را به SNAP در حالیکه مزایای
گزاش کنید یا ریسک مورد تحقیق و تفحصل قرار گرفنت، از دست دادن مزایای SNAP خود، به خطر

انداخنت موقعیت پناهندگی، و به زندان افتادن را خواهید داشت.

برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP یا کمک غذایی) 
مرور استفاده مناسب از مزایاها

به Utah خوش آمدید
اطالعات زیر مهم است و به شما یاری می رساند تا شما انتقالی موفقیت آمیز به جامعه جدید خود 

داشته باشید. 

تغذیه مناسب یکی از مهمترین راه هایی برای شما و خانواده تان است تا در خانه جدیدتان موفق 
باشید. به شما کارت انتقال مزایای الکترونیکی (EBT) ارایه شده است و اهمیت دارد که شما بدانید 

که چطور و کی از آن استفاده کنید. 
مزایا SNAP با مشارکت مالیات دهندگان تامین شده است تا اطمینان حاصل شود که خانواده هایی 

که به کمک نیاز دارند بدون غذا نمی مانند. 
کارت SNAP شما باید تنها برای خرید غذا برای شما و خانواده تان استفاده شود. 

اگر کارت SNAP شما گم شد، یا دزدیده شد یا از شما گرفته شد و به شما پس داده نشد همیشه باید 
آن را گزارش کنید. 

هرگز کارت خود و یا شماره شناسایی فردی کارت (PIN) خود را به دیگران ندهید. این غیرقانونی 
است.

هرگز از مزایای کارت SNAP خود برای هر چیزی جز خرید غذا برای خانواده تان استفاده نکنید. اگر 
این کار را انجام دهید و گیر بیفتید، ممکن از ریسک به خطر انداخنت موقعیت پناهندگی، یا از دست 

دادن مزایای SNAP خود برای تامین غذای خانواده خود و یا به زندان افتادن را ایجاد کنید.  
اگر شما از کارت SNAP خود برای گرفنت پول، اقالم غیر غذایی و یا هر چیزی جز غذا استفاده کنید، 

ریسک این موارد را خواهید داشت:
مورد تحقیق و تفحصل قرار گرفنت
 SNAP از دست دادن مزایای کارت
از دست دادن موقعیت پناهندگی

مواجه با زندان

شما باید این موضوع را جدی بگیرید.
 Workforce Service دریافت می کنید، شما باید هرگونه درآمد خود را به SNAP در حالیکه مزایای
گزاش کنید یا ریسک مورد تحقیق و تفحصل قرار گرفنت، از دست دادن مزایای SNAP خود، به خطر 

انداخنت موقعیت پناهندگی، و به زندان افتادن را خواهید داشت.  

 شما و خانوت هادان است خ رد اتانه دجیدتان موقف
 دینادذ بغتیه سامنب یکی از مهمترین ره هاایی یبرا

 (EBT) ارایه شده است یمو اهت دردا که شما
 هب .داشید. هب شما کارت انتقال ازمیای یکینروتکلا

که چطور و کی اس ناز آتفادنیک
 شده است ا اتطمینان حلصا شدو که خانوه هادایی

 SNAP شم ابارکت مالیات گددهنان نمیات
که هب کمک نرز داایند غذا نودب نمی مادنن. مزایا

 یبراید یغذا برا شما و خانوت هادان استفاهد شدو.
کارت SNAP شما باید تنها خر

 شما هتگرف شد هو ب شما هداد سپ نشد شیمهه باید
 شراگر .ا کارت SNAP شما مگ شد، یا دزدیده شد یا از

ا گر نآزدنیک
 کارت (PIN) ا .دهیدن نراگید ها بر دوخین غیرقانونی
است. زهرگ کارت د ووخ یا شماره شسانایی یفرد
 دوخید خ یغذا براانوت هادان استفااگر .دنیکن هد
 ازاز م زهرگیای کارت SNAP خر زج یزهر چی یبرا
 خطر هک بندگدهناپن تقعیواختن می، یا از دست
 کار ا ارنجام فو گیر بی ددهیتید، ممکن از ریسا
 دوخ هاد یا ز هبنداف ناتا ار ندایجدنیک دا. این
 ندادیای SNAP خ یغذا نمیات ید براوخانوو

 ماقلایی و یا غذا اس زج یزهر چیتفانیک هدد، ازم
 شما از کارت SNAP وگرفتن پ ید براوخل، غیر غذا

ریسک این موا خر دراوشدا داهیت: اگر

مرود تحقیق و تفحصل قرار 
 SNAPگرفتن از دست دادن مزا

یای کارت
از دست دادن موقعیت پناهندگی

مواجه با زندان

شما باید این موضوع را جدی بگیرید.
Workforce Service دریافت می کنید، شما باید هرگونه درآمد خود را به SNAP در حالیکه مزایای
گزاش کنید یا ریسک مورد تحقیق و تفحصل قرار گرفنت، از دست دادن مزایای SNAP خود، به خطر

انداخنت موقعیت پناهندگی، و به زندان افتادن را خواهید داشت.


