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د اضطراريد اضطراري  SNAP اضافي ګټې په فبرورياضافي ګټې په فبروري 2023 کېکې  پای ته پای ته 
رسیږيرسیږي  

په فدرالي قانون کې د وروستي بدلون له امله، اضافي لنډمهاله ګټې چې تاسو 
ترالسه کړی د SNAP بیړني تخصیص په نوم پیژندل شوي پای ته رسیږي. دا 
پدې معنی ده چې تاسو به د مارچ 1، 2023 څخه د خپل SNAP منظم ګټه ترالسه 
کړئ. په New Jersey کې د SNAP لږترلږه میاشتنۍ ګټه اوس 95$ ده. 

زه د خپلې ګټې تفصیل چیرته ترالسه کوالی شم؟زه د خپلې ګټې تفصیل چیرته ترالسه کوالی شم؟
منظمه ګټه او دمنظمه ګټه او د EA اضافي ګټې په جال توګه لیست شوياضافي ګټې په جال توګه لیست شوي. که که 
تاسو دتاسو د SNAP لپاره وړ پاتې شوی، تاسو به یوازې د مارچ په میاشت لپاره وړ پاتې شوی، تاسو به یوازې د مارچ په میاشت 
کی خپل منظم ګټه ترالسه کړئکی خپل منظم ګټه ترالسه کړئ. تاسو به د فبروري په میاشت کې تاسو به د فبروري په میاشت کې 
په بریښنالیک کې یو لیک ترالسه کړئ چې ستاسو د عادي ګټې په بریښنالیک کې یو لیک ترالسه کړئ چې ستاسو د عادي ګټې 

اندازه په ګوته کوي، یا تاسو کولی شئاندازه په ګوته کوي، یا تاسو کولی شئ:

د ConnectEBT موبایل اپلیکیشن ته ننوځي	 

آنالین www.njfamiliesfirst.com ته الړ شئ	 

ستاسو د EBT Families First کارت شاته شمیرې –	 
3333-997-800-1 ته زنګ ووهئ

د خوراکي توکو د مرستې د خوراکي توکو د مرستې 
سرچینو لپاره مرستې ته سرچینو لپاره مرستې ته 

اړتیا لرئ؟اړتیا لرئ؟ 

 خپل زپ کوډ  خپل زپ کوډ 
211-898 ته واستوئته واستوئ

انالین الړ شیانالین الړ شی 
 nj211.org/njsnap 
د خواړو د خدماتو لپارهد خواړو د خدماتو لپاره

New Jersey

د خپل محلي ټولنیزو خدماتو 
هیئت سره اړیکه ونیسئ 

  NJSNAP.gov
وګوری. پوښتنی لري؟پوښتنی لري؟

که تاسو د SNAP خواړو مرستې ګټې ترالسه کوئ
مهممهم  تازهتازه  معلوماتمعلومات
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