
 

 مزایای کمک ھزینھ نقدی یا
 شما DSHS مواد غذایی

Your DSHS Cash or Food 
Benefits 

 نام متقاضی (سرپرست خانوار)
      

 شماره شناسایی مشتری
      

 DSHS کمک ھزینھ ھای نقدی
TANF  ،(کمک موقت بھ خانواده ھای نیازمند)، کمک نقدی پناھندگان

 (برنامھ تفریحی) ABD ،Diversion کمک نقدی
 DSHS کمک ھزینھ مواد غذایی

 ھدف 
DSHS یھا برنامھ یافتدر یطاشر جدوا کھ آمددر کم مقیم ادفرا بھ 

 دھد. یم ئھارا نقدی نھیھز کمکھستند،  لتیدو نھیھز کمک
 نددازبپررا  ندگیز لیھاو یھا نھیھز ادفرا تا کند می کمک یاامز ینا
)RCW 74.04.770.( 

 

ن تحت مراقبت شما کادفقط باید بھ نفع کو TANFنقدی ھزینھ کمک 
نشان دھد از کھ بخواھیم کی ارشما مداز نیم اما می تو  د.ه شودستفاا

ه می کنید دستفاد اخون کادبھ نفع کو TANFنقدی ھزینھ کمک 
.(RCW 74.12.260) 

  

 استفاده مناسب  
از ھزینھ ی ارخت مقددای پرابرد نقدی خوھزینھ کمک می توانید از 

 ه کنید:دستفاایل ارد ذقبیل مواز ندگی زلیھ ھای او

 ھدف  
 عبارتند از: DSHSبرنامھ ھای کمک ھزینھ مواد غذایی 

 ).Basic Foodمواد غذایی اولیھ ( •
 .)FAPقانونی (ان ی مھاجرایی براغذھزینھ کمک برنامھ  •
 ).WASHCAPپروژه برنامھ ترکیبی واشنگتن ( •
 (TFA).نتقالی ایی اغذھزینھ کمک   •

این برنامھ ھا بھ افراد کم درآمد کمک می کنند تا با استفاده از کارت 
    ، مواد غذایی خریداری کنند.)EBTنیک (ولکترایای امزل نتقاھای ا

  
 

 استفاده مناسب  
د یی خواغذاد موھزینھ کمک از نید امی توتان ه ادعضای خانوو اشما 

برای خرید مواد غذایی از فروشگاه ھای مجاز از سوی خدمات غذایی 
  ) وزارت کشاورزی آمریکا، استفاده کنید. FNSو تغذیھ (

 

 کنید:ه دستفاایل م ذقالای اری خریدابرد خواز مزایای نید اتو شما می
 نان و کورن فلکس. •
 میوه و سبزیجات. •
 پنیر، شیر، و لبنیات. •
 گوشت قرمز، ماھی، مرغ و تخم مرغ. •
 اکثر مواد غذایی دیگر بھ غیر از مواد غذایی گرِم آماده. •
 دانھ ھا و گیاھانی کھ مواد غذایی تولید می کنند. •

 
 
  

 استفاده غیرقانونی  
 شما قانوناً مجاز نیستید:

 ییاغذ ادمو خرید از غیر یاھداف با ییاغذ مواد نھیھز کمکز ا  •
 .دیکن استفاده خانواده طیشرا واجد یاعضا یابر

 .دییاقدام بھ فروش آن نما ای دیخود را بفروش EBTکارت  •
خود را با ھر  EBTشده با  یداریخر ییمواد غذا ایخود  یایمزا •

 (معاملھ). دیکن ضیتعو یباارزش یکاال
مواد  یایمزا ضیعبارتند از تعو یرقانونیاز معاملھ غ یینمونھ ھا 

 .اسلحھ ایبا پول نقد، مواد  ییغذا
 .ستین شما خانواده عضو کھ دیبدھ یفرد بھ را خود یایمزا •
 ییاز مواد غذا ریغ یاقالم دیخر یبرا ییمواد غذا یایاز مزا •

تنباکو، آب جو، شراب، مشروبات  گار،ی. از جملھ سدیاستفاده کن
 دارو، ن،یتامیو ،یصابون، محصوالت کاغذ ،یلوازم خانگ ،یالکل

 .یخانگ واناتیح یغذا ای
 یاعتبار یھاحساب در پرداخت یبرا خود یھانھیھزاز کمک •

 .دیکن استفاده

 سرپناه •
 سوخت •
 غذا •
 ونقلحمل •

 پوشاک •
 نگھداری خانھ •
 بھداشت شخصی •
 اقالم مرتبط با استخدام •

  

 استفاده غیرقانونی 
یای امزل نتقارت ھای اکااز ه دستفا، اRCW 74.08.580طبق 

کارھای ی ابر EBTرت کااز نقد ل پول صوو) یا EBTنیک (ولکترا
 ست:ایل غیرقانونی ذ
پول  یباز طیبل ییبخت آزما یھا طیقمار عبارتست از بل قمار.  •

و  نو،یکاز یھا یباز ،یمسابقھ اسب دوان نگو،یتب، تختھ پانچ، ب
 67.70و  RCW 9.46, 67.16کھ در  یشانس یھا یباز ریسا

   آمده اند.
خرید خدمات از مغازه ھا و فروشگاه ھای خدمات خالکوبی،  •

 راخ کردن بدن یا ھنر نقاشی روی بدن.سو
 خرید سیگار یا محصوالت توتونی. •
 محصوالت الکلی.خرید  •
 خرید محصوالت یا خدمات در مکان ھای زیر: •

o  .میخانھ 
o ھایی کھ بھ آنمگر  فروشگاه ھای فروش آبجو یا شراب

 مجوز دارند. WICیا  SNAPفروش عنوان خرده
o .نایت کالب ھا 
o  .آژانس ھای ارائھ دھنده ضامن و وثیقھ 
o  .موسسات قمار 
o   ت شھوی اجراھابا ن گساالری بزاسرگرمی برھای محل

 نگیز.ا
o   سال بھ آن ممنوع است 18ھر مکانی کھ ورود افراد زیر 
  بعنوان مثال، محل ھای فروش ماریجوانا کھ ماریجوانا و

 محصوالت مربوط بھ ماریجوانا در آنجا فروختھ می شود.
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 DSHS کمک ھزینھ ھای نقدی 
TANF ،(کمک موقت بھ خانواده ھای نیازمند)، کمک نقدی پناھندگان PWA ،

 (برنامھ تفریحی) ABD ،Diversion کمک نقدی
 DSHS کمک ھزینھ مواد غذایی

 یرقانونیغ استفاده مھیجر 
از ه کنید یا دستفاا EBTرت کااز ست درغیرقانونی یا نار بھ طواگر 

 رت خود پول نقد کنید، ممکن است ما:کا
یک دریافت کننده حمایتی تعیین کنیم تا کمک ھزینھ نقدی شما را  •

 مدیریت کند.
ن کادجھت منافع کود در یای خوامزاز ثابت کنید بخواھیم کھ شما از  •

 ید.اه ده کردستفااه ادخانود در خو
 مزایای نقدی شما را فسخ کنیم.  •
 ، انجام دھیم.قانونید جملھ پیگر، از قانونیت مااقدا •

 

رت ھای کاپول از شت دای برا) برATMداز (پردخوھای ستگاه د دمزرکا 
EBT 

 ده کنید:ستفاد اخو EBTرت کا، از ATMیک پول از شت دای برابراگر 

ی می کند نیز ممکن ازنداه را راستگاه دین ایا بانکی کھ  ATMصاحب  •
 یافت کند.د درمزرکاان ست مبلغی بھ عنوا

پرداخت نمی کند یا  ھا ATMسازمان مبلغی را برای کارمزد  •
 کارمزدھای پرداخت شده را پس نمی دھد.

نقد ل پود، مزرکاون بددھند ه می زجاابھ شما ھا شگاه وفراز برخی  •
 بگیرید.

 جریمھ استفاده غیرقانونی 

، ه کنیددستفاء اسود یی خواغذھزینھ کمک از عمدی ر گر بھ طوا
 است:ممکن 

 الزم باشد شوید تمام مزایای معاملھ شده را پس بدھید. •
 صالحیت شما باطل شود و مزایای خود را از دست بدھید: •

o .بھ مدت حداقل یک سال 
o .تا پایان عمر 
o  صالحیت شما باطل شودد، حتی اگر بھ ایالت دیگری

 نقل مکان کنید.
 جریمھ شوید. •
قانونی، از جملھ پیگرد قانونی در مورد شما انجام اقدامات  •

 شود.
DSHS  رالفدو  محلی ،یالتیا ییو مقامات قضا جعامربا 

 را ییاغذ نھیھز کمک تمعامالموارد  تا کند می یھمکار
 .دھد ارقر قانونی دپیگرتحت

نحوه از من  است. ه شده دادتوضیح برای من  DSHSیی اغذو نقدی ھزینھ کمک استفاده درست و قانونی از می کنم کھ ر ظھا، این برگھدن امضا کرابا 
ی اک بر صالحیت من بررین مدامضای خودداری از انم دامی  ھستم. ه غیرقانونی مطلع دستفال اقبادرتعیین شده زات ھای مجاو یا امزاز ست دره دستفاا

ص خصودرکیفری تعیین شده زات مجاو برنامھ ل مشمو، ھمچنان کنمن خودداری مضای آاز اگر د، اجووین ابا   ارد.تاثیر نمی گذ DSHSیای ایافت مزدر
 ھستم.یا امزاز ه غیرقانونی دستفاا

 DSHSنم کھ دامی دھد. می ار قر DSHSر ختیا، را در اه می کنمدستفارت این کااز اجملھ محلی کھ از ، منھای کنش ابق تراسو EBTرت نم کھ کادامی 
نقدی یا تعویض ھزینھ کمک از ه دستفاء اه سوربادرتا د کرخواھد ه دستفااجایگزین رت ھای یافت کادری امن برھای ستاخودرنیز سابقھ ت و طالعااین از ا

 (معاملھ) تحقیق کند.ارزش با کاالھای سایر  نقد یال یی با پواغذھزینھ کمک 

 تاریخ امضای متقاضی
      

  DSHSخودداری از امضا؛ حرف اول نام و نام خانوادگی کارمند    

 


