કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓનો વવભાગ
સપ્લિમેન્ટિ ન્ય ૂટ્રિશન આવસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ –
SNAP

(પ ૂરક પોષણ સહાયતા કાયયક્રમ) (ફૂડ સ્ટેમ્પલસ)

જ્યોર્જિયામાું
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ફૂડ સ્ટેમ્પ પ્રોગ્રામ શ ાં છે ?

જ્યોર્જિયામાાં ફૂડ સ્ટે મ્પ પ્રોગ્રામ

સપ્લિમેન્ટિ ન્ય ૂટ્રિશન આવસસ્ટન્સ પ્રોગ્રામ (SNAP), જે ફૂડ સ્ટેમ્પપ પ્રોગ્રામ તરીકે પણ જાણીતો છે , એ

સુંઘીય ભુંડોળથી ચાિતો કાયયક્રમ છે જે ઓછી આવક ધરાવતા પટ્રરવારોને ખોરાકના ખચયની ચ ૂકવણીમાું

મદદ કરવા માટે માવસક િાભો પ ૂરા પાડે છે . આ કાયયક્રમ આરોગ્યપ્રદ આહાર અને તુંદુરસ્ત જીવનશૈિીને

પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઓછી આવક ધરાવતા પટ્રરવારોને પોષણ વશક્ષણ પણ પ ૂરુું પાડે છે , તેમજ બાળક

વગરની એકિી પુખ્ત ઉંમરની વ્યક્તતઓને રોજગાર અને તાિીમની તકો પ ૂરી પાડે છે અને ઓછી આવક
ધરાવતા પટ્રરવારો અને સમુદાયોમાું ફૂડ સ્ટેમ્પપ પ્રોગ્રામના િાભોને પ્રોત્સાહન આપવા બાહ્ય પ્રવ ૃવિઓ કરે
છે .

એક પરિવાિ શ ાં છે ?
એક પટ્રરવારમાું એકિી રહેતી કોઇ વ્યક્તત, એક કુટુુંબ કે કેટિાક િોકો, સબુંધ ના ધરાવતા વ્યક્તતઓ હોઇ
શકે કે જેઓ એકસાથે રહેતા હોય અને વનયવમત રીતે ભેગા મળીને ખરીદી કરતા હોય અને રસોઈ

બનાવતા હોય. ચોક્કસ કુટુુંબીજનો અથવા વ્યક્તતઓ કે જેઓ ભેગા રહેતા હોય પણ વનયવમત રીતે ભેગા

મળીને ખરીદી કરતા ન હોય અને રસોઇ બનાવતા ન હોય તેઓને પટ્રરવારમાું સામેિ કરવા પડતા નથી.
આવી વ્યક્તતઓ માટે કેસવકય રને સોવશયિ વસક્યુટ્રરટી નુંબર, ઇવમગ્રેશન સ્ટેટસ અને નાગટ્રરકતા આપવી
પડતી નથી. કોઇ વ્યક્તતને પટ્રરવારમાું સામેિ કરવો કે નટ્રહ તે વનણયય સુંઘીય વનયમનો પર આધાટ્રરત
હોય છે .
પરિવાિને કેવા પ્રકાિની અિજદાિ સેવાઓ પ ૂિી પાડવામાાં આવે છે ?
જો તમને આ અરજી ભરવામાું મદદની જરૂર હોય અથવા અમારી સાથે વાતચીત કરવામાું સહાયની જરૂર હોય, તો
અમને કહો અથવા
કૃપા કરીને

1-877-423-4746 પર ફોન કરો. જો તમે બહેરા હોવ અથવા સાુંભળવામાું સમસ્યા હોય, તો

GA ટ્રરિેને 711 પર કૉિ કરો. અમારી સેવાઓ વનિઃશુલ્ક છે .

ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભ માટે કોણ અિજી કિી શકે છે ?
ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભો માટે કોઇ પણ અરજી કરી શકે છે . આ કાયયક્રમ મયાયટ્રદત આવક અને સુંસાધન ધરાવતા

પટ્રરવારોને મદદ કરે છે . તેમાું અલ્પકાલિક કટોકટી અનુભવી રહેિા પટ્રરવારો તેમજ ગરીબીના સ્તરે અને
તેનાથી ઓછી આવક ધરાવતા પટ્રરવારોનો સમાવેશ થાય છે .
તમાિે અિજી ક્ાાં કિવી?
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દરે ક કાઉન્ટી કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓના વવભાગ (DFCS)ની કચેરી ધરાવે છે . આ વવભાગ ફૂડ સ્ટેમ્પપ
િાભો માટેની અરજીઓ સ્વીકારે છે . તમારા સ્થાવનક વવભાગનુ ું સરનામુ ું અને ટેલિફોન નુંબર શોધવા માટે
તમારી ટેલિફોન બુકમાું કાઉન્ટી સરકાર વવભાગ જુઓ અથવા જ્યોર્જિયા હ્યુમન સવવિસીસ (DHS)
વવભાગની વેબસાઇટ https://dfcs.georgia.gov/locations જુઓ.

તમે ક્ાિે અિજી કિી શકો છો?
કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓના વવભાગની તમામ કચેરીઓ અઠવાટ્રડક રજાઓ અને જાહેર રજાઓ વસવાય
સોમવારથી શુક્રવાર સુધી ખુલ્િી હોય છે . કચેરીના કામકાજના કિાકો સામાન્ય રીતે સવારે 8:00

કિાકથી સાુંજે 5:00 કિાક સુધી હોય છે . તમારા સ્થાવનક કાઉન્ટી ટ્રડપાટય મેન્ટમાું તમારા વવસ્તારના કાયયસમય માટે કૉિ કરો. ઓનિાઈન અરજીઓ જ્યોર્જિયા ગેટવે વેબસાઇટમાું સ્થાવનક કાઉન્ટી ઑટ્રફસમાું
ઉપિબ્ધ છે : https://gateway.ga.gov/access/
અધિકૃત પ્રધતધનધિ કોણ હોય છે ?
અવધકૃત પ્રવતવનવધ એવી વ્યક્તત હોય છે જેને તમારા પટ્રરવાર તમારા વતી ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભો માટે અરજી
કરવા, મેળવવા અને/અથવા ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે કારણ કે તમે તેમ કરવામાું અક્ષમ
છો.

તમે લાભો માટે અિજી કેવી િીતે કિી શકો છો?
િાભો માટે અરજી કરવા માટે પટ્રરવારના વડા, પટ્રરવારના કોઇ સભ્ય અથવા પટ્રરવારનુ ું પ્રવતવનવધત્વ
કરતી અવધકૃત વ્યક્તત સહાયતા માટે અરજી ભરી શકે છે . તમારા સ્થાવનક કાઉન્ટી કુટુુંબ અને બાળ

સેવાઓના વવભાગ અથવા DHS વેબસાઇટ પરથી અરજી મેળવી શકાય છે . અરજી કરવા માટે તમે

કચેરીએ જઇ શકો છો, અરજી તમારા ઘરના સરનામા પર ટપાિ દ્વારા મોકિવા વવનુંતી કરવા માટે તમે
કચેરીને ફોન કરી શકો છો અથવા તમારા માટે ફોમય િાવી શકે તેવી કોઇ વ્યક્તત તમે શોધી શકો છો. તમે

www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps વેબસાઇટ પર મળતી કોરી અરજીની નકિ કરી શકો છો.
ફોમય ભરીને તેને ટપાિ દ્વારા મોકિો અથવા ફેતસ કરો અથવા તમારી સ્થાવનક કાઉન્ટી કચેરીને આપો.
હાં લાભો માટે ઓનલાઇન અિજી કેવી િીતે કિી શકાં છાં?
તમે જ્યોર્જિયા ગેટવે વેબસાઇટ મારફતે અહીં ઓનિાઇન ફૂડ સ્ટેમ્પલસ માટે અરજી કરી શકો છો:

https://gateway.ga.gov/access/ સ્થાવનક કાઉન્ટી DFCS ઑટ્રફસમાું. ઓનિાઇન એકાઉન્ટ બનાવનારા
ૂ દ્વારા અન્ય DHS કાયયક્રમ
અરજદારો તેમની અરજીની ક્સ્થવત ચકાસી શકે છે અને ગેટવે વપ્ર-સ્ક્રીનીંગ ટિ
માટે તેમની િાયકાત પણ ચકાસી શકે છે . વધુમાું, ગેટવે ફૂડ સ્ટેમ્પપ પ્રાલતકતાયઓને ઘર બદિવાનાું
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સુંજોગોમાું ફેરફારોની જાણ કરવા અને ઓનિાઇન તેમના િાભોનુ ું નવીકરણ કરવા માટે પરવાનગી આપે
છે .

અિજી દાખલ કિે લી હોવાન ાં ક્ાિે ગણાય?
અરજી દાખિ ત્યારે કરી હોવાનુ ું ગણાય જ્યારે અરજીમાું પટ્રરવારના વડાનુ ું નામ, સરનામુ,ું તારીખ અને
પટ્રરવારના વડા અથવા પટ્રરવારના અન્ય સભ્યએ સહી કરી હોય અને અરજી સ્થાવનક કાઉન્ટી વવભાગ

દ્વારા સ્વીકારાયેિી હોય. કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓના વવભાગને અરજી રૂબરૂમાું, ટપાિ દ્વારા, ફેતસ મારફતે
અથવા ઓનિાઇન કરી શકાય છે . અરજી તમારા સ્થાવનક કાઉન્ટી કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓ વવભાગમાું

ફાઇિ થયેિી હોવી જોઇએ, તમારી અરજી કોઇ પણ કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓનો વવભાગ સ્વીકારી શકે છે .
તમારે આખી અરજી ભરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઇએ. તમે તમારો ટેલિફોન નુંબર અને/અથવા સરનામુ ું
જણાવો તે ખબ જ મહત્ત્વનુ ું છે જેથી DFCS ફોન પર તમારો સુંપકય કરી શકે.
અિજી દાખલ કયાા પછી શ ાં થાય છે ?

DFCS નાું કમયચારી દ્વારા તમારો અથવા તમારા પટ્રરવારના સભ્ય (અથવા તમારા પટ્રરવાર માટે અરજી
કરવા અવધકૃત કરવામાું આવેિી કોઇ વ્યક્તત) નો ઇન્ટવ્ય ૂય િેવાનો રહેશે. જે વ્યક્તત ઇન્ટવ્ય ૂય આપે તેઓ

તમારા પટ્રરવારની ક્સ્થવત વવશે અચ ૂક જાણતા હોવા જોઇએ. એક ફોન ઇન્ટવ્ય ૂય અવનવાયય છે . વ ૃદ્ધ/વવકિાુંગ

વ્યક્તત અથવા કચેરીએ આવવામાું સમસ્યા અનુભવતા વ્યક્તતઓનો ઇન્ટવ્ય ૂય ફોન પર, પ ૂવય-વનયોજીત ઘરની
મુિાકાત કે કચેરીની મુિાકાત દ્વારા પ ૂણય કરી શકાય છે . ઇન્ટવ્ય ૂય વવશે જાણવા તમારા સ્થાવનક વવભાગનો
સુંપકય કરો.

ૂા ાાં શ ાં થાય છે ?
ઇન્ટર્વ્મ
કેસવકય ર તમારા પટ્રરવારની આવક, સુંસાધનો, ભાડુું અથવા મોગેજ અને ઉપયોલગતા (યુટ્રટલિટી) ખચય અંગે

તમને સવાિો પ ૂછશે. ચોક્કસ પટ્રરવારોને તબીબી ખચાયઓ, બાળસુંભાળ અને બાળ સહાય ખચાયઓ અંગે પણ
પ ૂછવામાું આવી શકે છે . તમારા પટ્રરવારની પટ્રરક્સ્થવતનો પુરાવો જરૂરી છે , તેથી જો તમારી પાસે નીચેની
માટ્રહતી હોય તો તમારી સાથે િાવી શકો:



તમારી ઓળખનો પુરાવો

તમારી નાગટ્રરકતાનો પુરાવો જેમ કે જન્મ પ્રમાણપત્ર, U.S. પાસપોટય , હોક્સ્પટિ રે કોડય વગેરે.



U.S. નાું નાગટ્રરકો ન હોય તેવા િાભ મેળવવા અરજી કરનાર વ્યક્તતઓના ઇવમગ્રેશન પેપસય



િાભ માટે અરજી કરતા વ્યક્તતઓના સોવશયિ વસક્યુટ્રરટી નુંબરો



પટ્રરવારના પ્રત્યેક સભ્યનો આવકનો પુરાવો (પગારની કાપિી, સોવશયિ વસક્યુટ્રરટી અથવા
વેટરન્સ એડવમવનસ્િેશન, બેકારી િાભો, કુટુુંબ અથવા વમત્રોનુ ું યોગદાન, બાળ સહાય વગેરે)



છે લ્િા મટ્રહનાની ભાડાની પહોંચ અથવા મોગેજ ચ ૂકવણી બુક
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60 વષય અને તેથી વધુની ઉંમરના અને/અથવા વવકિાુંગ વ્યક્તતઓ માટેના તબીબી લબલ્સ



શાળામાું અથવા તાિીમમાું કામ કરતા માતા-વપતાના બાળકો માટે બાળસુંભાળની રસીદો



તમારી પટ્રરક્સ્થવત પ્રમાણે વધારાની માટ્રહતી અને પુરાવાની જરૂર પડી શકે છે .

તમે સૌપ્રથમ અરજી કરો ત્યારે જો તમારી પાસે તમામ માટ્રહતી ના હોય તો જરૂરી પુરાવા પ ૂરા પાડવા માટે
ૂય ી તારીખથી 10 ટ્રદવસનો સમય આપવામાું આવે છે .
તમને ઇન્ટવ્યન

ૂય ાું તમારા પટ્રરવારના સુંજોગોની સિાવાર અને ખાનગી ચચાય થાય છે . ઇન્ટવ્ય ૂય િેનારે માત્ર માટ્રહતી
ઇન્ટવ્યમ
એકઠી કરીને તેની સમીક્ષા ના કરવી જોઇએ પણ અસ્પષ્ટ અને અપ ૂણય માટ્રહતી તપાસવી અને ઉકેિવી
જોઇએ.

તમારા પટ્રરવારમાું જો કોઇ વ્યક્તત અમને સોવશયિ વસક્યુટ્રરટી નુંબર અથવા ઇવમગ્રેશન સ્ટેટસ અથવા

નાગટ્રરકતા અંગે માટ્રહતી આપવા ના ઇચ્છે તો, તે વ્યક્તત ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભો માટે િાયક નહીં રહે. તેમ છતાું
પટ્રરવારના અન્ય સભ્યો િાભો માટે િાયક હોઇ શકે છે .
સોવશયિ વસક્યુટ્રરટી નુંબર નહીં આપવાનુ ું પસુંદ કરનાર વ્યક્તતની ટ્રડપાટય મેન્ટ ઓફ હોમિેન્ડ વસક્યુટ્રરટી,
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વસટ્રટઝનવશપ એન્ડ ઇવમગ્રેશન સવવિસીસને જાણ કરવામાું આવતી નથી.
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શુ ું તમે િાયક છો?

તમે ફૂડ સ્ટેમ્્સ લાભો માટે લાયક હોઇ શકો જોોઃ



તમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગટ્રરક હો અથવા ચોક્કસ કાન ૂની એલિયન ક્સ્થવત ધરાવતા હો
તમે પટ્રરવારની ક્સ્થવતના પુરાવા તરીકે જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો પ ૂરા પાડો



તમે અને/અથવા પટ્રરવારના અન્ય સભ્યો કામની જરૂટ્રરયાતોનુ ું અનુપાિન કરો



પટ્રરવારની માવસક આવક તમારા પટ્રરવારમાું રહેતા િોકોની સુંખ્યાને આધાટ્રરત આવક મયાયદા
કરતા વધુ ના હોય



ભાડુું અથવા મોગેજ ચ ૂકવણી, યુટ્રટિીટી લબલ્સ અને કેટિાક ટ્રકસ્સાઓમાું તબીબી, બાળ સુંભાળ અને
બાળ સહાય ખચાયઓને િાયકાત વનધાયરણ પ્રટ્રક્રયામાું માન્ય રાખવામાું આવે છે જો આ ખચાયઓના
પુરાવાઓ પ ૂરા પાડવામાું આવ્યા હોય.

લાભો મેળવવામાાં કેટલો સમય લાગે છે ?
અરજી દાખિ કયાયની તારીખથી 30 ટ્રદવસની અંદર અરજીનો વનકાિ થવો જ જોઇએ અને િાભો ઉપિબ્ધ
થવા જ જોઇએ. જો તમારા પટ્રરવારની આવક નજીવી કે નગણ્ય હોય અને ચોક્કસ માપદું ડ સુંતોષતા હો,

તો અરજીનો 7 ટ્રદવસની અંદર વનકાિ થવો જ જોઇએ અને િાભો ઉપિબ્ધ થવા જ જોઇએ. પટ્રરવાર ફૂડ
સ્ટેમ્પપ િાભો માટે િાયક છે કે નહીં તે જણાવતી એક નોટ્રટસ પ્રત્યેક પટ્રરવારને મોકિવામાું આવે છે . જો

િાયક હો, તો નોટ્રટસમાું પટ્રરવારને કેટિી રકમ મળશે અને ફરીથી અરજી કરતા પહેિા પટ્રરવારને કેટિો
સમય સુધી િાભો મળશે તે જણાવવામાું આવે છે .
તમે કેટલી િકમ મેળવશો?
તમારા પટ્રરવારને મળતી િાભની રકમનો આધાર તમારા ફૂડ સ્ટેમ્પપ પટ્રરવારમાું રહેિા વ્યક્તતઓની સુંખ્યા,
પટ્રરવારની આવકની રકમ અને અંદાજપત્રીય પ્રટ્રક્રયામાું ઉપયોગમાું િેવાતી કપાતની રકમ પર રહે છે .

અરજીની તારીખ પ્રથમ મટ્રહનામાું પટ્રરવારને મળતા િાભની રકમને અસર કરે છે . તમારો પટ્રરવાર િાયક

હોય ત્યાું સુધી િાભો દર મટ્રહને આપવામાું આવે છે . તમારા EBT ખાતામાું રહેિા િાભોનો પ ૂરો ઉપયોગ ના
થઇ જાય ત્યાું સુધી વાપરી શકાય છે , પછી ભિે તમારા ફૂડ સ્ટેમ્પપ કેસ બુંધ થઇ જાય.
જો તમાિા કેસ પિ ધનણાય અયોગ્ય આર્વયો હોવાન ાં તમે ધવચાિો તો તમે શ ાં કિી શકો?
જો તમે તમારા કેસ પર કરવામાું આવેિા વનણયયથી અસુંમત હો તો તમને યોગ્ય સુનાવણી દાખિ કરવાનો

અવધકાર છે . તમે તમારા સ્થાવનક કાઉન્ટી વવભાગને િખીને અથવા ફોન કરીને યોગ્ય સુનાવણી માટે વવનુંતી
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કરી શકો છો.જો તમે યોગ્ય સુનાવણીની વવનુંતી કરવા માુંગતા હો તો તમારી િાયકાતની નોટ્રટસ મળ્યાના

10 ટ્રદવસની અંદર તમારે સ્થાવનક કાઉન્ટી વવભાગનો સુંપકય કરવો જોઇએ.
તમને ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભો કેવી િીતે આપવામાાં આવે છે ?

ઇિેક્ટ્તિક બેવનટ્રફટ િાન્સફર (EBT) કાડય અને પસયનિ આઇડેક્ટ્ન્ટટ્રફકેશન નુંબર (PIN)નો ઉપયોગ કરીને િાભો
આપવામાું આવે છે .

જો તમે િાભો માટે િાયક છો અને ઘરના પ્રમુખ તરીકે ક્યારે ય તે મેળવ્યા ન હોય, તો EBT કાડય તમને

મોકિવામાું આવશે. પટ્રરવાર ખોરાક ખરીદવા માટે અવધકૃત સ્ટોસયમાું EBT કાડય નો ઉપયોગ કરે છે . જ્યારે

ચેક આઉટ કાઉન્ટર પર ખોરાક િાભ ખરીદીની કુિ રકમ નક્કી થાય ત્યારે તમે પોઇન્ટ ઓફ સેિ ટ્રડવાઇસ
મારફતે તમારુું EBT કાડય સ્વાઇપ કરો અને તમારો PIN એન્ટર કરો. ખરીદીની રકમ તમારી કુિ માવસક
ફાળવણીમાુંથી કપાય છે .

ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભોથી શ ાં ખિીદવામાાં આવે છે ?
િાભોનો ઉપયોગ માત્ર તમારા પટ્રરવારની ખોરાકી જરૂટ્રરયાતો માટે ખોરાક અને ખોરાક ઉગાડતા છોડ

અથવા લબયારણની ખરીદી માટે કરી શકાય છે . િાભો દ્વારા એનસ્યોર જેવા ચોક્કસ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ્સ ફૂડ

સ્ટેમ્પપ ખરીદી શકાય છે . બરફ, પાણી અને ઠુંડા અથવા ઓરડાના તાપમાનવાળા ખોરાકો, જે સ્ટોરમાું િઇ
શકાય તે માટે તૈયાર થયા ન હોય તો તેમને ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભો દ્વારા ખરીદી શકાય છે .
ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભો દ્વાિા શ ાં ખિીદવામાાં આવત ાં નથી?
આલ્કોહોિ ધરાવતા પીણાું, વસગરે ટ અથવા તમાકુ, સાબુ અને પેપર ઉત્પાદનો જેવી ઘર વપરાશની

વસ્તુઓ, દવાઓ, વવટાવમનો, પાળતુ પ્રાણીનો ખોરાક અથવા કોઇ પણ લબન-ખાદ્ય વસ્તુઓની ખરીદી માટે
ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભોનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.
તમે ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભો ક્ાાં વાપિી શકો છો?
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટ્રડપાટય મેન્ટ ઓફ એલગ્રકલ્ચરના ફૂડ એન્ડ ન્ય ૂટ્રિશન સવવિસીસ દ્વારા અવધકૃત કરાયેિા સ્ટોસય
ખાદ્ય પદાથો ખરીદવા માટે EBT િાન્ઝેતશન્સ સ્વીકારી શકે છે . મોટા ભાગના સ્ટોસય ખાદ્ય ઉત્પાદનોની
ખરીદી માટે ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે , તેવ ુ ું દશાયવતા લચહ્નો પ ૂરા પાડે છે .
તમે ક્ાાં સિી ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભો મેળવો છો?
જો િાયક બનો, તો તમારો પટ્રરવાર ફરી વાર અરજી કરે તે પહેિાું એક મટ્રહનાથી એક વષય સુધી ફૂડ

સ્ટેમ્પલસ મેળવી શકે છે . પ્રમાણપત્રના સમયગાળાના છે લ્િા મટ્રહનામાું તમારા પટ્રરવારને DFCS પાસેથી
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એપોઇન્ટમેન્ટ િેટર મળવો જોઇએ. આ પત્ર તમને કહે છે કે તમારો પ્રમાણપત્રનો સમયગાળો પ ૂરો થઇ રહ્યો

છે અને તમારા પટ્રરવારે ફરીથી અરજી કરવી જ પડશે. જો આ પત્ર પર તમારો પ્રવતભાવ સમયસર મળે , જો
તમારો પટ્રરવાર હજુ પણ િાયક હોય તો તમારા િાભો ચાલુ રહેશે. જો તમે એપોઇન્ટમેન્ટ િેટરનો જવાબ
ના આપો તો િાભો અટકી જશે.

તમાિા પરિવાિે લાભો મેળવતી વખતે ક્ા ફેિફાિોની જાણ કિવી પડશે?
ધસમ્પલલફાઇડ રિપોરટિંગ પરિવાિો - જ્યોર્જિયાના તમામ ફૂડ સ્ટેમ્પપ પટ્રરવારો વસમ્પપલિફાઇડ ટ્રરપોટ્રટિંગ

જરૂટ્રરયાત હેઠળ આવરી િેવાયા છે . આનો અથય થાય કે તમારે માત્ર તો જ જાણ કરવી પડે જ્યારે તમારી
કુિ માવસક આવક તમારા પટ્રરવારના કદ માટે સુંઘીય ગરીબી સ્તરના 130%થી વધી જાય.

તમારા કેસવકય ર તમને આ જરૂટ્રરયાત સમજાવશે. તમે ફેરફારોની જાણ DFCS કોિ સેન્ટર પર 1-877-

423-4746 નુંબર પર અથવા www.dfcs.dhr.georgia.gov/foodstamps પર કરી શકો છો.
તમાિી જવાબદાિીઓ શ ાં હોય છે ?



તમારે તમામ સવાિોનો સુંપ ૂણય રીતે જવાબ આપવો જ જોઇએ.

તમારા તમામ જવાબો સાચા છે તે પ્રમાલણત કરવા માટે ખોટી જુબાનીના દું ડ હેઠળ તમારે સહી
કરવી જોઈએ.




તમે િાયક છો તેનો પુરાવો તમારે આપવો જોઈએ.
પટ્રરવારના સુંજોગોમાું ફેરફારની જાણ કરો.



તમારા ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભ વેચવા નહીં, વેપાર ન કરવો કે બીજાને આપવા નહીં.



માત્ર િાયક વસ્તુઓની ખરીદી માટે જ ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભોનો ઉપયોગ કરો.

ધનયમોના ભાંગ માટે શ દાં ડો છે ?
જો તમે જાણી જોઈને ખોટી માટ્રહતી પ ૂરી પાડશો તો તમે તમારા િાભો ગુમાવશો અથવા તમારા પર
ફોજદારી કાયયવાહી થઈ શકે.
•

જે િાભો તમારા પટ્રરવારને ન મળવા જોઈએ તે િાભો મેળવવા માટે ખોટી માટ્રહતી આપવી નટ્રહ
અથવા માટ્રહતી છૂપાવવી નહીં.

•

જે ફૂડ સ્ટેમ્પપ અથવા EBT કાડય તમારુું ન હોય તે ના વાપરો અને તમારુું કાડય બીજાને વાપરવા ન
આપો.

•

બીયર, વાઇન, દારૂ, વસગરે ટ, તમાકુ, પાળે િાું પ્રાણીઓ નો ખોરાક, સાબુ, પેપર અને ઘરગથ્થુ
પુરવઠા જેવા અખાદ્ય વસ્તુઓ ખરીદવા માટે ફૂડ સ્ટેમ્પલસનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

•

ગેરકાયદે સર વસ્તુઓ; જેમકે હવથયારો, દારૂગોળો અથવા વનયુંવત્રત પદાથો (ગેરકાયદે સર દવાઓ)
માટે ફૂડ સ્ટેમ્પલસ અથવા EBT કાડય નો વેપાર કે વેચાણ ન કરો.
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•

તમારા િાભો સાથે ક્રે ટ્રડટ પર ખાદ્ય પ્રદાથય ખરીદવા માટે ફૂડ સ્ટે મ્પલસનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

ધનયમોનો જાણી જોઈને ભાંગ કિનાિ પરિવાિના સભ્ય એક વર્ા અથવા કાયમ માટે કાયાક્રમમાાંથી ગે િલાયક
ઠિી શકે છે , $250,000 સિીનો દાં ડ, 20 વર્ા સિીની જેલ અથવા બન્ને થઇ શકે છે . તેમની / તેણી પિ લાગ
પડતા બીજા ફેડિલ અને િાજ્ય કાયદા હેઠળ ફોજદાિી કાયાવાહી થઈ શકે .જો કોટા નો આદે શ હોય તો
તેને/તેણીને વિાિાના 18 મરહના માટે ફુડ સ્ટેમ્પ પ્રોગ્રામમાાંથી પણ બાધિત કિી શકાય છે ..

ધનયમોનો જાણી જોઈને ભાંગ કિનાિ કોઈ પણ પરિવાિના સભ્યને પહેલા ગના માટે એક વર્ા, બીજા ગના
માટે બે વર્ા અને ત્રીજા ગના પછી કાયમ માટે ફૂડ સ્ટેમ્પ નરહ મળે .

જો તમે અથવા તમાિા પરિવાિના કોઈ સભ્ય કોટા માાં ધનયાંધત્રત પદાથોનાાં વેચાણમાાં સામેલ કોઈ

લેવડદે વડમાાં ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભો વાપિવા કે મેળવવામાાં ગનેગાિ સાલબત થાવ, તો પહેલા ગના માટે બે વર્ા,
અને બીજા ગના પછી કાયમ માટે લાભો નરહ મળે .

જો તમે અથવા તમાિા પરિવાિના કોઈ સભ્ય કોટા માાં હધથયાિો, દારૂગોળો અથવા ધવસ્ફોટકોનાાં વેચાણમાાં
સામેલ કોઈ લેવડદે વડમાાં ફૂડ સ્ટેમ્પ લાભો વાપિવા કે મેળવવામાાં ગનેગાિ સાલબત થાવ, તો તમે કે તે

પરિવાિ સભ્ય આ ઉલ્લાંઘનના પ્રથમ ગનાથી કાયમ માટે ફૂડ સ્ટેમ્પ કાયાક્રમમાાં સામેલ થવા માટે અયોગ્ય
થશો.

જો કોટા માાં તમે અથવા તમાિા પરિવાિના કોઈ સનેભ્ય $ 500 કે તેનાથી વધના લાભોની હેિાફેિીનાાં
ગનેગાિ સાલબત થાવ, તો તમે કે તે પરિવાિનો સભ્ય આ ઉલ્લાંઘનના પ્રથમ ગનાથી ફૂડ સ્ટેમ્પ કાયાક્રમમાાં
ભાગ લેવા માટે કાયમી અયોગ્ય િહેશો..

જો તમે અથવા તમાિા પરિવાિના કોઈ સભ્ય કોટા માાં વધ લાભો મેળવવા માટે જાણી જોઈને પોતાની

ઓળખ (તેઓ કોણ છે ) અથવા િહેઠાણ (તેઓ ક્ાાં િહે છે ) અંગે ખોટા ધનવેદનો કે િજૂઆતમાાં ગનેગાિ

સાલબત થાવ, તો પહેલા ગના પછી 10 વર્ા સિી ફૂડ સ્ટેમ્પ કાયાક્રમમાાં સામેલ થવા માટે યોગ્ય નરહ િહો.
પરિવાિને લાભો ક્ાિે ઉપલબ્િ થાય છે ?
િાભો તમારા EBT ખાતામાું દર મટ્રહનાની 5મી તારીખથી 23મી સુધીમાું જમા કરવામાું આવે છે . તમારા

િાભોનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પાસે EBT કાડય અને PIN હોવા જોઇએ. જો તમારુું EBT કાડય ખોવાઇ
જાય અથવા ચોરાઇ જાય અથવા તમે તમારો PIN ભ ૂિી જાવ, તો EBT કસ્ટમર કેર હેલ્પ િાઇનને 1-888-

421-3281 નુંબર પર ફોન કરો. તમારુું ખોવાયેલ ુું કે ચોરાયેલ ુું કાડય રદ કરવામાું આવશે. તમારા પટ્રરવારને

નવુ ું EBT કાડય અને/અથવા PIN આપવામાું આવશે. તમારા EBT ખાતા અંગે ઓનિાઇન માટ્રહતી મેળવવા
માટે www.ebt.acs-inc.com પર િોગ-ઓન કરો. તમે તમારા કાડય નુંબર અને પસયનિ આઇડેક્ટ્ન્ટટ્રફકેશન
નુંબર (PIN)નો ઉપયોગ કરીનેિઃ
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•
•

તમારા ખાતાની વસિક તપાસી શકો છો

તમારી િેવડદે વડનો ઈવતહાસ જોઈ શકો છો

•

તમારો PIN બદિી શકો છો

•

કસ્ટમર સવવિસનો સુંપકય કરી શકો છો

તમારી માટ્રહતીનો ઉપયોગ કરવા તમારી પાસે તમારો કાડય નુંબર તૈયાર હોવો જ જોઇએ. તમારા EBT કાડય
અને PIN ને સિામત સ્થળે રાખવાનુ ું યાદ રાખો. જો કોઇ વ્યક્તતને તમારુું EBT કાડય અને PIN મળે તો તે
તમારા િાભો મેળવી શકે છે . DFCS તમારા EBT ખાતામાુંથી વપરાયેિા િાભોની ભરપાઇ કરતુ ું નથી.
તમને અધિકાિ છે ોઃ




તમે માુંગો તે જ ટ્રદવસે અરજી મેળવવાનો.

તમે તમારી અરજી દાખિ કરો ત્યારે તેની સ્વીકૃતીનો.

જો તમે ફૂડ સ્ટેમ્પપ કચેરી સુધી ના જઇ શકતા હો તો તમારા માટે કોઇ પુખ્ત વ્યક્તત અરજી કરે
તેનો.



જો તમે 60 વષય અથવા તેનાથી વધુ ઉંમરના અથવા વવકિાુંગ હો અને તમારા માટે અરજી કરવા
માટે કોઇને શોધી ના શકો, તો ઘરે મુિાકાત અથવા ટેલિફોન ઇન્ટવ્ય ૂય કરાવવાનો.



જો િાયક હો, તો તમે તમારી અરજી દાખિ કરો તે તારીખથી 30 ટ્રદવસની અંદર તમારુું EBT કાડય
અને PIN મેળવવાનો, અથવા



જો વવસ્ત ૃત સેવાઓ માટે િાયક હોય તો, તમે તમારી અરજી ફાઇિ કરો છો તે તારીખના 7
ટ્રદવસની અંદર તમારા EBT કાડય અને PIN મેળવો,



વય, જાવત, વુંશ, રું ગ, વવકિાુંગતા, ધાવમિક સુંપ્રદાય, રાષ્િીય મ ૂળ, અથવા રાજનીવતક
માન્યતાઓના ભેદભાવ વગર યોગ્ય વતાયવ મેળવવાનો.





જો તમારા કેસ પર િેવાયેિા કોઇ પગિા સાથે તમે અસુંમત હો તો ન્યાયી સુનાવણી મેળવવાનો.
તમારી કેસ ફાઇિ અને કાયયક્રમના વનયમોની ચકાસણી કરવાનો.

ફેરફારની િેલખત નોંધ ન થાય તે કારણે જો તમારા િાભો ઘટાડવામાું આવે અથવા અટકાવવામાું
આવે તો આગોતરી સ ૂચના મેળવવાનો.

કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓનો વવભાગ એજન્સીની સેવાઓ માટે કોઇ પણ અરજદાર અથવા ગ્રાહકને વુંશ, રું ગ,

જાવત, વય, ધમય, રાષ્િીય મ ૂળ, રાજનીવતક જોડાણના આધારે અથવા વવકિાુંગને સહભાલગતામાુંથી બાકાત ન
રાખે, તેઓને િાભો નકારે નટ્રહ તે જરૂરી છે , અન્યથા વવભાગ દ્વારા હાથ ધરાતા કે સહાય કરાતા કોઇ પણ
કાયયક્રમ અથવા પ્રવ ૃવિ હેઠળ ભેદભાવને આવધન રહેશે. આ વવભાગ જે વ્યક્તતઓ, બાળસુંભાળ સુવવધાઓ
અને અન્ય એજન્સીઓ/સુંસ્થાઓની ભિામણ કરે અથવા તેઓ પાસેથી સેવા ખરીદે તેમાું આ જરૂટ્રરયાતો
િાગુ પડે છે .

સુંઘીય નાગટ્રરક અવધકાર કાયદો અને U.S. ટ્રડપાટય મેન્ટ ઓફ એલગ્રકલ્ચરના (USDA) નાગટ્રરક અવધકાર
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વનયમો અને નીવત અંતગયત આ સુંસ્થા, USDA, તેની એજન્સી, ઓટ્રફસ અને કમયચારીઓ, અને સુંસ્થાઓ જે

USDA કાયયક્રમમાું ભાગ િઈ રહી હોય અથવા સુંચાિન કરી રહી હોય તેઓ પર USDA દ્વારા કરવામાું

આવેિ અથવા ભુંડોળ પ ૂરુું પાડવામાું આવ્યુ ું હોય તેવા પ ૂવય નાગટ્રરક અવધકાર પ્રવ ૃવતના કોઈપણ કાયયક્રમ

અથવા પ્રવ ૃવિમાું વુંશ, રું ગ, રાષ્િીય મ ૂળ, લિિંગ, ધાવમિક સુંપ્રદાય, વવકિાુંગતા, વય, રાજકીય માન્યતાઓ
અથવા વેર, અથવા બદિાના આધારે ભેદભાવ કરવાનો પ્રવતબુંધ ઠરાવવામાું આવે છે .

કાયયક્રમની માટ્રહતી માટે જે અપુંગ વ્યક્તતઓને સુંદેશાવ્યવહારના વૈકપ્લ્પક માગય (દા.ત.બ્રેઇિ, મોટી વપ્રન્ટ,

ઓટ્રડયો ટેપ, અમેટ્રરકી સાુંકેવતક ભાષા, વગેરે) ની જરૂર હોય તો તેઓએ િાભ માટે જ્યાું અરજી કરી હોય તે
એજન્સી (રાજ્ય અથવા સ્થાવનક) નો સુંપકય કરવો જોઈએ. જે વ્યક્તતઓને સાુંભળવામાું તકિીફ હોય, ઓછું
સુંભળાતુ ું હોય અથવા બહેરા હોય અથવા બોિવામાું મુશ્કેિી હોય તેઓ (800) 877-8339 નુંબર પર
સુંઘીય પ્રસારણ સેવા દ્વારા USDA નો સુંપકય કરી શકે છે . વધુમાું, કાયયક્રમની માટ્રહતી અંગ્રેજી વસવાયની
અન્ય ભાષાઓમાું ઉપિબ્ધ કરવામાું આવી શકે છે .
કાયયક્રમમાું ભેદભાવની ફટ્રરયાદ દાખિ કરવા માટે તમે ઓનિાઇન

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, પર USDA Program Discrimination
Complaint Form, (AD-3027) ભરો અથવા USDA ના કોઈપણ કાયાયિયમાું અથવા USDA નાું

સરનામાું પર ફોમયમાું માુંગિ
ે ી તમામ વવગતો એક પત્રમાું િખીને મોકિી શકો છો. ફોમયની કોપી મેળવવા

(866) 632-9992 નુંબર પર સુંપકય કરો. ભરે લ ુું ફોમય અથવા પત્ર ટપાિ મારફતે USDA ને નીચે મુજબ

મોકિો. (1) ટપાિ: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil

Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) ફેતસ: (202)
690-7442 અથવા (3) ઇ-મેઇિ: program.intake@usda.gov.
આ સુંસ્થા એક સરખી તક પ ૂરી પાડે છે .
તમે ભેદભાવની ફટ્રરયાદ અહીં સુંપકય કરીને પણ નોંધાવી શકો છોિઃ DFCS Civil Rights Program, Two

Peachtree Street, N.W., Suite 19-248, Atlanta, Georgia 30303 અથવા ફોન કરો: (404) 6573735 અથવા ફેતસ કરો: (404) 463-3978. અંગ્રેજીમાું મયાયટ્રદત વનપુણતા ધરાવનાર અને સુંવેદનાત્મક
અશતત િોકોની સેવાઓ માટે સુંપકય કરો, DHS Limited English Proficiency and Sensory Impaired

Program, Two Peachtree Street, N.W., Suite 29-103 N.W., Atlanta, GA 30303 અથવા ફોન
કરો: (404)-657-5244 અથવા ફેતસ કરો: (404)-651-6815.
કુટુુંબ અને બાળ સેવાઓનો વવભાગ તમને સમસ્યાઓમાું મદદ કરવા અને ફૂડ સ્ટેમ્પપ િાભો અંગે તમને કોઇ
વધારાના સવાિો હોય તો તેના જવાબ આપવા ઉપિબ્ધ છે . કૃપા કરી નીચે આપેિ નુંબર ઉપર ફોન કરો.
ટોલ ફ્રી નાંબિ 1-877-423-4746
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