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 برائے نامہ حلف اور درخواست

 اعانت سرکاری
_______________________________________________________________________________________________________  

 ليے کے استعمال دفتری صرف 
IM نمبر کيس تاريخ کارکن    

   
IM نمبرز کيس متعلقہ  تاريخ سپروائزر     

 
TANF صورتحال کی : )   (  NA            (   ) RA      (   ) RO        TR (   )                تاريخ کی کرنے رجسڻر       

 
 I سيکشن

 کو جگہ اس تو، ہو نہ معلوم پر طور يقينی جواب کوئی کو آپ اگر  کريں۔ استعمال قلم ايک کرم براه ليے کے کرنے مکمل سے طريقے درست اور پر طور محتاط کو فارم اس:  دہنده درخواست
   پوچهيں۔ سے ورکر ويلفيئر کاؤنڻی تو، ہوں سواالت کوئی کے آپ اگر ۔ديں چهوڑ خالی

 
        لکهيں نہ ميں خانوں والے رنگ ہلکے        
  ہيں؟ چاہتے دينا درخواست دوباره يا دينا درخواست ليے کے (پروگراموں) پروگرام کس آپ .1
 
 امداد عمومی )   (       ميڈيکيڈ  صرف -AFDC (   ) (TANF) اعانت عارضی ليے کے کنبوں مند ضرورت )   (
)  (  NJ SNAP پروگرام    )   ( پروگرام بازآبادکاری کی ريفيوجی 
  پروگرام کا امداد مالی ليے کے نگہداشت کی دار  رشتہ )   (               امداد ہنگامی )   (

 ہوسکيں۔ مکتفی خود ہم تاکہ گا جائے کيا تقاضا کا کرنے تالش روزگار ساته کے سرگرمی اور مسلسل سے )ہم( مجه پر، طور کے شرط ايک کی اہليت کی WFNJ کہ ہے معلوم )ہميں( مجهے
  گا۔ جائے کيا تقاضا کا کرانے اندرج ليے کے کرنے کام ساته کے سنڻر کريئر اسڻاپ ون جرسی نيو سے (ہم) مجه پر، طور کے شرط ايک کی اہليت کی WFNJ کہ ہے معلوم (ہميں) مجهے

 
 نہيں ]   [ ہاں ]   [ ہيں؟ چاہتے کرنا کام آپ کيا .2
        
            نام: کا دہنده درخواست .3

   (اصل)     (درميانی)    (پہال)    (آخری)
 ہيں: رہتے درحقيقت آپ جہاں مقام وه: پتہ رہائشی .4
                       
     کوڈ) (زپ   (رياست)    (شہر)     ڈی) ايف آر يا گلی اور (نمبر 
                  

  ہو۔ مختلف سے پتے رہائشی باال مذکوره کے آپ وه اگر ہے جاتی ڈاک کی آپ جہاں پتہ وه
                        
     کوڈ) (زپ   (رياست)    (شہر)     ڈی) ايف آر يا گلی اکس،ب او۔ (پی۔ 
                  

 )     ( سيل     ________________________ )      (  دفتر  ____  ___  _ ______ ____ )      (  گهر:  نمبر ڻيليفون کا آپ
___________________________  

 
  ہوتا) نہيں اطالق ليے کے مقاصد کے NJ SNAP( رہائش کی جرسی نيو .5

 تصديق کی رہائش

   نہيں ]   [  ہاں ]   [ ہے؟ کا رکهنے جاری رہائش ميں نيوجرسی منصوبہ کا آپ کيا
 کريں:__________________________________________________________________________________________________ وضاحت "نہيں"، اگر

    
 کے خريدنے غذا ليے کے آپ يا کرنے، حاصل بينيفڻس GA يا بينفڻس NJ SNAP دينے درخواست ليے کے GA يا NJ SNAP ليے اپنے کو (افراد) فرد کے باہر سے گهرانے اپنے آپ .6

 استعمال کا جس ہوگا موصول کارڈ EBT فرسٹ فيمليز کو فرد نامزد کے آپ تو، ہيں اہل ليے کے بينيفڻس NJ SNAP آپ اگر ہيں۔ سکتے دے اجازت کی کرنے استعمال کا NJ SNAP واسطے
 کريں: مکمل معلومات  ذيل درج تو، ہيں چاہتے کرنا نامزد کو فرد ايسے کسی آپ اگر ہے۔ کرسکتا ليے کے خريدنے غذا کی آپ وه

 ڻيليفون  SSN           تاريخ  کا نمائندے مجاز
   نمبر    (اختياری)     پتہ   پيدائش نام

     

      ہيں ليے کے دہندگان درخواست  NJ SNAP - صرف 8 اور 7 سواالت کے ذيل
 کی بينيفڻس کے آپ تو، ہے جاتا پايا اہل کو آپ اگر  ۔ںہي رکهتے حق کا کرنے دائر درخواست ليے کے NJ SNAP  پر طور فوری کرکے فراہم تاريخ کی دستخط اور دستخط پتہ، نام، اپنا آپ  .7

 تاريخ اس کو آپ تو، ہے جاتا پايا اہل کو آپ اور ہيں کرتے فراہم معلومات ضروری تمام ميں بارے کے حاالت اپنے اور ہيں کرتے دائر درخواست ايک آپ (اگر ہوگی۔ سے تاريخ اس ادائيگی
 ہو۔) ہوئی وصول درخواست کی آپ کو NJ SNAP جب ہے ہوسکتا حاصل NJ SNAP اندر کے دنوں 30 سے

 آيا کہ گے کريں تعين کا بات اس سواالت کے ذيل جوابات کے آپ ۔گا) ہوجائے موصول ميں دنوں 7 (جو ہيں ہوسکتے اہل کے بينيفڻس تيزرفتار آپ تو، ہيں کم بہت وسائل اور آمدنی کی آپ اگر  .8
 : ہيں اہل ليے کے سروس اس آپ

)a( جيسے اثاثے پذير تحليل کل کے گهرانے کے آپ اور ہے کم سے 150.00$آمدنی ماہانہ کل کی گهرانے کے آپ کيا) نہيں ]   [ ہاں ]   [ ہيں؟ کے کم يا 100.00$ کهاتے) چالو/بچت يا نقد  
(b) نہيں ]   [ ہاں ]   [     ہے۔ زياده سے وسائل پذير تحليل کل مع آمدنی مجموعی ماہانہ کل کی گهرانے کے آپ جات افاده مع مارگيج يا کرايہ ماہانہ کا گهرانے کے آپ کيا  
(c)  نہيں ]   [ ہاں ]   [       ہے؟ نہيں آمدنی بهی بالکل يا ہے آمدنی معمولی بہت کی جس ہے گهرانہ مزدور کهيت موسمی يا وطن تارک گهرانہ کا آپ يا 

  
  ليے کے استعمال دفتری صرف

             اہليت: قطعی
 نہيں  ]  [            ہاں  ]  [      ہے؟ کرتا وصول SSI يا )WFNJ( اعانت سرکاری فرد ہر کا گهرانے کيا

 .9___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 تاريخ) کی کرنے (دستخط          دستخط) کا فرد والے دينے (درخواست     
 II سيکشن 
 

 کريں، شروع سے نام کے فرد بالغ خاتون کريں، درج نام کا افراد بالغ پہلے آپ۔) بشمول ہے، جارہی دی درخواست ليے کے جس کريں درج نام کا فرد اس ہر کے (گهرانے : معلومات .بنيادی10
 کريں۔ درج نام کا بچے چهوڻے پهر اور بڑے سے سب پهر

SNAP NJ چاہيے۔ جانا کيا شمار ميں ممبران کے گهرانے انہيں ہيں کهاتے اور ہيں خريدتے کهانا ہيں، رہتے ساته کے آپ جو لوگ ايسے ،ليے کے مقاصد کے   
 

 تحت کے 193-104 قانون عوامی ؛U.S.C. 2011-2036 7ترميم حسب ،1977 ايکٹ اسڻيمپ فوڈ آوری جمع کی( SSNs) نمبروں سيکيورڻی سوشل ليے کے افراد تمام کے گهرانے:  نوٹ
 جائے کيا ليے کے تعين کے بات اس استعمال کا SSN کے آپ  ہے۔ کرتا درخواست کی کروانے جمع SSNs ليے کے افراد سبهی والے دينے درخواست ليے کے WFNJ اور ہے يافتہ اجازت
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 معلومات ان ذريعہ کے پروگراموں موازناتی کے کمپيوڻر ہم  ہے۔ جاری بدستور اہليت کی اس يا ہے اہل ليے کے شرکت ميں پروگرام WFNJ  يا/اور پروگرام NJ SNAP گهرانہ کا آپ آيا کہ گا
 رياستی اور وفاقی ديگر افشاء کا معلومات ان  گا۔ جائے کيا بهی ليے کے انتظام کے پروگرام اور کرنے نگرانی کی تعميل کی تقاضوں کے پروگرام استعمال کا معلومات ان  گے۔ کريں تصديق کی

 NJ خالف کے گهرانے کے آپ اگر ہے۔ جاسکتا کيا ليے کے گرفتاری کی افراد والے ہونے فرار ليے کے بچنے سے قانون پر اہلکاروں کے قانون نفاذ اور کرنے، جانچ باضابطہ پر ايجنسيوں
SNAP سبهی بشمول معلومات، کی درخواست اس تو، ہے آتا سامنے دعوی SSNs والی کرنے وصول دعوی ليے کے کارروائی متعلق سے دعوے ہی ساته ايجنسيوں، رياستی اور وفاقی کو 

 کرنے نہ فراہم معلومات يہ تاہم،  ہے۔ رضاکارانہ فراہمی، کی SSN کے ممبر ہر کے گهرانے بشمول معلومات، مطلوبہ ليے کے مقاصد کے NJ SNAP ہے۔ جاسکتا بهيجا کو ايجنسيوں نجی
  گا۔ جائے کرديا انکار سے بينيفڻس WFNJ يا /اور بينيفڻس NJ SNAP ليے کے گهرانے کے آپ ميں نتيجے کے

 
 

      ليے کے استعمال دفتری صرف
  ميڈيکيڈ/TANF صرف
       ليے کے مقاصد کے

    
 

 گيا کيا مکمل WFNJ-1L جب تاريخ
 

_____________________ 
 

 ليے کے مقاصد تحقيقی سواالت ذيل درج مطابق کے 1964 ايکٹ رائڻس سول
 )۔گا پڑے نہيں اثر پر اہليت سے دينے نہ جواب کا اس( ہيں۔ جاتے پوچهے
 آپ تو، ہيں ديتے نہيں جواب آپ اگر !ليے کے مقاصد کے NJ SNAP صرف

 قوميت اور نسل ليے کے آپ  گا۔ کرے مکمل ليے کے آپ اسے کارکن اہليتی کا
  ہے۔ ضروری کرنا مکمل حصہ واال
  نسل

I - قبائلی االسکائی يا انڈين امريکی  
A - ايشيائی 
B – امريکی افريقی يا فام سياه 
H – باشنده کا الکاہل بحر جزائر ديگر يا قبائلی کا ہوائی 
W - فام سفيد 

 
 ايشيائی اور قبائلی االسکائی يا انڈين امريکی – 0
 ايشيائی اور قبائلی االسکائی يا انڈين امريکی – 1
 امريکی افريقی يا  

 يا قبائلی کا ہوائی يا قبائلی االسکائی يا انڈين امريکی 2
 باشنده کا الکاہل بحر جزائر ديگر

 فام سفيد اور قبائلی االسکائی يا انڈين امريکی 3
 امريکی افريقی يا فام سياه اور ايشيائی 4
 الکاہل بحر جزائر ديگر يا قبائلی کا ہوائی اور ايشيائی 5

 باشنده کا
 فام سفيد اور ايشيائی 6
 ديگر يا قبائلی کا ہوائی اور امريکی افريقی يا فام سياه 7

 باشنده کا الکاہل بحر جزائر
 فام سفيد اور امريکی افريقی يا فام سياه 8
 الکاہل بحر جزائر ديگر يا قبائلی کا ہوائی اور ايشيائی 9

 باشنده کا
 قوميت

 
 الطينو يا ہسپانوی 1
 نہيں الطينو يا ہسپانوی 2

 
 سيکيورڻی سوشل نام

 تعداد
 پيدائش تاريخ

   
 پيدائش جائے

 داری رشتہ
 سے دہنده درخواست

  جنس
 (عورت)

  يا
 (مرد)

 نسل/
 قوميت

            ملکی غير قانونی
       BCIS اور

 حيثيت
 

 ازدواجی
 حيثيت

 

 اور گريڈ
 اسکول

 
 

0Bدہنده  درخواست      
 

   PA 

  آخری
 

        NJ SNAP 
 
MA 

        مخفف درميانی     پہال
 

         

   استعمال دفتری صرف
 لئے کے

 

         

1Bدہنده درخواست ديگر      
 

   PA 

  آخری
 

        NJ SNAP 
 
MA 

 مخفف درميانی     پہال
 

         

  استعمال دفتری صرف
 ليے کے

 

         

 PA         دہنده درخواست ديگر

  آخری
 

        NJ SNAP 
 
MA 

 مخفف درميانی     پہال
 

         

  استعمال دفتری صرف
 صرف

 

         

 
 

 نام
 

  سوشل
  سيکيورڻی

 نمبر

 
 پيدائش تاريخ

   
 پيدائش جائے

 
 سے دہنده درخواست

 داری رشتہ
 

 جنس
 (عورت)

 يا
 (مرد)

 
 قوميت نسل/

 
 ملکی غير قانونی
 BCIS اور
 حالت

 
 ازدواجی
 حالت

 
  اور گريڈ

 اسکول

 

 PA         دہنده درخواست ديگر

  آخری
 

        NJ SNAP 
 
MA 

 مخفف درميانی     پہال
 

         

  استعمال دفتری صرف
 ليے کے
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 PA         دہنده درخواست ديگر

  آخری
 

        NJ SNAP 
 
MA 

 مخفف درميانی     پہال
 

         

  استعمال دفتری صرف
 ليے کے

 

         

 PA         دہنده درخواست ديگر
 

  آخری
 

        NJ SNAP 
 
MA 

    مخفف درميانی           پہال
 

         

  استعمال دفتری صرف
 ليے کے

 

         

 PA         دہنده درخواست ديگر
 

  آخری
 

        NJ SNAP 
 
MA 

 مخفف درميانی           پہال
 

         

 ليے کے استعمال دفتری صرف
 

         

 
 کريں درج نام کا افراد شہری غير ملکی/ غير کے گهرانے اپنے 11.

 آبائی / تاريخ کی داخلے نام

  ملک

 نمبر رجسڻريشن

 

 بازآبادکاری نام/ کا کفيل

 ايجنسی 

 بازآبادکاری کفيل/

 پتہ کا ايجنسی

 کے شہريت جب تاريخ

 ہے دی درخواست ليے

 کفيل

 آمدنی

       

       

 
 کريں) شامل کو لوگوں پذير /اقامتوالے لينے کمره پر کرايے( ہيں نہيں درج اوپر جو کريں درج نام کا افراد ديگر کے گهر .12

 رشتہ ساته کے دہنده درخواست نام
  

  

  
 

12a. صرف  کريں درج نام کا فرد ايک کے رابطے ہنگامی) GA معامالت) کے     ________________________________________  

پتہ___________________________________________________________   _____________________ نمبر فون    

      

   ______________ تاريخ متوقع کی پيدائش      نام کا خاتون حاملہ .13
 _ 

  پتہ________________________________________________ کا ڈاکڻر      نام کا ڈاکڻر
   
 
 

 _________________________۔______________ ہے؟ جاتی بولی زبان سی کون پر طور بنيادی ميں گهر آپ 14.
 

 خطہ رياست، ديگر کسی يا نيوجرسی سے بعد کے 1997 اپريل کو فرد کسی کے گهرانے دہنده درخواست يا آپ کيا.15
 ہے۔ ملی يا  ہے ملتی )GA( امداد عمومی ميں جرسی نيو يا ،TANF ميں

 
 نہيں  ]  [   ہاں  ]  [

 فرد واال کرنے حاصل اعانت
6Bکننده فراہم اعانت کب قسم کی اعانت 

    

    

 
 عائد ذريعہ کے عدالت رياستی يا وفاقی نے کسی يا ہے مجرم مفرور فرد کوئی کا گهرانے کے آپ يا آپ کيا.16

 ہے۔ کی ورزی خالف کی شرائط کی پروبيشن يا پيرول کرده
 

 نہيں  [  ]   ہاں  [  ]
 از فرار فرد واال کرنے ورزی خالف يا مفرور
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 وسائل پر مقامات زياده يا دو ميں وقت ہی ايک ذريعہ کے جعلسازی کو فرد کسی کے گهرانے کے آپ يا آپ کيا.17
 ہے؟ گيا ديا قرار مجرم ليے کے کرنے وصول بينيفڻس مبنی پر

 
 نہيں  [  ]   ہاں  [  ]

 فرد گيا ديا قرار مجرم ليے کے جعلسازی
7B8 ہوئی کب ہوئی واقع کہاں جعلسازیBليے کے بينيفڻس کن 

    

    

 
 استعمال رکها، کو منشيات نے فرد کسی کے گهرانے دہنده درخواست کے آپ يا آپ کيا سے 1996 اگست، 22 .18
 پر GA صرف اطالق کا اسہے؟ ہوئی سزا ليے کے اس انہيں اور  ہے، جرم ماخوذی قابل کہ جو ہے، کيا تقسيم يا کيا
 ہے ہوتا

 
    نہيں  ]  [   ہاں  ]  [

9Bہوا کہاں جرم يہ نوعيت کی جرم فرد مرتکب کا جرم 
   
   

 
 محکمہ نے آپ کيا تو، ہے گئی دی سزا ميں جرم ماخوذی قابل کسی متعلق سے کرنے استعمال يا رکهنے کو آپ اگر .19

 اسے يا کروايا اندراج ميں پروگرام ڻريڻمنٹ ڈرگ ريزيڈنشيئل شده منظور يا يافتہ الئسنس سے سروسز سينيئر و صحت
 کيا؟ مکمل

 
 نہيں  [  ]   ہاں  [  ]

 
10Bفرد واال کرنے حاصل عالج 

 
 اداره واال کرنے عالج

 
 تاريخ کی عالج

   

   
 

.a .19  ہے، کيا نہيں مکمل اسے يا کروايا نہيں اندراج ميں پروگرام ڻريڻمنٹ ڈرگ ريزيڈنشيئل شده منظور يا يافتہ الئسنس سے سروسز سينئر اور صحت محکمہ نے آپ اگر 
 ہے؟ وجہ کيا کی اس تو

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________  
 ہے؟ چهوڑی مالزمت پر طور ارادی نے فرد کسی کے گهرانے کيا 20.

 
WFNJ کون؟ تو ،ہاں اگر نہيں ]   [    ہاں ]   [  ميں دنوں 90 گزشتہ ليے کے  

 __________۔_________________________________________
NJ SNAP کون؟ تو ،ہاں اگر نہيں ]   [    ہاں ]   [  ميں دنوں 60 گزشتہ ليے کے  

 __________۔_________________________________________
 ۔___________________________________________________________________________________________________ کيوں؟ تو، ہاں اگر
 ____۔__________________________________________ کون؟ تو ہاں اگر نہيں ]  [    ہاں ]  [ ہے؟ شامل ميں جنگ فرد کوئی کا گهرانے کے آپ کيا .21

 
 ۔_________________________________________________ تهی؟ کيا تاريخ آخری کی مالزمت .22

 
22a. ہيں؟________________________________________________________________________ رہے کرتے کيا سے بعد کے مالزمت آخری اپنی آپ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 شروع سے ترين حاليہ کريں، درج کو مالزمتوں تمام کی فرد ہر والے دينے درخواست ليے کے اعانت دوران کے سالوں 3 گزشتہ ليے، کے مقاصد کے WFNJ صرف .23
 کريں۔

 
 
 

 نام

 
 

 نام کا آجر

 
 

 پتہ کا آجر

 
 

 آغاز تاريخ

 
 

 اختتام تاريخ
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 کے گاه پناه تبديلی؛ کی گاه رہائش سائز؛ کے گهرانے آمدنی، کہ جيسے ہے، کرتا توقع کی تبديلی کسی ميں قريب مستقبل ممبر کوئی کا گهرانے کے دہنده درخواست کيا .24

 فروخت؟ يا خريد کی آڻوموبائل کسی يا تبديلی؛ ميں اخراجات
 تبديلياں:__________________________________________ سی کون تو ،"ہاں" اگر نہيں ]   [    ہاں ]   [

__________________________________________ 
           . 

 
 سے آمدنی والی کمائی ديگر يا فروخت، کاموں، متفرق کاروبار، اپنے کے آپ سڻنگ، بی بے کرنے، کام کو فرد کسی والے رہنے ساته کے آپ يا آپ کياآمدنی: گئی کمائی .25
 کريں: فراہم معلومات ذيل درج ليے کے فرد ہر کرم براه تو، ہاں اگر   نہيں ]   [    ہاں ]   [ ہے؟ ہوتی حاصل رقم

11Bنام آخری 
 نام پہال

   

12Bگهنڻے ہفتہ فی    
13Bہے ہوتی ادائيگی بار کتنی    

 روزگار اپنا اگر يا پتہ اور نام کا آجر
 کا "خود" تو ہے

   

 
 سے کڻوتيوں شده ادا کسی( تنخواه
 )قبل

 تاريخيں اور رقوم مجموعی

 رقم  تاريخ رقم  تاريخ رقم  تاريخ
   
   
   
   
   

 
 کی بالغ يا نگہداشت کی بچے سبب کے تالش کی کام يا جانے، اسکول مالزمت، فرد کوئی شامل ميں گهرانے NJ SNAP يا بہبود کی آپ کيا: نگہداشت کی بالغ بچے/ .26

 کريں) درج ميں (ذيل تهی؟ جاتی کی بهال ديکه کی کس تو، "ہاں" اگر نہيں  ]   [   ہاں  ]   [  ہے؟ کرتا ادائيگی ليے کے نگہداشت
 

14Bکے گهنڻے دن ہفتہ فی (فرد) بذريعہ کرده فراہم نگہداشت نام کا فرد بالغ /بچہ 
  سے لحاظ
 شرح

 رقم حقيقی کرده ادا ذريعہ کے آپ دن کل

      

      

      

 
 تصديقات

 
 
 
 

   ہيں؟ دار ذمہ پر طور قانونی ليے کے ادئيگی کی اس يا کرنے فراہم اعانت کی بچے کو بچے کسی کے باہر سے گهرانے اپنے پر طور قانونی آپ کيا: اعانت کی بچے .27
 جب تک وقت اس کريں، شامل ادائيگی ليے کے جات بقايا کے اعانت کی (بچے کريں: مکمل کو معلومات ذيل درج کرم براه تو، "ہاں" اگر نہيں  ]   [   ہاں  ]   [

 ہوں۔) دار ذمہ کے ادائيگی کی ان پر طور قانونی آپ تک
 

 
15Bنام کے کس 

 
 پتہ

 کرده فراہم/شده ادا ماہانہ عمر کی بچے
 رقم

 حکم عدالتی
 نمبر

     

     

 
 لگائيں۔ نشان )   ( يہاں تو، نہيں کوئی اگر  ہے؟ حاصل احاطہ کا بيمہ کے صحت کسے: بيمہ کا صحت .28

 
 حامل کا پاليسی نمبر پاليسی کمپنی بيمہ نام پہال نام، آخری

    

    
 

 بيمہ؟ سا کون تو، ہاں"" اگر نہيں  ]   [   ہاں  ]   [ ہے؟ کوريج کا بيمہ کے صحت يا طبی ليے کے آپ پاس کے والدين حاضر غير کسی کيا .29
 __________________________________________________________________________________________________________ 

 ہيں؟ رہے دے درخواست آپ ليے کے جن ہے کوريج کا بيمہ کے صحت يا طبی ليے کے بچے کسی سے ميں ان پاس کے والدين حاضر غير کسی کيا .30
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          ليے؟ کے کس اور بيمہ، سا کون تو، ہاں"" اگر نہيں  ]   [   ہاں  ]   [
               
 ۔ 
 

 پروگرام؟ سا کون تو "ہاں" اگر  ہے؟ دی درخواست ليے کے پروگراموں ميڈيکيڈ ديگر نے ممبران کے گهرانے کے آپ يا کياآپ .31
 ۔________________________ دی درخواست کو تاريخ کس نے آپ  ۔______________________________________________________

 
 درخواست ليے کے کسی يا ہے ملتا کوئی سے ميں ذيل درج کو فرد کسی شامل ميں والدين) سوتيلے (بشمول گهرانے NJ SNAP  يا بہبود کی آپ يا آپ کياآمدنی: ديگر .32
 ہو۔ ہوتا اطالق کا جن کريں زد نشان کو سبهی ان تو، ہاں اگر نہيں___ ___ ہاں          :  ہے دی

 
 

16Bمعاوضہ کا کارکن  آمدنی سے يےکرا کے جائيداد   بيمہ روزگاری بے 
 پذير اقامت اور/يا والے (کمروں) کمرے پر کرايے  وظائف کے فوجی سابق 

 آمدنی سے فرد
  بينيفڻس کے پنشن / يونين 

 تعاون کا بچے  آمدنی سے يونينوں يا الجز دوست، دار، رشتہ  ريڻائرمنٹ روڈ ريل سيکيورڻی/ سوشل 

 چيک کا االڻمنٹ سے جانب کی مالزم کسی  کريڈٹ پر آمدنی گئی کمائی يا ريفنڈ ڻيکس انکم  )SSI( انکم سيکيورڻی سپليمنڻل 

 اعانت عمومی  ادائيگياں کی نگہداشت رضاعی  ادائيگياں کی معذوری 

 بهتہ کا تربيت   فنڈ ڻرسٹ  مطابقت رعايتی 
 چاره عدالتی بينيفڻس، کے (ماضی ادائيگياں مشت يک   منافع۔ سے وغيره اکاؤنڻس بينک بونڈز، سود/اسڻاکس، 

 وغيره) رقم، حاصل سے جوئی
 وظائف يا اسکالرشپس، عطيات، قرضے، کے علم طالب 

 جات منافع کے بيمہ کے زندگی ميں (اس وظائف ساالنہ 
 کريں) شامل

 اعانت اضافی متعلق سے کام  تحائف يا رقم، ہوئی جيتی آمدنی، مشت يک 

 DCP&P امداد پرماننسی کيئر ريليڻو                                                               DCP&P کريں): (بيان نفقہ و نان کہ جيسے آمدنی، ديگر  پروگرامز سبسيڈی شپ گارجين ليگل 

 
 کريں: فراہم معلومات ذيل درج ليے کے آئڻموں زد نشان اوپر

 نام پہال نام، آخری
17Bرقم کل تاريخ کی وصولی ذريعہ کا آمدنی 

    

    

 
 تصديقات

 
 

 يا چالو کے فرد کسی والے رہنے ساته کے آپ يا آپ کيا )ہوتے نہيں اہل ليے کے اہليت بند زمره شده توسيع جو ہے ہوتا پر گهرانوں NJ SNAP اطالق کا (اس وسائل: .33
 کی يونين کريڈٹ کهاتے، بچت کے کلب ديگر يا کرسمس/تعميل بانڈز، سيونگ امريکی فنڈز ڻرسٹ فنڈز، ميچوئل ،Keogh/ کا IRA ڈيز، سی بانڈز، اسڻاکس، کهاتے، بچت

 نہيں  ]  [         ہاں  ]  [  ہے؟ ملکيت کی وسائل ديگر يا مارگيج معاہدے، يا نوڻس والے ماليت اشياء، قيمتی يا رقم ميں باکس ڈپازٹ سيف ممبرشپ،
 
 

 ہے؟ ماليت کتنی کی وسيلے ہے؟ موجود کہاں وسيلہ ہے؟ کيا وسيلہ  ہيں مالک کے وسيلے جو فرد وه
    
    
    

               
   
                

 ڻرکس، اپ پک ڻرالرز، ڻريکڻر وين،  کاريں، کہ جيسے حمل و نقل کی قسم سبهی  ديں۔ فہرست کی گاڑيوں تمام ملکيت زير کی افراد موجود ميں گهرانے دہنده درخواست .34
 لگائيں۔ نشان (   ) يہاں تو، ہو نہ کوئی اگر  کريں۔ شامل کو وغيره بوڻس، سائيکليں، موڻر ہومز، موڻر ڻريلرز،

 
 ماڈل/طرز نام کا مالک

18Bويليو بليوبک کيلی کريں استعمال ساخت /سال 
     

     

     

 تصديقات 
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 نہيں  [  ]   ہاں  [  ]    ہے؟ مالک کا جائيداد يا زمين کسی ہيں، رہتے آپ ميں جس عالوه کے گهر اس فرد کوئی واال رہنے ساته کے پآ يا آپ کيا .35
 __________________________________________________________________________________:  کريں وضاحت تو ،"ہاں" اگر

__________________________________________________________________________________ 
 

 ہے: کرتا فروخت يا منتقلی دين، لين تجارت، کی اسڻاکس) (بشمول جائيداد ذاتی يا منقولہ غير فرد کوئی کيا .36
TANF اور GA ميں؟ مہينوں 12 گزشتہ ليے کے مقاصد کے 

 
 نہيں  ]  [   ہاں  ]  [

NJ SNAP نہيں  ]  [   ہاں  ]  [ ميں؟ مہينوں 3 گزشتہ ليے کے مقاصد کے 
 کی فروخت يا دينے تحفہ کسے؟ ذريعہ؟ کے کس وغيره؟ گيا، ديا گيا، بيچا کيا

 تاريخ؟
 رقم موصول  ماليت کل ميں بازار

      

      

      

 
 

 کی جائيداد يا دعوے، کے حادثے وراثت، تصفيہ، طالق، مقدمے، عدالتی جيسے دعوے التواء زير کوئی کے فرد کسی شامل ميں گهرانے دہنده عرضی کے آپ يا آپ، کيا .37
 نہيں  ]  [   ہاں  ]  [ ہے؟ مقروض کا ان يا کا آپ فرد کوئی يا ہيں، دعوے ديگر فروخت،
 ______________ ______________ _____ _______________________________________________کريں: وضاحت تو "ہاں"، اگر

  ۔_______________________
______________________________________________________________________________________________

____________ 
 

WFNJ-10D صرف اطالق کا (اس  _______________________۔ تاريخ کی کرنے مکمل NJ SNAP ہوتا) نہيں پر مؤکلين کے 
 

 ہوتا) نہيں پر NJ SNAP صرف اطالق کا (اس: ہے پاس کے فرد کسی ميں گهرانے کے دہنده درخواست کيا .38
 
)a( ہے؟ ملکيت کلی يا جزوی کی وغيره فر، ذخيره، کا ڻکٹ ڈاک سکے/ زيور، کہ جيسے امالک ذاتی قيمتی 
 کريں وضاحت تو "ہاں"، اگر  نہيں ]   [   ہاں ]   [ 

 _________________________________________۔____________________________________________
 
)b( کی اس تو "ہاں" اگر  نہيں ]   [    ہاں ]   [    ? انتظام يا پالٹ کا تدفين ايک 

 _____________________________۔_____________________________________ماليت
 

SNAP NJ اور GA 
 
 

 ہو۔ رہا دے درخواست ليے کے شرکت ميں GA يا اور/ پروگرام NJ SNAP گهرانہ اگر جائے کی مکمل ميں صورت ايسی اسے: معلومات متعلق سے گاه پناه
 

 نہيں  ]  [   ہاں  ]  [    ہے؟ کرتا مدد ميں ادائيگی کی اس يا ہے کرتا ادا اخراجات کوئی کے گهرانے فرد کوئی کا باہر سے گهرانے کيا .39
 کريں: مکمل کو ذيل تو "ہاں"، اگر

 ہے جاتا ديا بل بار کتنی رقم کرده ادا بذريعہ کرده ادا ہے جاتا کيا ادا کسے قسم کی اخراجات کے رہائش

     

     

    
  کريں:) درج اخراجات کے گهرانے ليے کے ذيل (درج  اخراجات کے رہائش .40

 لئے کے استعمال دفتری صرف
     الگت ماہانہ ہے جاتا ديا بل بار کتنی4B  رقم کرده ادا3B اخراجات کے رہائش
 کرتے استعمال اگر    $   $ مارگيج کرايہ/

 ہوں
 

  HCSUA $   $ محصوالت کے جائيداد
   $   $ بيمہ پر گهر

  2Bجمع ذيلی کا رہائش  $   
       

   $   $ بجلی
   $   $ گيس

19Bتيل $   $   
   $   $ پانی

   $   $ سيوريج
   $   $ صفائی کی کوڑا/کچرا

   $   $ الگت کی تنصيب کی جات افاده
  HCSUA $   $ کيروسين) لکڑی، (کوئلہ، ديگر
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   يا                       $  جمع ذيلی کا جات افاده  

41A.  الگ)؟ سے کرايے کے (آپ ہيں کرتے ادائيگی ليے کے جات افاده کے رکهنے ڻهنڈا يا گرم کو گهر اپنے آپ کيا 
 نہيں  ]  [   ہاں  ]  [

.41B ہے دار ذمہ ليے کے ادائيگی کی جات افاده عالوه کے اخراجات اڻهانےکے کوڑا اور سيوريج، پانی، گهرانہ کا آپ اگر 
 ہے۔ ہوسکتا اہل کا کرنے انتخاب کا کرنے حاصل االؤنس متعلق سے استعمال کے حرارت يا معياری گهرانہ کا آپ تو

$ 
 يا

 

 رہائش ميزان۔ ماہانہ۔ 
5Bتاريخ کی کرنے منتخب اختيار 

 

 

 
 الگتيں طبی اضافی .42
 
 سند ليے کے ادائيگيوں والی ويڻرنز يا ايبيليڻی ڈس سيکيورڻی سوشل ،(SSI) انکم سيکيورڻی سپليمنڻل وفاقی يا اور/ ہے، کا عمر کی زياده يا سال 60 فرد کوئی ميں گهرانے کے آپ کيا 

 ايد بل کا جس ںيہ یہوسکت شامل یبه ںيرقم وه ںيم اخراجات یطب رکهيں۔ جاری پر 12 صفحہ تو، "نہيں" اگر  کريں۔ مکمل کو ذيل درج تو، "ہاں" اگر نہيں  ]   [   ہاں  ]   [  ہے؟ يافتہ
 ۔ہو یک نہ یگيادائ یک بل یطب اس ںيم اصل نے آپ خواه ہے، گيا

 لئے کے استعمال دفتری صرف 
 طبی ديگر ان کر، چهوڑ کو اخراجات طبی والے ہونے مسلسل
 ہو۔ ہوئی ضرورت کو آپ کی جس کريں درج کو خدمات

 
 رقم کرده ادا

 
 ہے جاتا ديا بل بار کتنی

 
 ميزان ماہانہ

 
SSI کريں تصديق کی رسيد کی 

 اشتراک وفاقی ________ $  $ خدمات متعلق سے دانتوں اور طبی
  $  $ کيئر نرسنگ يا ہسپتال
  $  $ دوا کرده تجويز ذريعہ کے ڈاکڻر

  $  $ چشمے اور سماعت آلہ دانت، مصنوعی
  $  $ الگتيں کی حمل و نقل ليے کے کرنے حاصل نگہداشت طبی

  $  $ خدمات کی نرس يا گار خدمت
  $  $ کريں) (وضاحت ديگر

   $ SSA اور SSI  
42A  ہيں: کيے اخراجات يہ نے جنہوں کريں درج نام کے ممبران ان کے گهرانے 

 
 

 ميزان
 ہے درج پر 6 صفحہ

 
42B طبی جيسے ہے ہوتی سے ذريعہ ديگر کے باہر سے گهرانے کے آپ بازادائيگی يا ادائيگی جزوی ادائيگی، کی ان ہے کيا درج کو اخراجات طبی جن اوپر نے آپ کيا 

  فرد؟ ديگر يا PAAD ميڈيکيئر، بيمہ،
 ہيں؟ کرتے ادائيگی کتنی وه   ہيں؟ کرتے ادائيگی کی اخراجات کن وه تو "ہاں" اگر     نہيں ]   [  ہاں ]   [  

   -                  
                     
                     

 
 لئے کے استعمال دفتری صرف

 
 رجسڻريشن ورک NJ SNAP يا/اور جرسی نيو فرسٹ ورک

 
 

 سبهی کے عمر زياده سے 16( نام
 )کا

  استثناء
WFNJ کوڈ کا 

 الزمی
 WFNJ تاريخ کی 

 رضاکارانہ
 WFNJ تاريخ  کی 

 کام کا NJ SNAP تاريخ کی حوالہ
 کوڈ کا استثناء سے

 رجسڻريشن
 تاريخ کی

       

       

       

       

 
 )ہے ہوتا ليے کے مقاصد کے ميڈيکيڈ صرف اطالق کا اس(  ۔داران رشتہ دار ذمہ پر طور قانونی .43

 
  ہے۔ جارہی کی نہيں  درخواست کی اعانت ليے کے جس کريں فراہم نام کا بچے کسی کے عمر کم سے سال 55  ہوں۔ رہتے نہيں ميں گهر وه اگر کريں فراہم نام کا زوج اپنے
 کريں۔ درج نام کا والدين اپنے تو، ہے کم سے سال 18 عمر کی آپ اگر

 
 عمر داری رشتہ پتہ نام

    

    

    

 
 اعانت ميں توانائی گهريلو .44

 



WFNJ-1J )12 از 9 صفحہ) (10/14 ینظرثان( 
 کا فہرست کی ذيل  گا۔ جائے کيا ليے کے تعين کے  رقم کی بينيفڻس HEA اور ،)HEA( اعانت ميں توانائی گهريلو استعمال کا جوابات کے آپ ليے کے سواالت ذيل درج

 ہے۔ کرتا وضاحت بہتر کی انتظامات رہائشی /حرارت کے آپ آئڻم سا کون کہ بتائيں کرکے، استعمال
 

 _________________: کوڈ A(      HEA( ہے۔ جاتی کی ادائيگی ذريعہ کے دوسروں ليے کے حرارت ميری (   )
 

 )C( ہے۔ شامل ميں کرايے ميرے حرارت ميری اور ہے، ملتی چهوٹ ميں کرايے مجهے يا ہے جاتی کی فراہم ذريعہ کے اتهارڻی ہاؤسنگ پبلک ايک حرارت ميری (   )
 

 (E) ۔)وغيره ہيڻر، اسپيس الکڻرک ہيڻر، کيروسين اسڻوو، کے لکڑی جيسے( ہوں کرتا ادائيگی ليے کے ذرائع ثانوی صرف کے حرارت ميں (   )
 

 )F( ہوں۔ کرتا اشتراک کا اخراجات کے حرارت ساته کے لوگوں دوسرے ميں (   )
 

 )G( ہے۔ نہيں يافتہ رعايت جو ہے، شامل ميں کرايے ميرے حرارت ميری (   )
 

 )W( ہوں۔ کرتا ادائيگی سے الگ ليے کے حرارت کو مکان مالک اپنے ميں (   )
 

 :ہے ذريعہ کا حرارت ميرا  کرتاہوں۔ ادائيگی ليے کے ذريعہ بنيادی کے حرارت راست براه ليے کے اپارڻمنٹ يا گهر اپنے کو کننده فراہم ايندهن اپنے ميں
  
 )R( لکڑی (   )    )M( کيروسين (   )   )J( تيل واال ايندهن (   ) 
 
 )N( گيس قدرتی (   )    )K( بجلی (   ) 

 (T) چاہتا۔ کرنا نہيں حاصل بينيفڻس HEA ميں (   )    (P) کوئلہ (   )   (L) گيس بند بوتل (   )
 

  



WFNJ-1J )12 از 10 صفحہ) (10/14 ینظرثان( 
 
 

 اطالع اہم
 

 کی ذريعہ کے اہلکاروں کے کاؤنڻی يا اور/ رياستی وفاقی، تصديق کی معلومات کرده فراہم پر فارم اس
 ہے جاسکتا کيا منع سے بينيفڻس NJ SNAP کو آپ تو، ہے جاتی پائی غلط اطالع کوئی اگرگی۔ جائے
 چاليا مقدمہ کا عمل مجرمانہ خالف کے آپ ليے کے کرنے فراہم معلومات غلط کر بوجه جان يا اور/

 ہے۔ جاسکتا
 

45 CFR 206.10(a)(iii) 7 اور CFR 273.2(b) کہ ہيں رہے دے اطالع کو آپ ہم ميں، تعميل کی 
BCIS، متعلق سے بينيفٹ اور اجرت کے سيکيورڻی سوشل ايجنسيوں، سپورٹ چائلڈ مقامی اور رياستی 
 متعلق سے اہليت اور آمدنی ليے کے فائلوں متعلق سے روزگاری بے اور اجرت رياستی اور فائلوں،
 کی آپ انہيں اور گی جائيں کی حاصل کرکے استعمال کا (نمبروں) نمبر سيکيورڻی سوشل کے آپ معلومات
 ديگر يا بينک، آجر، کے آپ ذريعہ ہمارے ميں اس  گا۔ جائے کيا استعمال ليے کے تعين کے اہليت جاری
    ہے۔ ہوسکتا شامل رابطہ ساته کے فريق

 
 ہے: ہوتا پر ذيل مذکوره اطالق کا ہرجانوں کرده فراہم ميں ذيل

 
NJ SNAP ورزی خالف کی اصول بهی کسی درج پر درخواست کر بوجه جان جو کننده وصول کوئی کا 

 يا ہے؛ کرتا
 

 ہے ديتا درخواست ليے کے بينيفڻس NJ SNAP ايسے ذريعہ کے ذيل درج کر بوجه جان جو فرد کوئی
 ہے: نہيں مستحق وه کا جس ہے کرتا حاصل يا
 
 کر۔ دے بيان کن گمره يا غلط-
 
 کر۔ رکه خفيہ يا کر چهپا کو حقائق  -
 
 ايسے کسی يا ضابطوں کے پروگرام NJ SNAP ايکٹ، اسڻيمپ فوڈ جو کرکے عمل ايسا کوئی -

 ،حصول ،منتقلی ،پيشکش ،استعمال کے بينيفڻس NJ SNAP جو ہے خالف کے قانون رياستی
 ہو۔ متعلق سے استعمال کے کارڈ) EBT فرسٹ فيمليز کہ (جيسے آالت کے رسائی يا تصرفيارسيد

 
 سزائيں

 ميں SNAP ساته کے ہرجانے ميں سزاؤں کی ورزی خالف کی قوانين SNAP کر بوجه جان
 ہے شامل جانا ديا قرار نااہل ليے کے وقفوں ذيل مذکوره سے کرنے شرکت

 
 12 ليے؛ کے جرم پہلے   مہينے 
 24 ليے کے منشيات يا ليے؛ کے جرم دوسرے  مہينے SNAP پر  خريدوفروخت کی بينفڻس 

  اسز پہلی ذريعہ کے عدالت
 10 متعدد ميں وقت ہی ايک  سال SNAP شناخت کی شخص کسی ليے کے کرنے حاصل بينفڻس 

  پر کرنے فراہم معلومات  کن گمراه يا  غلط ميں بارے کے رہائش يا
 ليے کے منشيات يا ليے، کے جرم تيسرے  پر طور مستقل SNAP پر  خريدوفروخت کی بينفڻس  

 کے خريد/فروخت کی بينفڻس SNAP کی زياده سے اس يا 500$ يا سزا، دوسری ذريعہ کے عدالت
 خريدو کی بينفڻس SNAP ليے کے مادے خيز دهماکہ يا ايميونيشن اسلحہ، يا سزا، سے عدالت ليے

  سزا۔ سے عدالت ليے کے فروخت
 ايک ذريعہ کے پرعدالت شخص کسی کرده ماخوذ ليے کے ورزی خالف کی جرم مواخذه يا فعل مجرمانہ*

 ہے۔ جاسکتی کی عائد لگاتار) سے وقفے (اس معطلی کی مہينے 18 اضافی
 

 ديگر وه اور ہے ہوسکتی قيد کی تک سال 20 جرمانہ، کا تک 250,000$  پر والے کرنے ورزی خالف
 ہے۔ ہوسکتا مستوجب کا استغاثہ تحت کے قوانين وفاقی اطالق قابل

 
 جو ہوگی کرنی بازادائيگی کی NJ SNAP فوڈ ايسے کسی کو ممبران باقی کے گهرانے عالوه، کے اس

 تها۔ نہيں مستحق کا اس وه اور ہے کی وصول نے گهرانے
 

P.L. 103-66 يا رياستی وفاقی، جنہيں ہيں مقرر سزائيں ليے کے لوگوں ان تحت کے 193-104 اور 
 ہے: جاتا پايا مجرم کا ذيل درج ميں عدالتوں مقامی

 
 تبادلہ کا بينيفڻس NJ SNAP ليے کے مادوں ممنوعہ يا مادوں، خيز دهماکہ بارود، گولی اسلحہ، )1

 يا کا؛ کرنے
 

 منتقلی، استعمال، کا بينيفڻس NJ SNAP ذريعہ کے استعمال کے کارڈوں EBT فرسٹ فيمليز )2
 اسے کہ کرنا پيش ليے کے ادائيگی ہوئے جانتے يہ کو بينيفڻس NJ SNAP يا کرنا، تصرف يا حصول

 ہو۔ زياده يا 500$ ماليت يہ اگر ہے، گيا کيا منتقل يا ہے گيا کيا حاصل ذريعہ کے جعلسازی

 انتباه کا سزا
 

NJ SNAP غلط ليے کے رکهنے جاری اسے يا کرنے وصول يا دينے درخواست ليے کے بينيفڻس 
 چهپائيں۔ نہ معلومات يا ديں، نہ معلومات

 

NJ SNAP کرکے استعمال کا کارڈز کے فرسٹ فيمليز يا کريں فروخت اسے ہی نہ ديں نہ کو کسی بينيفڻس 
 نہيں مجاز کا کرنے استعمال اسے ليے کے گهرانے کے آپ جو کريں فراہم رسائی تک اس کو فرد ايسے کسی
 ہے۔

 

 یگيادائ یک غذا یگئ یديخر ادهار اي خريدنے تمباکو راو مشروبات والی الکحل جيسے اشياء قانونی غير
 ۔ کريں نہ استعمال کا بينيفٹ NJ SNAP کسی ليے کےکرنے

 

 ہے۔ نہيں مستحق کا کرنے حاصل گهرانہ کا آپ جو کريں نہ استعمال کا بينيفٹ NJ SNAP ايسے کسی
 

 خاندان کا آپ جسے ليں نہ حصہ ميں اس يا کريں نہ جعلسازی ليے کے بينفيڻس NJ SNAP ايسے کسی
 ہو۔ نہ مستحق کا کرنے وصول

 

NJ SNAP کو کسی - عالوه کے ممبر کے گهرانے ليے کے کرنے وصول اور دينے درخواست ليے کے 
 کريں۔ نہ منتقل وسائل

 

 کے يقين و علم تر تمام ميرے جوابات ميرےہوں۔ سمجهتا کو سواالت گئے پوچهے پر درخواست اس ميں
 ميرے کہ يہ اور گا، جائے کيا انڻرويو ميرا پر طور الزمی کہ ہے معلوم مجهے  ہيں۔ مکمل اور درست مطابق
 سمجهتا ہوں۔ميں سمجهتا کو انتباه کے سزا ميں ہے۔ ضروری کرنا تعاون ساته کے آفس NJ SNAP ليے
  ہيں۔ سکتے پڑ کرنے فراہم دستاويزات مجهے ليے کے کرنے ثابت اسے ہے بتايا کچه جو نے ميں کہ ہوں
 جس ہوں آماده پر دينے نام کا تنظيم يا فرد ايسے ميں تو، ہو نہ دستياب دستاويز اگر  ہوں۔ متفق پر اس ميں
 اگر کہ ہوں سمجهتا ميں  ہے۔ کرسکتا رابطہ ليے کے کرنے حاصل ثبوت ضروری آفس NJ SNAP سے
 زياده سے 50.00$ ميں آمدنی مکسوبہ غير کسی ميں تو، ہے دی نہيں  اطالع کی آمدنی گئی کمائی نے ميں
 اطالع کی اس اندر کے دنوں 10 کے ملنے چيک پہال کا ادائيگی کی آمدنی گئی کمائی اپنی يا کی، تبديلی کی
 والی علم طالب (بشمول ساخت کی تو، ہے نہيں آمدنی گئی کمائی کوئی ميری اگر کہ ہوں سمجهتا گا۔ميں دوں

 ميں الگت کی پناه جائے ميں نتيجے کے اس اور تبديليوں ميں گاه رہائش تبديليوں، تمام ہوئی ميں حيثيت)
 صورت ايسی تبديليوں، ہوئی ميں داری ذمہ قانونی کی فراہمی يا ادائيگی کی اعانت ليے کے بچے تبديلی، ہوئی
 ادائيگی کی اس پاس ميرے اگر کی، تبديلی ميں رقم والی جانے دی ليے کے اعانت کی بچے ذريعہ ميرے ميں
 ميرے يا  کی خريداری کی گاڑی کسی ہو، کی زياده سے 50.00$ تبديلی اور ہو ريکارڈ کا کم سے مہينے 3 کا

 کسی جو رقم نقد کوئی ادائيگياں، مجموعی اور اسڻاکس رقم، نقد کهاتہ، چالو اور (بچت وسائل کے گهرانے
 وسائل زياده سے زياده ميرے  وه اگر گا دوں اطالع کی اضافہ ميں ہو) حاصل سے تجارت يا فروخت کی گاڑی
 اطالع کی آمدنی گئی کمائی نے ميں اگر کہ ہوں سمجهتا ميںہوجائيں۔ زياده سے اس يا ہوں پہنچتے تک حد کی
 ايسی صرف ميں آمدنی ماہانہ کل اپنی مجهے تو، ہوں پر قاعدے کے دينے اطالع پر مہينے چه ميں يا ہے، دی

 مجهے ورکر ميرا  ہو۔ زياده سے فيصد 130 کے افالس حد وفاقی جو ہے ضرورت کی دينے اطالع کی تبديلی
 ليےاپنی کے بينيفڻس NJ SNAP ميں کہ ہوں سمجهتا بهی يہ ميں  گا۔ کرے فراہم نوڻس ايک کا حد اس

 NJ SNAP مجهے ہوں۔اگر کرسکتا درخواست کی سماعت منصفانہ پر فيصلے گئے کيے پر درخواست
 سے آفس NJ SNAP کے کاؤنڻی ميں تو، ہے ہوتی ضرورت کی معلومات مزيد ميں بارے کے بينيفڻس
 ہوں۔ کرسکتا رابطہ

 
 منصفانہ ايک طرح، بهی کسی تحريری يا زبانی ميں صورت ايسی نمائنده، ميرا يا ميں کہ ہے معلوم مجهے
 ميراہوں۔ نہ مطمئن سے کارروائی کسی گئی کی پر کيس اپنے ميں اگر ہے، کرسکتا درخواست کی سماعت
 ہے۔ جاسکتا کيا پيش ذريعہ کے فرد کسی کرده منتخب ذريعہ ميرے ميں سماعت کيس

 
NJ SNAP کنندگان شرکت کے تربيت اور روزگار الزمی کے 

 
 کو گياہو، ديا نہ قرار مستثنی پر طور خاص انہيں تاوقتيکہ ممبران، کے گهرانے کے NJ SNAP بعض

 کی کام اگر فرد مندرج الزمی ہے۔ ضروری کرنا شرکت اور اندراج ميں سرگرميوں کی تربيت اور روزگار
 ہوگا: عائد ہرجانہ ذيل مذکوره پر ان تو ہيں رہتے ناکام ميں کرنے عمل پر ضروريات

 نااہل؛ ليے کے مہينے 1 کم از کم ليے ميں نتيجے کے ورزی خالف پہلی )1
 نااہل؛ ليے کے مہينے 3 کم از کم ميں نتيجے کے ورزی خالف دوسری )2
 جانا۔ ديا قرار نااہل ليے کے مہينے 6 کم از کم ميں نتجے کے اس ورزياں، خالف مابعد اور تيسری، )3
 

 حيثيت کی غيرملکی قانونی شہريت/ امريکی
)WFNJ، MEDICAID  اورNJ SNAP ليے) کے مقاصد کے پروگرام 
 
 آف بيورو تو يا کو آفس ايجنسی ويلفيئر کاؤنڻی کو آپ ہے، نہيں شہری امريکی جو ليے کے فرد اس ہر

 ہوں دکهانے دستاويزات ايسے کوئی يا دستاويزات سے جانب کی) BCIS( سروس اميگريشن اينڈ سيڻيزنشپ
 غيرملکیہے۔ کرتی پر طور کے ثبوت کے حيثيت والی اميگريشن کے آپ ايجنسی اسڻيٹ فيصلہ کے جس گے
 کی فارم درخواست اس ليے کے جس ہے جاسکتی کی کارروائی تصديقی ذريعہ کے BCIS ميں حيثيت والی
 کے آپ سے معلومات والی ہونے حاصل سے BCIS  ہوگی۔ کروانی جمع پاس کے BCIS معلومات بعض

 کہ ہے ضروری کرنا تصديق يہ ليے کے آپ  ہيں۔ ہوسکتی متاثر سطحيں کی بينيفڻس اور اہليت کی گهرانے
 ہو۔ رہا ره ساته کے حيثيت ملکی غير قانونی ميں امريکہ يا ہو شہری امريکی ايک ممبر ہر کا گهرانے
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 ہيں پاتے نہيں سمجه اسے آپ اگر  ليں۔ پڑه بيان کا ذيل قبل سے کرنے دستخط

 ليں۔ پوچه کرم براه تو، ہيں سواالت کے آپ يا
 

 یاپن کہ ہے معلوم) ںيہم( مجهے۔  ںيہ مکمل اور درست مطابق کے نيقي و علم تر تمام) ہمارے( رےيم وه ںيہ ےيد اناتيب جو پو فارم اس نے) ہم( ںيم کہ ہوں کرتا اتفاق سے بات اس) ہم( ںيم 
) ںيہم( مجهے ںيم جےينت کے اس اور ہے قانون خالف نايد بيترغ یک چهپانے معلومات کو دوسروں اي رہنا ناکام ںيم کرنے فراہم معلومات یضرور بولنا، جهوٹ ںيم بارے کے حالت) یہمار(

 ۔ہے سکتا پڑ کرنا سامنا کا یکارروائ یقانون
 

 سروسز ہيلته ايند اسسڻنس ميڈيکل آف ڈويژن يا اور/ ڈيولپمنٹ فيملی آف ڈويژن اور/يا ايجنسی، ويلفيئر کاؤنڻی تصديق کی اس ہوں ديتا (ہم) ميں جو معلومات بهی کوئی کہ ہوں سمجهتا يہ (ہم) ميں 
 گی۔ جائے کی ذريعہ کے

 

 دی نے (ہم) ميں جو ليے کے مقاصد بنيادی کے تصديق کی بيانات ان کو سروسز ہيلته اينڈ اسسڻنس ميڈيکل آف ڈويژن يا اور/ ڈيولپمنٹ فيملی آف ڈويژن ايجنسی، ويلفيئر کاؤنڻی ہذا، بذريعہ (ہم) ميں 
 ايجنسياں، سپورٹ چائلڈ مقامی اور رياستی ،IRS ميں (جس ہو معلومات ميں بارے کے حاالت (ہمارے) ميرے جسے ہوں ديتا اجازت کی کرنے رابطہ سے ذريعہ ديگر يا فرد ايسے بهی کسی ہيں،

 کہ ہيں سمجهتے کو بات اس (ہم) ميں  ہيں)۔ شامل فريقين ديگر اور بينک آجرين، ہی ساته سروسز، رپورڻنگ کريڈٹ فائلز، ايمپالئمنٹ ان اينڈ ويج اسڻيٹ فائلز، بينيفٹ اينڈ ويج سيکيورڻی سوشل
    گا۔ جائے کيا ليے کے تعين کے اہليت جاری (ہماری) ميری استعمال کا معلومات متعلق سے اہليت اور آمدنی بهی کوئی کرده حاصل

 

 1997 قانونی عوامی ايکٹ، جرسی نيو فرسٹ ورک کہ، ہے معلوم )ہميں( مجهے c.13, c.14, c.37 اور  c.38 ممبران آئنده سبهی کے يونٹ بجٹ ميں درخواست کی اعانت سرکاری مطابق، کے 
 ہو۔ ذريعہ کے کرنے شروع رہنا ساته کے يونٹ بجٹ يا لينے، گود والدت، بذريعہ بعد کے تاريخ کی درخواست اصل يہ خواه ہے، ضرورت کی جانے کيے شامل کو

 

 ڈيکيڈيم بشمول( اعانت یسرکار استعمال، کا معلومات یکس یگئ ید عہيذر) ہمارے( رےيم کہ ہے معلوم) ںيہم( مجهے(، NJ SNAP ورسليوني فڻس،ينيب کے اعانت ںيم یتوانائ لويگهر فڻس،ينيب 
 ۔گا جائے ايک ںيم سلسلے کے درخواست) یہمار( یريم ےيل کے ہوں، ہوسکتا اہل ںيم کا جس ےيل کے فڻسينيب گريد اور فڻسينيب فنڈ سروس

 

 ںيہم( مجهے (کو درخواست اس اگر کہ ہے معلوم WFNJ ںيم تو، ہے جاتا ايک منتخب ےيل کے زمرے )ئريکر اسڻاپ ون یجرس وين اندارج کا ممبران تمام کے خاندان) ہمارے( رےيم اور) ہم 
 ۔ہے جاسکتا ايک تقاضا کا شرکت ںيم وںيسرگرم یک حصول کے مالزمت اور صاتيتشخ یحرفت ت،يترب م،يتعل سے ہم اور گا جائے ايک ںيم سنڻر

 

 ہيں۔ مستوجب کی دستيابی کی فنڈز وفاقی ادائيگياں تمام متعلق سے اعانت ميں توانائی گهريلو کہ ہے معلوم (ہميں) مجهے 
 

 ہے۔ جانا کيا ليے کے خريد کی توانائی والی کرنے ڻهنڈا حرارتی/ استعمال کا ادائيگيوں تمام گئی کی متعلق سے اعانت ميں توانائی گهريلو کہ ہے معلوم (ہميں) مجهے 
 

 ہے۔ گئی کردی وضاحت کی اس (ہميں) مجهے تو، ہو ضروری اگر اور، ہيں کرليے وصول معلومات متعلق سے داريوں ذمہ اور حقوق اپنے نے (ہم) ميں )WFNJ ديکهيں۔) کتابچہ دستی کا 
 تقاضوں اطالعاتی کی مہينے چه جو کے آمدنی گئی کمائی (ماسوا رقم شده وصول سے، ذريعہ بهی کسی ہو، اطالق بهی جہاں  يا حاالت خاندانی حاالت، رہائشی کو ايجنسی ويلفيئر کاؤنڻی (ہم) ميں 

 کتابچہ۔) دستی WFNJ (ديکهيں  ہيں۔ متفق پر دينے اطالع فوری کی تبديلی کسی ميں ہے) مستوجب کی
 کاؤنڻی )ہم( ميں اگر ہيں، کرسکتے درخواست کی سماعت منصفانہ ايک طرح، بهی کسی تحريری يا زبانی ميں صورت ايسی نمائندے، )ہمارے( ميرے يا )ہم( ميں کہ ہے معلوم )ہميں( مجهے 

 کريں۔ منتخب )ہم( ميں جسے ہے جاسکتا کيا پيش ذريعہ کے فرد ايسے کسی ميں سماعت کو کيس )ہمارے(ميرے  ہوں۔ نہ مطمئن سے کارروائی کسی گئی کی ذريعہ کے ايجنسی ويلفيئر
 صرف کہ ہے معلوم (ہميں) مجهے WFNJ ہوں کرتا تفويض حق ايسا بهی کوئی کا اعانت کو ايجنسی ويلفيئر کاؤنڻی (ہم) ميں بعد، کے کرنے دستخط پر درخواست اس ليے کے مقاصد کے ميڈيکيڈ اور 

 جات قرضہ ہوئے حاصل ميں اس جائے، کيا ہيں)، (رہے ہوں کررہا حاصل مدد يا يا دے درخواست (ہم) ميں ليے کے جس ليے، کے خاندان اہل ديگر کسی ايسے يا ميرے ذريعہ کے فرد گريد کسی جو
 ہيں۔ شامل بهی
 يا عدالت تعين کا جس حقوق، کے اعانت متعلق سے نگہداشت طبی کو کمشنر نے (ہم) ميں کہ ہے گيا کيا تصور يہ پر، طور کے شرط ايک کے اہليت کی اعانت طبی کہ ہے معلوم ہميں)( مجهے 

 ہيں۔ کرديے تفويض  حقوق کے ادائيگی سے فريق تيسرے کسی ليے کے نگہداشت طبی ہی ساته ہو، گيا کيا ذريعہ کے حکم انتظامی
 معذوری يا عمر، جنس، قوميت، رنگ، نسل، ليے کے ادراے اس مطابق، کے پاليسی کی )HHS( انسانی خدمات و صحت محکمہ امريکی اور )USDA(زراعت محکمہ امريکی اور قانون وفاقی

 کی امداد عوامی رجحان، جنسی حيثيت، کی والدين يا خاندانی حيثيت، ازدواجی انتقام، مذہب، شناخت، صنفی تحت، کے پاليسی کی USDA اور ايکٹ اسڻيمپ فوڈ ہے۔ ممنوع برتنا امتياز پر بنياد کی
 پر، www.ascr.usda.gov/complain_filing_cust.html الئن آن فارمز کے شکايات متعلق سے برتنے امتياز ہے۔ ممنوع امتياز بهی پر بناء کی عقائد سياسی يا معلومات جينياتی آمدنی،

USDA وه ہيں معذور سے بولنے يا ہيں سنتے اونچا يا ہيں، بہرے افراد جو ہيں۔ جاسکتے کيے حاصل کرکے کال پر 9992-632 (866) يا ميں، آفس بهی کسی کے USDA ريلے وفاقی کے 
 کا شکايت شده مکمل ہيں۔ سکتے لکه بهی خط مشتمل پر معلومات تمام مطلوب ميں فارم آپ ہيں۔ کرسکتے رابطہ پر (ہسپانوی) 6136-845 (800) يا  پر؛  8339-877 (800) ذريعہ کے سروس

 ہيں: جاسکتی کروائی جمع پر ذيل مذکوره پر طور تحريری خطوط يا فارمز
 

HHS, Director     USDA, Director    Office of the Director   
Office of Civil Rights    Office of Civil Rights   Division of Family Development 
Federal Building   يا          Whitten Building, Rm. 326-W    يا New Jersey Department of Human Services 
26 Federal Plaza     1400 Independence Ave.SW         P.O. Box 716 
New York, New York 10007    Washington, D.C. 20250- 9410  Trenton, New Jersey 08625 

   program.intake@usda.gov 
                

 پہلے سے کرنے دستخط
 کريں مکمل

 اہم متعلق سے حيثيت قانونی والی ملکی شہريت/غير اور انتباہات کے سزا متعلق سے NJ SNAP موجود پر 10 صفحہ کے فارم اس نے (ہم) ميں
 نہيں  )    ( ہاں  )    (  ہے۔ ليا پڑه کو نوڻس

 
 ۔ہے یکرت اعتبار پر یسچائ یک اناتيب) ہمارے( رےيم یجنسيا ئريلفيو کہ ںيہ آگاه طرح یپور سے بات اس اور ںيہ متفق سے اس اور ہے ايل پڑه کو اناتيب ان نے) ہم( ںيم کہ ہوں کرتا قيتصد ہي) ہم( ںيم 

 
 (ہم) ميں ليے کے جن ممبران تمام وه کے گهرانے اور (ہم) ميں کہ، ہوں کرتا تصديق يہ  کرکے، دستخط کے نام (ہمارے) اپنے ميں ذيل تحت، کے سزا کی حلفی دروغ (ہم) ميں NJ SNAP درخواست ليے کے بينيفڻس 

 ہيں۔ ملکی غير والے حيثيت قانونی کی مہاجرت يا شہری امريکی ہيں) (رہے ہوں رہا دے
 
 ہم(ميں( کہ ہوں کرتا تصديق يہ تحت کے سزا کی حلفی روغد NJ SNAP يا /اور پروگرام WFNJ ميرے ليے کے پروگرام )ہيں۔ مکمل اور درست مطابق کے يقين و علم تر تمام )ہمارے( ميرے جوابات )ہمارے 

 
 (ہميں) مجهے WFNJ ہے۔ ہوا حاصل تعارف ايک ذريعہ کے نمائندے کے ايجنسی  ہو، اطالق اگر ميں، بارے کے تقاضوں متعلق سے کام کے 

 اياور دستخط ک ايسامنے حلف ل رےيم نے   __        
 تاريخ           دستخط کا دہنده درخواست

  2  ماه     مورخہ آج        
    _____________________________      خيتار       مشترکہ درخواست دہنده کا دستخط 

      کا نمائنده) یجنسي(ا               
    

http://www.ascr.usda.gov/complain_filing_cust.html
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 اطالع اہم

NJ SNAP  استثناء کا کڻوتی ميں آمدنی 
 

 يا آپ تو يا جو ہيں رہتے ناکام ميں کرنے تصديق يا دينے اطالع کی اخراجات کسی سے ميں ذيل درج آپ اگر
 اخراجات شده اطالع غير ان آپ کہ گے کريں اخذ مطلب يہ سے اس ہم تو، ہے کررہا ادا ممبر دوسرا کا گهرانے

 چاہتے۔ کرنا نہيں حاصل کڻوتی ميں آمدنی ليے کے
 

 ليے کے نگہداشت کی فرد منحصر ديگر يا بچے کسی سے وجہ اس آپ اگر اخراجات، کے نگہداشت کی فرد منحصر کسی •
 تربيتی ليے کے تياری کی مالزمت يا کرسکے، تالش مالزمت کرسکے، کام ممبر کوئی کا گهرانے تاکہ ہيں کررہے ادائيگی

  کرسکے؛ شرکت ميں کالسوں تعليمی يا
 
 بيمہ، کا ہونے بهرتی ميں ہسپتال يا صحت دوا، کرده تجويز ميں جس خرچ، متعلق سے دانت يا طبی واال بازادائيگی بغير •

 ہے؛ شامل نگہداشت کی خدمتگار يا چشمے،
 
 ادائيگی؛ کی جات بقايہ ميں جس ہو، کررہا تحت کے داری ذمہ قانونی ممبر کوئی کا گهرانے جو ادائيگی کی اعانت کی بچے •

 يا
 
 کا مکان مالک محصوالت، کے جائيداد معاوضے)، کے تنصيب (بشمول جات افاده کرايہ، کہ جيسے اخراجات، کے رہائش •

 ہيں۔ شامل اخراجات کے مرمت کی گهر کے آپ سبب کے آفات قدرتی اور بيمہ،
 

 ميں ان آپ کہ )کريں تصديق يا( کہ بتائيں بهی نہ ہميں وقت ديتے درخواست ليے کے NJ SNAP آپ خواه
 ميں ان آپ کہ )ہيں کرتے تصديق( ہيں بتاتے ہميں اگر بهی ميں بعد آپ ہيں، کررہے ادا اخراجات کوئی سے
 کڻوتياں يہ  ہيں۔ ہوسکتے مستحق کے کڻوتی ميں آمدنی آپ تو ہيں کررہے ادائيگی ليے کے خرچ کسی سے
 ادائيگی کی اخراجات ان آپ کہ ہے بتايا نہيں ہميں نے آپ ميں  جن گی ہوں نہيں رجعی ليے کے مہينوں ان

 ہيں۔ کررہے
 

      دستخط کے سربراه کے گهرانے
 
 
 

         تاريخ کی آج
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