
تاریخ التوافر

)SNAP(برنامج سناب 

ھربین األول والتاسع من الش

ألسرة ستستمر ا. ال تحصل أیة تغییرات لھذه الدفعة
ة التي تتلقى مخصصات سناب في تلقي الدفع

.باستمرار

:اعتباًرا منمخصصات الطعامتغییر مھم في 
مارس

تخصیص المبلغ لحاالت الطوارئ

لثاني أو االحادي عشرتُدفع عادة في الیوم تاریخ التوافر
عشرمن الشھر

ھر في ش. مارسسینتھي ھذا التخصیص في شھر 
ا في ، ستُلغى ھذه المنفعة، مما ستسبب نقصً مارس
.الطعام اإلجمالیةمنافع

نظرة عامة
في كل م الطعااثنین من مدفوعات مخصصات، كانت األسر التي تتلقى مخصصات سناب تحصل على 19-منذ بدایة وباء كوفید

مَّى رسمیًا والتي تُس(طعام الطوارئ مخصصاتوالدفعة األولى تمثل منافع سناب االعتیادیة، والدفعة الثانیة تمثل . شھر
.19-المتعلقة بتلك الحاالت نتیجة لكوفید)التخصیص في حاالت الطوارئ

ما الذي یتغیر؟
.  ارئھو الشھر األخیر الذي ستسمح فیھ الحكومة الفیدرالیة لوالیة أوریجون بإصدار مخصصات الطو2023سیكون فبرایر 

.یجة لھذا التغییرإذ إن ذلك لن یتأثر نت. من برنامج سنابالخاصة بھم مخصصات االعتیادیة السیستمر سكان أوریغون في تلقي 

معلومات إضافیة
فاض كبیر في اختلفت المبالغ المخصصة لحاالت الطوارئ بناًء على عدد األفراد في األسرة، لكن ستتعرض معظم األسر النخ

ھم حساب على بإمكان المقیمین في بورتالند، والذین ل.  بعد عدم تلقیھم المبالغ المخصصة لحاالت الطوارئالطعام مخصصات 
صول إلى ھذه توجد الخطوات للو. بوابة مقدمي الطلبات الطلبات إیجاد المبالغ المخصصة لسناب التي سیستمروا في تلقیھا

.المبالغ على بوابة مقدمي الطلب على الوجھ الخلفي لھذه الصفحة

على الموقع اإللكتروني ) EBT Edge(تي إدج .بي.كما باستطاعة المقیمین في أوریغون التدقیق في حساباتھم في إي
www.EBTedge.comلمبین ھذه ھو المبلغ المحصل بین األول والتابع من الشھر ا. سناب الخاصة بھملمراجعة مبالغ منافع

.في قسم السجب التاریخي للمعامالت

یض عن وبسبب كون ذلك قراًرا فیدرالیًا، لن یكون من المستطاع لدى إدارة الخدمات البشریة في والیة أوریغون التعو
.ونحن إذ نشجع األسر بتعدیل میزانیتھم واستخدام مواردھم المحلیة. االنخفاض في االستحقاقات

 ONE Customer" (وان كیتومر سیرفس"إن كانت لدیك أسئلة عن منافعك، بإمكان االتصال شعبة 
Service ( أو قم بزیارة المكتب المحلي في ) للمبرقة الكاتبة711) 9075-699-800-1على الرقم

للعثور على أقرب مكتب لك، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني . منطقتك
one.oregon.gov/General/LocateAnOffice



)إن كان لدیك حساب من قبل(لالطالع على منافعك االعتیادیة في برنماج سناب في بوابة مقدمي الطلب 

one.oregon.govعلیك زیارة الموقع اإللكتروني . 1
، في الزاویة الیمنى في أعلى الشاشةSign Inاضغط على الرابط . 2
بریدك اإللكتروني وكلمة المرور/ اسم المستخدمإدخل .3
Log Inاضغط على . 4
.حدد موقع مبلغ مخصصاتك الشھریة في برنامج سناب.5

.سیكون ھذا المبلغ المبلغ الذي تتلقاه كل شھر الذي یستمر حتى موعد تجدیدك

: للحصول على خدمات الدعم في منطقتك، اتصل بالرقم
•2-1-1www.211info.org/
www.adrcoforegon.org/consumersite/index.phpلالتصال بموارد المسنین واألشخص ذوي اإلعاقات •
 (Oregon Food Bank’s Food Finder)مكتشف الطعام لدى مخزن الطعام في أوریغون •

https://oregonfoodfinder.org/
/https://caporegon.org (Community Action Agency)مكتب العمل المجتمعي•

http://www.211info.org/
http://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
https://oregonfoodfinder.org/
https://caporegon.org/
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