
 ACCESS HRA استخدم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ
على كل من الموقع وتطبيق المحمول. 

تواصل مع HRA مباشرة من راحة يدك! 

#HereForYou

تذكر:

Department of
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 ,ACCESS HRA قم بتنزيل التطبيق الجديد 
 .SNAP التطبيق الوحيد للتقّدم لبرنامج 

هل تحتاج إلى أموال 
لتسوق البقالة؟

Department of
Social ServicesBRC-989a (A) 4/24/2019

(E) Rev. 4/1/2019



!Google Play Store أو Apple App Store عبر هاتفك أو جهاز الحاسب اآللي الخاص بك، أو قم بتنزيل تطبيق المحمول من nyc.gov/accesshra على ACCESS HRA قم بزيارة

وفّر وقتك وجهدك. 
التقدم بطلب لبرنامج SNAP أو إدارة 

حالتك على اإلنترنت أصبح سهالً للغاية.  
قم بزيارة nyc.gov/accesshra، أو نزل تطبيق المحمول ACCESS HRA، وقم بتسجيل 

الدخول أو إنشاء حساب. أصبح موقع ACCESS HRA اآلن سهل االستخدام على هاتفك، 
ويتفاعل بسالسة مع تطبيق المحمول!

SNAP

 )Cash Assistance( المساعدات النقدية

إدارة حالتك

وهناك الكثير

تقدم بطلب للحصول على وإعادة التأهيل لمخصصات SNAP عبر اإلنترنت. ❰

أكمل تقرير SNAP الدوري عبر اإلنترنت. ❰

غيّر أو أغلق حالة SNAP الخاصة بك على اإلنترنت. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة SNAP الخاصة بك. ❰

بمجرد إرسال طلب SNAP عبر اإلنترنت أو إعادة تأهيلك وإرسال المستندات الداعمة  ❰
الخاصة بك باستخدام تطبيق ACCESS HRA، يمكنك االتصال إلكمال المقابلة. اتصل 

على )SNAP-NOW )718-762-7669-718، في أي وقت بين الساعة 8:30 صباًحا 
و5:00 مساًء، من االثنين إلى الجمعة.

جديد: يمكنك تقديم طلب إعادة التأهيل للحصول على المساعدة النقدية. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة المساعدة النقدية الخاصة بك. ❰

 من المزايا الجديدة: إذا كنت مؤهالً، فقم بالتسجيل اآلن  ❰
للحصول على بطاقة Fair Fares MetroCard المخفضة. 

اطبع طلب تجديد تغطية Medicaid الُمكتمل مسبقًا. ❰

تحقق من حالة طلبك وعرض المواعيد المجدولة، بما في ذلك مقابلة أهليتك. ❰

اقرأ اإلشعارات اإللكترونية عبر اإلنترنت، أو قم بالتسجيل لعدم تلقي اإلشعارات الكتابية. ❰

انتقل إلى صفحة "Document" لعرض قائمة الوثائق التي طلبتها إدارة الموارد  ❰
 البشرية ضمن "Required Documents" وتلك التي تم استالمها بالفعل ضمن 

 ."Case Record"

يمكنك أيًضا عرض رصيد EBT وأي مدفوعات لك أو لمالك العقار أو شركة المرافق. ❰

تتيح لك صفحة "Profile" تحديث معلومات االتصال الخاصة بك، مثل عنوانك البريدي  ❰
وتفضيلك اللغوي لإلشعارات أو رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني.

اشترك للحصول على التنبيهات النصية للمواعيد القادمة، وللحصول على معلومات تتعلق  ❰
بموعد إعادة التأهل.

 )718-762-7669( 718-SNAP-NOW



 ACCESS HRA استخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ
على كل من الموقع وتطبيق المحمول. 

تواصل مع HRA مباشرة من راحة يدك! 

قم بتنزيل التطبيق الجديد ACCESS HRA أو قم بزيارة 
nyc.gov/accesshra للحصول على مساعدة مباشرة من هاتفك.

اإليجار. الطعام. المرافق.
لديك أموال

تكفي شخصين فقط.

Department of
Social Services Department of

Social ServicesBRC-989b (A) 4/24/2019
(E) Rev. 4/1/2019

 ACCESS HRA استخدم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ
على كل من الموقع وتطبيق المحمول. 

تواصل مع HRA مباشرة من راحة يدك! 

#HereForYou

تذكر:



وفّر وقتك وجهدك. 
التقدم بطلب لبرنامج SNAP أو إدارة 

حالتك على اإلنترنت أصبح سهالً للغاية.  
قم بزيارة nyc.gov/accesshra، أو نزل تطبيق المحمول ACCESS HRA، وقم بتسجيل 

الدخول أو إنشاء حساب. أصبح موقع ACCESS HRA اآلن سهل االستخدام على هاتفك، 
ويتفاعل بسالسة مع تطبيق المحمول!

SNAP

 )Cash Assistance( المساعدات النقدية

إدارة حالتك

وهناك الكثير
 من المزايا الجديدة: إذا كنت مؤهالً، فقم بالتسجيل اآلن  ❰

للحصول على بطاقة Fair Fares MetroCard المخفضة. 

اطبع طلب تجديد تغطية Medicaid الُمكتمل مسبقًا. ❰

!Google Play Store أو Apple App Store عبر هاتفك أو جهاز الحاسب اآللي الخاص بك، أو قم بتنزيل تطبيق المحمول من nyc.gov/accesshra على ACCESS HRA قم بزيارة

تحقق من حالة طلبك وعرض المواعيد المجدولة، بما في ذلك مقابلة أهليتك. ❰

اقرأ اإلشعارات اإللكترونية عبر اإلنترنت، أو قم بالتسجيل لعدم تلقي اإلشعارات الكتابية. ❰

انتقل إلى صفحة "Document" لعرض قائمة الوثائق التي طلبتها إدارة الموارد  ❰
 البشرية ضمن "Required Documents" وتلك التي تم استالمها بالفعل ضمن 

 ."Case Record"

يمكنك أيًضا عرض رصيد EBT وأي مدفوعات لك أو لمالك العقار أو شركة المرافق. ❰

تتيح لك صفحة "Profile" تحديث معلومات االتصال الخاصة بك، مثل عنوانك البريدي  ❰
وتفضيلك اللغوي لإلشعارات أو رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني.

اشترك للحصول على التنبيهات النصية للمواعيد القادمة، وللحصول على معلومات تتعلق  ❰
بموعد إعادة التأهل.

تقدم بطلب للحصول على وإعادة التأهيل لمخصصات SNAP عبر اإلنترنت. ❰

أكمل تقرير SNAP الدوري عبر اإلنترنت. ❰

غيّر أو أغلق حالة SNAP الخاصة بك على اإلنترنت. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة SNAP الخاصة بك. ❰

بمجرد إرسال طلب SNAP عبر اإلنترنت أو إعادة تأهيلك وإرسال المستندات الداعمة  ❰
الخاصة بك باستخدام تطبيق ACCESS HRA، يمكنك االتصال إلكمال المقابلة. اتصل 

على )SNAP-NOW )718-762-7669-718، في أي وقت بين الساعة 8:30 صباًحا 
و5:00 مساًء، من االثنين إلى الجمعة.

جديد: يمكنك تقديم طلب إعادة التأهيل للحصول على المساعدة النقدية. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة المساعدة النقدية الخاصة بك. ❰

 )718-762-7669( 718-SNAP-NOW



تقدم بطلب لبرنامج SNAP وإعادة التأهيل وإدارة 
 مخصصاتك بسهولة. قم بتنزيل التطبيق الجديد 

ACCESS HRA وانطلق.

جميع مخصصاتك في المتناول 
من راحة يديك. 
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 ACCESS HRA استخدم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ
على كل من الموقع وتطبيق المحمول. 

تواصل مع HRA مباشرة من راحة يدك! 

#HereForYou

تذكر:



وفّر وقتك وجهدك. 
التقدم بطلب لبرنامج SNAP أو إدارة 

حالتك على اإلنترنت أصبح سهالً للغاية.  
قم بزيارة nyc.gov/accesshra، أو نزل تطبيق المحمول ACCESS HRA، وقم بتسجيل 

الدخول أو إنشاء حساب. أصبح موقع ACCESS HRA اآلن سهل االستخدام على هاتفك، 
ويتفاعل بسالسة مع تطبيق المحمول!

SNAP

 )Cash Assistance( المساعدات النقدية

إدارة حالتك

وهناك الكثير
 من المزايا الجديدة: إذا كنت مؤهالً، فقم بالتسجيل اآلن  ❰

للحصول على بطاقة Fair Fares MetroCard المخفضة. 

اطبع طلب تجديد تغطية Medicaid الُمكتمل مسبقًا. ❰

!Google Play Store أو Apple App Store عبر هاتفك أو جهاز الحاسب اآللي الخاص بك، أو قم بتنزيل تطبيق المحمول من nyc.gov/accesshra على ACCESS HRA قم بزيارة

تحقق من حالة طلبك وعرض المواعيد المجدولة، بما في ذلك مقابلة أهليتك. ❰

اقرأ اإلشعارات اإللكترونية عبر اإلنترنت، أو قم بالتسجيل لعدم تلقي اإلشعارات الكتابية. ❰

انتقل إلى صفحة "Document" لعرض قائمة الوثائق التي طلبتها إدارة الموارد  ❰
 البشرية ضمن "Required Documents" وتلك التي تم استالمها بالفعل ضمن 

 ."Case Record"

يمكنك أيًضا عرض رصيد EBT وأي مدفوعات لك أو لمالك العقار أو شركة المرافق. ❰

تتيح لك صفحة "Profile" تحديث معلومات االتصال الخاصة بك، مثل عنوانك البريدي  ❰
وتفضيلك اللغوي لإلشعارات أو رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني.

اشترك للحصول على التنبيهات النصية للمواعيد القادمة، وللحصول على معلومات تتعلق  ❰
بموعد إعادة التأهل.

تقدم بطلب للحصول على وإعادة التأهيل لمخصصات SNAP عبر اإلنترنت. ❰

أكمل تقرير SNAP الدوري عبر اإلنترنت. ❰

غيّر أو أغلق حالة SNAP الخاصة بك على اإلنترنت. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة SNAP الخاصة بك. ❰

بمجرد إرسال طلب SNAP عبر اإلنترنت أو إعادة تأهيلك وإرسال المستندات الداعمة  ❰
الخاصة بك باستخدام تطبيق ACCESS HRA، يمكنك االتصال إلكمال المقابلة. اتصل 

على )SNAP-NOW )718-762-7669-718، في أي وقت بين الساعة 8:30 صباًحا 
و5:00 مساًء، من االثنين إلى الجمعة.

جديد: يمكنك تقديم طلب إعادة التأهيل للحصول على المساعدة النقدية. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة المساعدة النقدية الخاصة بك. ❰

 )718-762-7669( 718-SNAP-NOW



التقط الصور وقم بتحميل المستندات 
وتتبع جميع المواعيد - كل ذلك من هاتف. 

قم بتنزيل التطبيق الجديد ACCESS HRA وانطلق. 

وفّر وقتك وجهدك.
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 ACCESS HRA استخدم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بـ
على كل من الموقع وتطبيق المحمول. 

تواصل مع HRA مباشرة من راحة يدك! 

#HereForYou

تذكر:



وفّر وقتك وجهدك. 
التقدم بطلب لبرنامج SNAP أو إدارة 

حالتك على اإلنترنت أصبح سهالً للغاية.  
قم بزيارة nyc.gov/accesshra، أو نزل تطبيق المحمول ACCESS HRA، وقم بتسجيل 

الدخول أو إنشاء حساب. أصبح موقع ACCESS HRA اآلن سهل االستخدام على هاتفك، 
ويتفاعل بسالسة مع تطبيق المحمول!

SNAP

 )Cash Assistance( المساعدات النقدية
 من المزايا الجديدة: إذا كنت مؤهالً، فقم بالتسجيل اآلن  ❰

للحصول على بطاقة Fair Fares MetroCard المخفضة. 

اطبع طلب تجديد تغطية Medicaid الُمكتمل مسبقًا. ❰

إدارة حالتك

وهناك الكثير

!Google Play Store أو Apple App Store عبر هاتفك أو جهاز الحاسب اآللي الخاص بك، أو قم بتنزيل تطبيق المحمول من nyc.gov/accesshra على ACCESS HRA قم بزيارة

تحقق من حالة طلبك وعرض المواعيد المجدولة، بما في ذلك مقابلة أهليتك. ❰

اقرأ اإلشعارات اإللكترونية عبر اإلنترنت، أو قم بالتسجيل لعدم تلقي اإلشعارات الكتابية. ❰

انتقل إلى صفحة "Document" لعرض قائمة الوثائق التي طلبتها إدارة الموارد  ❰
 البشرية ضمن "Required Documents" وتلك التي تم استالمها بالفعل ضمن 

 ."Case Record"

يمكنك أيًضا عرض رصيد EBT وأي مدفوعات لك أو لمالك العقار أو شركة المرافق. ❰

تتيح لك صفحة "Profile" تحديث معلومات االتصال الخاصة بك، مثل عنوانك البريدي  ❰
وتفضيلك اللغوي لإلشعارات أو رقم الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني.

اشترك للحصول على التنبيهات النصية للمواعيد القادمة، وللحصول على معلومات تتعلق  ❰
بموعد إعادة التأهل.

تقدم بطلب للحصول على وإعادة التأهيل لمخصصات SNAP عبر اإلنترنت. ❰

أكمل تقرير SNAP الدوري عبر اإلنترنت. ❰

غيّر أو أغلق حالة SNAP الخاصة بك على اإلنترنت. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة SNAP الخاصة بك. ❰

بمجرد إرسال طلب SNAP عبر اإلنترنت أو إعادة تأهيلك وإرسال المستندات الداعمة  ❰
الخاصة بك باستخدام تطبيق ACCESS HRA، يمكنك االتصال إلكمال المقابلة. اتصل 

على )SNAP-NOW )718-762-7669-718، في أي وقت بين الساعة 8:30 صباًحا 
و5:00 مساًء، من االثنين إلى الجمعة.

جديد: يمكنك تقديم طلب إعادة التأهيل للحصول على المساعدة النقدية. ❰

التقط صوًرا للمستندات المطلوبة بهاتفك وقم بتحميلها إلى حالة المساعدة النقدية الخاصة بك. ❰

 )718-762-7669( 718-SNAP-NOW


