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ਐਮਰਜੈੈਂਸੀਐਮਰਜੈੈਂਸੀ SNAP ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਫਰਵਰੀਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਫਰਵਰੀ  2023 ਵਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨਵਵੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ  
ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਵੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਵਾਧੂ 
ਅਸਥਾਈ ਲਾਭ ਵਜੈੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SNAP ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਜੈੋਂ ਜੈਾਵਿਆ ਜੈਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੋ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਆਪ੍ਿਾ ਵਨਯਵਮਤ SNAP ਲਾਭ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕਰੋਂਗੇ। New Jersey ਵਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਵਸਕ SNAP ਲਾਭ ਹੁਿ $95 ਹੈ। 

ਮੈਂ ਆਪ੍ਿੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾਮੈਂ ਆਪ੍ਿੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਵਨਯਵਮਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਲਾਭ ਅਤੇ EA ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਹੈ। ਜੈੇ ਤੁਸੀਂਹੈ। ਜੈੇ ਤੁਸੀਂ SNAP ਲਈ ਯੋਗ ਬਿੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਲਈ ਯੋਗ ਬਿੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪ੍ਿਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪ੍ਿਾ 
ਵਨਯਵਮਤ ਲਾਭ ਹੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਰਵਰੀ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ੱਤਰ ਵਨਯਵਮਤ ਲਾਭ ਹੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਰਵਰੀ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ੱਤਰ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੈੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਯਵਮਤ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੈੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਯਵਮਤ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•  ConnectEBT ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਵੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ

•  www.njfamiliesfirst.com 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜੈਾਓ

• ਆਪ੍ਿੇ EBT Families First ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵਦੱਤੇ ਨੰਬਰ         
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ– 1-800-997-3333

 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜੈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜੈਨ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਆਪ੍ਿੇ ਵ਼ਿਪ੍ ਕੋਡ ਨੰੂਆਪ੍ਿੇ ਵ਼ਿਪ੍ ਕੋਡ ਨੰੂ  
898-211 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ

ਭੋਜੈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈਭੋਜੈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ 
nj211.org/njsnap  

'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੈਾਓਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੈਾਓ

New Jersey

ਆਪ੍ਿੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜੈਕ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ 

NJSNAP.gov  
'ਤੇ ਜੈਾਓ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਹਨ?ਸਵਾਲ ਹਨ?

ਜੈੇ ਤੁਸੀਂ SNAP ਭੋਜੈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦ ੇਹੋ
਼ਿਰੂਰੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟ਼ਿਰੂਰੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟ

ਫਰਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 

http://www.njfamiliesfirst.com
https://www.nj211.org/njsnap
http://NJSNAP.gov

