
تاریخ موجود

SNAPعادی

ماهاول تا نھمبین 

.  رخ نداده استھیچ تغییری در این پرداخت 
ھمچنان شاھد ادامھ این SNAP ھایخانواده

.پرداخت خواھند بود

خوراکتغییر مھم در مزایای 
:شروع از
مارس

تخصیص اضطراری

ماه پرداخت ام12یا ام11معموالً در تاریخ موجود 
می شود

مادر . بھ پایان می رسدمارساین تخصیص در ماه 
و باعث کاھش می شودفمزایا حذاین مارس
.می شودی خوراکمزایا

پیشینھ
اولین . دریافت می کرده اندمزایای خوراک را ھر ماه دو پرداخت SNAP، خانوارھای COVID-19از آغاز ھمھ گیری 

نامیده » تخصیص اضطراری«کھ قبال (اضطراریمزایای خوراک و دومین پرداختبودSNAPمعمولپرداخت، مزایای
.بودCOVID-19وضعیت اضطراری بود کھ ناشی از) می شد

؟عوض می شودچھ چیزی 
. را پرداخت کند» تخصیص اضطراری«آخرین ماھی است کھ دولت فدرال بھ اورگان مجوز داده است کھ ۲۰۲۳ماه فوریھ 

.این امر مشمول تغییرات نمی شود.عادی را دریافت خواھند کردSNAPھمچنان مزایای اھالی اورگان 

اطالعات تکمیلی
تخصیص«کھ دیگر ییبر اساس تعداد افراد خانوار متفاوت است، اما اکثر خانوارھا»تخصیص اضطراری«میزان

اھالی اورگانآن دستھ از . بودخواھند خود SNAPمیزان مزایایکاھش قابل توجھی درشاھد ، نمی کننددریافت »اضطراری
را کھ ھمچنان دریافت خواھند خود SNAPمزایای دقیقمبلغمی توانند ھستند Applicant Portalدارای حساب کاربری کھ

.آورده شده استدر پشت ھمین صفحھ Applicant Portalمراحل مشاھده این مبلغ در . پیدا کنندMy Dashboardکرد در 

مزایای مبلغمراجعھ کنند تاwww.EBTedge.comبھ آدرس خودEBT Edgeحساب بھ اھالی اورگان ھمچنین می توانند 
.ج شده استکھ در قسمت تاریخچھ تراکنش دراستمبلغ دریافتی بین اول تا نھم ماهمبلغ ھماناین . کنندرا مشاھدهفعلی شان

قادر نخواھد بود کاھش مزایا را با ) ODHS(از آنجایی کھ این یک تصمیم فدرال است، وزارت خدمات انسانی اورگان 
محلیشان کنند و بھ منابعبودجھ خود را بر ھمین اساس تنظیمخانوارھا را تشویق می کنیم تا .جبران کندپرداخت تکمیلی

.مراجعھ کنند

 9075-699-800-1(با شماره ONEاگر درباره مزایایتان سؤالی دارید، می توانید با خدمات مشتریان 
)711 TTY (برای یافتن نزدیکترین دفتر، لطفاً بھ . تماس بگیرید یا بھ دفتر محلی خودتان مراجعھ کنید

one.oregon.gov/General/LocateAnOfficeکنیدمراجعھ.



)اگر از قبل حساب کاربری دارید(» پورتال متقاضی«در فعلی تانSNAPبرای مشاھده مزایای 

برویدone.oregon.govبھ . 1
، در گوشھ باالی سمت راست صفحھ کلیک کنیدورود بھ سیستمروی . 2
خودتان را وارد کنیدآدرس ایمیل و گذرواژه/نام کاربری.3
کلیک کنید ورود بھ سیستمروی . 4
.پیدا کنیدخودتان را SNAPھمیزان مزایای ماھان.5

.این مبلغی است کھ ھر ماه تا تاریخ تمدید بعدی دریافت می کنید.

:بھ آدرس ھای زیر مراجعھ کنیدبرای کسب اطالعات در مورد پشتیبانی در منطقھ خودتان، 
www.211info.orgبھ آدرس ۲-۱-۱•
www.adrcoforegon.org/consumersite/index.phpاتصال بھ منابع سالمندی و ناتوانی •
/https://oregonfoodfinder.oregonfoodbank.orgبانک غذای غذایاب اورگان •
/https://caporegon.orgآژانس اقدام جامعھ •

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