
 
WORKFORCE

 

SERVICES 
ELIGIBILITY

jobs.utah.gov
Equal Opportunity Employer/Programs • Auxiliary aids and 

services are available upon request to individuals with disabilities 
by calling (801) 526-9240. Individuals with speech and/or hearing 

impairments may call the Relay Utah by dialing 711. Spanish 
Relay Utah: 1-888-346-3162.

SNAP

उपयुकत पोषण तपाईँ र तपाईँको िपरवारको लािग नयाँ घरमा 
सफल बन्ने सबैभन्दा महत्वपूणर्  उपाय हो । तपाईँलाई एक 
SNAP िवद्युतीय सुिवधा स्थानान्तरण (EBT) काडर्  उपलब्ध  गराइएको छ 
र यसको कसरी र किहले पर्योग गनेर्  भन्ने कु रा बुझ्नु अत्यन्त  जरुरी छ । 
SNAP सुिवधा करदाताले ितरेका करबाट िवपन्न  िपरवारले

खानाको अभाव नहोस् भन्ने कु रा सुिनिश्चत गनमार् सहयोग गनर्  उपलब्ध  
िगरएको छ ।

तपा ले SNAP काडर आफ ूर आफनो पिरवारको लािग 
खादयपदाथर खिरद गनरको लािग मातर परयोग गनुरपछर ।

तपाईँको SNAP काडर्  हराएमा, चोरी भएमा वा तपाईँबाट कसैले 
िलएर नफकार्एमा जिहले पिन िरपोटर्  गनुहोर्स् ।

आफ्नो SNAP काडर्  किहले पिन कसैलाई निदनुहोस्, वा 
उनीहरूलाई काडकोर् लािग व्यिक्तगत िपरचायक नंबर (PIN) 
निदनुहोस् - यो गैरकानुनी हो ।

आफ्नो िपरवारको लािग खाद्यपदाथर्  िखरद गनकोर् लािग बाहेक 
अन्य  पर्योजनको लािग किहलयै आफ्नो SNAP सुिवधा पर्योग 
नगनुहोर्स् । यिद तपाईँले त्यसो गनुभर्यो र पकर्ाउ पनुभर्यो भने, तपाईँले 
आफ्नो शरणाथीर्  हैिसयत गुमाउने, तपाईँको िपरवारको लािग खानाको 

बन्दोवस्त  गनेर्  SNAP सुिवधा  रद्द  हुने र जेल नै जाने जोिखम 
आउन सक्नेछ ।

यिद तपाईँले आफ्नो SNAP काडर्  नगद, खाद्यपदाथर्  बाहेकका 

सामगर्ी, वा खाना बाहेक अन्य  कु नै पर्योजनको लािग, तपाईँलाई िनम्न  
जोिखम आउन सक्छ :

• अनुसन्धानमा पनेर्
• तपाईँको SNAP सुिवधा गुमाउने
• तपाईँको शरणाथीर् हिैसयत गुमाउने
• जेल पनेर्

तपाईँले यसलाई गम्भीर रूपमा िलनुपछर् ।
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पूरक पोषण सहायता कायर्क्रम (SNAP वा खाद्य सहायता)
सुिवधाका उिचत उपयोग सम्बन्धी संिक्षप्त िववरण

Utah मा यहाँलाई स्वागत छ !

यहाँ िदइएको जानकारी महत्वपूणर् छ र यसले तपाईँलाई आफ्नो नयाँ समुदायमा राम्ररी घुलिमल हुन 
र बसोबास गनर् सहयोग गनेर्छ ।

उपयुक्त पोषण तपाईँ र तपाईँको पिरवारको लािग नयाँ घरमा सफल बन्ने सबैभन्दा महत्वपूणर् उपाय 
हो । तपाईँलाई एक SNAP िवद्युतीय सुिवधा स्थानान्तरण (EBT) काडर् उपलब्ध गराइएको छ र यसको कसरी र 

किहले प्रयोग गनेर् भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ । SNAP सुिवधा करदाताले ितरकेा करबाट िवपन्न पिरवारले 

खानाको अभाव नहोस् भन्ने कुरा सुिनिश्चत गनर्मा सहयोग गनर् उपलब्ध गिरएको छ ।

तपाईँले SNAP काडर् आफू र आफ्नो पिरवारको लािग खाद्यपदाथर् खिरद गनर्को लािग मात्र प्रयोग 
गनुर्पछर् ।

तपाईँको SNAP काडर् हराएमा, चोरी भएमा वा तपाईँबाट कसैले िलएर नफकार्एमा जिहले पिन 
िरपोटर् गनुर्होस् ।

आफ्नो SNAP काडर् किहले पिन कसैलाई निदनुहोस्, वा उनीहरूलाई काडर्को लािग व्यिक्तगत 
पिरचायक नंबर (PIN) निदनुहोस् - यो गैरकानुनी हो ।

आफ्नो पिरवारको लािग खाद्यपदाथर् खिरद गनर्को लािग बाहके अन्य प्रयोजनको लािग किहल्यै 
आफ्नो SNAP सुिवधा प्रयोग नगनुर्होस् । यिद तपाईँले त्यसो गनुर्भयो र पक्राउ पनुर्भयो भने, तपाईँले आफ्नो शरणाथीर् 

हिैसयत गुमाउने, तपाईँको पिरवारको लािग खानाको बन्दोवस्त गनेर् SNAP सुिवधा  रद्द हुने र जेल नै जाने 
जोिखम आउन सक्नेछ ।

यिद तपाईँले आफ्नो SNAP काडर् नगद, खाद्यपदाथर् बाहकेका सामग्री, वा खाना बाहके अन्य कुनै प्रयोजनको 

लािग, तपाईँलाई िनम्न जोिखम आउन सक्छ : 
• अनुसन्धानमा पनेर्
• तपाईँको SNAP सुिवधा गुमाउने
• तपाईँको शरणाथीर् हिैसयत गुमाउने
• जेल पनेर्

तपाईँले यसलाई गम्भीर रूपमा िलनुपछर् ।

पूरक पोषण सहायता कायर्क्रम (SNAP वा खाद्य सहायता)
सुिवधाका उिचत उपयोग सम्बन्धी संिक्षप्त िववरण

Utah मा यहाँलाई स्वागत छ !

यहाँ िदइएको जानकारी महत्वपूणर् छ र यसले तपाईँलाई आफ्नो नयाँ समुदायमा राम्ररी घुलिमल हुन 
र बसोबास गनर् सहयोग गनेर्छ ।

उपयुक्त पोषण तपाईँ र तपाईँको पिरवारको लािग नयाँ घरमा सफल बन्ने सबैभन्दा महत्वपूणर् उपाय 
हो । तपाईँलाई एक SNAP िवद्युतीय सुिवधा स्थानान्तरण (EBT) काडर् उपलब्ध गराइएको छ र यसको कसरी र 

किहले प्रयोग गनेर् भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ । SNAP सुिवधा करदाताले ितरकेा करबाट िवपन्न पिरवारले 

खानाको अभाव नहोस् भन्ने कुरा सुिनिश्चत गनर्मा सहयोग गनर् उपलब्ध गिरएको छ ।

तपाईँले SNAP काडर् आफू र आफ्नो पिरवारको लािग खाद्यपदाथर् खिरद गनर्को लािग मात्र प्रयोग 
गनुर्पछर् ।

तपाईँको SNAP काडर् हराएमा, चोरी भएमा वा तपाईँबाट कसैले िलएर नफकार्एमा जिहले पिन 
िरपोटर् गनुर्होस् ।

आफ्नो SNAP काडर् किहले पिन कसैलाई निदनुहोस्, वा उनीहरूलाई काडर्को लािग व्यिक्तगत 
पिरचायक नंबर (PIN) निदनुहोस् - यो गैरकानुनी हो ।

आफ्नो पिरवारको लािग खाद्यपदाथर् खिरद गनर्को लािग बाहके अन्य प्रयोजनको लािग किहल्यै 
आफ्नो SNAP सुिवधा प्रयोग नगनुर्होस् । यिद तपाईँले त्यसो गनुर्भयो र पक्राउ पनुर्भयो भने, तपाईँले आफ्नो शरणाथीर् 

हिैसयत गुमाउने, तपाईँको पिरवारको लािग खानाको बन्दोवस्त गनेर् SNAP सुिवधा  रद्द हुने र जेल नै जाने 
जोिखम आउन सक्नेछ ।

यिद तपाईँले आफ्नो SNAP काडर् नगद, खाद्यपदाथर् बाहकेका सामग्री, वा खाना बाहके अन्य कुनै प्रयोजनको 

लािग, तपाईँलाई िनम्न जोिखम आउन सक्छ : 
• अनुसन्धानमा पनेर्
• तपाईँको SNAP सुिवधा गुमाउने
• तपाईँको शरणाथीर् हिैसयत गुमाउने
• जेल पनेर्

तपाईँले यसलाई गम्भीर रूपमा िलनुपछर् ।

उपयुकत पोषण तपाईँ र तपाईँको िपरवारको लािग नयाँ घरमा 
सफल बन्ने सबैभन्दा महत्वपूणर्  उपाय हो । तपाईँलाई एक 
SNAP िवद्युतीय सुिवधा स्थानान्तरण (EBT) काडर्  उपलब्ध  गराइएको छ 
र यसको कसरी र किहले पर्योग गनेर्  भन्ने कु रा बुझ्नु अत्यन्त  जरुरी छ । 
SNAP सुिवधा करदाताले ितरेका करबाट िवपन्न  िपरवारले

खानाको अभाव नहोस् भन्ने कु रा सुिनिश्चत गनमार् सहयोग गनर्  उपलब्ध  
िगरएको छ ।

तपा ले SNAP काडर आफ ूर आफनो पिरवारको लािग 
खादयपदाथर खिरद गनरको लािग मातर परयोग गनुरपछर ।

तपाईँको SNAP काडर्  हराएमा, चोरी भएमा वा तपाईँबाट कसैले 
िलएर नफकार्एमा जिहले पिन िरपोटर्  गनुहोर्स् ।

आफ्नो SNAP काडर्  किहले पिन कसैलाई निदनुहोस्, वा 
उनीहरूलाई काडकोर् लािग व्यिक्तगत िपरचायक नंबर (PIN) 
निदनुहोस् - यो गैरकानुनी हो ।

आफ्नो िपरवारको लािग खाद्यपदाथर्  िखरद गनकोर् लािग बाहेक 
अन्य  पर्योजनको लािग किहलयै आफ्नो SNAP सुिवधा पर्योग 
नगनुहोर्स् । यिद तपाईँले त्यसो गनुभर्यो र पकर्ाउ पनुभर्यो भने, तपाईँले 
आफ्नो शरणाथीर्  हैिसयत गुमाउने, तपाईँको िपरवारको लािग खानाको 

बन्दोवस्त  गनेर्  SNAP सुिवधा  रद्द  हुने र जेल नै जाने जोिखम 
आउन सक्नेछ ।

यिद तपाईँले आफ्नो SNAP काडर्  नगद, खाद्यपदाथर्  बाहेकका 

सामगर्ी, वा खाना बाहेक अन्य  कु नै पर्योजनको लािग, तपाईँलाई िनम्न  
जोिखम आउन सक्छ :

• अनुसन्धानमा पनेर्
• तपाईँको SNAP सुिवधा गुमाउने
• तपाईँको शरणाथीर् हिैसयत गुमाउने
• जेल पनेर्

तपाईँल ेयसलाई गम्भीर रूपमा िलनुपछर् ।
SNAP सुिवधा पर्ाप्त  िगररहदँा, तपाईँले आफनो कु न ैपिन आय Workforce Services लाई सूिचत गनुरपनेरछ, अन्यथा 
तपाईँले अनुसन्धानमा पनेर् , तपाईँको SNAP सुिवधा गुमाउने, तपाईँको शरणाथीर्  हैिसयत गुमाउने, र जेल पिन पनर्  
सक्ने जोिखम मोल्नुहुनेछ ।

Workforce Services, तपाईँको पुनवासर् एजेन्सी र हामर्ा अन्य  साझेदार तपाईँलाई सहयोग गनर्  तत्पर छन् । यिद 
तपाईँलाई आफ्नो SNAP सुिवधा दुरुपयोग गनर्  तसार्इएको वा दवाब िदइएको खण्डमा, वा कसैले उनीहरूको SNAP सिुवधा दुरुपयोग 
गरेको थाहा पाएमा, कृ पया 1-800-955.2210  मा, वा िसधै हामर्ा अनुसन्धानकतामर्ध्ये एकलाई फोन गनुहोर्स् : 
Frank Vega (801-567-3894) वा Rachel Lancaster (801-567-3895) र Workforce Services ले तपाईँलाई 
सहयोग गनेछर् ।

संघीय तथा पर्ान्तीय कानुन अनुपालकसँगको साझेदारीमा जनशिक्त  सेवा यी िनयम पालना नगनेहर्रूलाई सिकर्य रूपमा खोजी 

िगररहेको छ । तपाईँले आफ्नो SNAP काडर्  कहाँ पर्योग भइरहेको छ भन्ने िनगरानी गनर्  सक्त्प  ।तपाईँ िनयमहरू पालना गरेर आफ्नो 
SNAP काडर्  आफ्नो िपरवारको लािग खाद्यपदाथर्  िखरद गनकोर् लािग मातर् पर्योग गरेसम्म  तपाईँलाई SNAP सुिवधा गुमाउने 
जोिखम मोल्नुपनेर्  छैन ।


