
موبائل اور ویب سائٹ دونوں پر ایک ہی  ACCESS HRA  کا صارف نام اور پاس ورڈ 
استعمال کریں۔ 

اپنے ہاتھ کے اشارے سے  HRA  سے ابھی مربوط ہوں! 

#HereForYou

یاد رکھیں:

Department of
Social Services

 نئی   ACCESS HRA ایپ   
ڈاؤن لوڈ کریں، جو  SNAP  کیلئے درخواست دینے 

کیلئے واحد ایپ ہے۔ 

کریانہ سامانوں کے لیے 
پیسے کی ضرورت ہے؟

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

(E) Rev. 4/1/2019



ٹرپ کو نظر انداز کریں! 
SNAP  کے لیے درخواست دینا یا اپنے کیس کا 

آن الئن نظم کرنا اتنا آسان کبھی نہیں تھا۔   

SNAP  کے فوائد کے لیے آن الئن درخواست دیں اور دوبارہ تصدیق کریں۔ ❰

اپنی  SNAP  کی میعادی رپورٹ آن الئن مکمل کریں۔ ❰

اپنا SNAP  کا کیس آن الئن تبدیل یا بند کریں۔ ❰

 اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور  SNAP  کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

آپ کی آن الئن  SNAP  کی درخواست یا آپ کی دوبارہ تصدیق، اور آپ کی تائیدی  ❰
دستاویزات  ACCESS HRA  ایپ کی مدد سے جمع ہو جانے پر، آپ اپنا انٹرویو مکمل 

کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ )  پر، 
کبھی بھی 8:30   بجے صبح اور 5:00   بجے شام کے درمیان، پیر تا جمعہ کال کریں۔

nyc.gov/accesshra  پر آن الئن جائیں یا  ACCESS HRA  موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں 
اور الگ ان کریں یا ایک اکاؤنٹ بنائیں۔ ACCESS HRA  کی ویب سائٹ کو آپ کے فون پر 

استعمال کرنا اور موبائل ایپ سے ال محسوس طریقے سے تعامل کرنا اب آسان ہے! 

نئی: نقد اعانت کے لیے دوبارہ تصدیق کی درخواست جمع کروائیں۔ ❰

اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور نقد اعانت کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

اپنے فون یا کمپیوٹر پر  nyc.gov/accesshra  پر  ACCESS HRA  پر جائیں، یا  Apple  ایپ اسٹور یا  Google  پلے اسٹور سے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں!

SNAP

) Cash Assistance ( نقد اعانت
 نئی: اگر اہل ہیں تو  Fair Fares کے تحفیف شدہ  ❰

 MetroCard  کے لیے ابھی اندراج کروائیں۔

پہلے سے پُر کی گئی  Medicaid  کی تجدید پرنٹ کریں۔ ❰

اپنی درخواست کی حالت چیک کریں اور مقررہ اپائنٹمنٹس، بشمول اپنی اہلیت کا انٹرویو  ❰
دیکھیں۔

ای نوٹسز آن الئن پڑھیں یا پیپرلیس بننے کے لیے سائن اپ کریں۔ ❰

❱  Required‘  کی مطلوبہ دستاویزات  HRA  (دستاویز) کا صفحہ پر جا کر  ’Document‘
 Documents’  (مطلوبہ دستاویزات) کے تحت اور پہلے موصول ہو چکی دستاویزات  

‘Case Record’  (کیس ریکارڈ) کے تحت دیکھیں۔ 

آپ اپنا EBT  بیلنس اور آپ، آپ کے مکان مالک یوٹیلیٹی کمپنی کو کی گئی کوئی  ❰
ادائیگیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

‘Profile’  (پروفائل) صفحہ آپ کو اپنے رابطے کی معلومات، جیسے آپ کا ڈاک کا پتہ  ❰
اور نوٹسز کے لیے لسانی ترجیحات، فون نمبر یا ای میل پتہ اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت 

دیتا ہے۔

آئندہ اپائنٹمنٹس کے لیے اور آپ کی دوبارہ تصدیق کب ہونی ہے اس سلسلے میں معلومات  ❰
کے لیے، متنی انتباہات کے لیے سائن اپ کریں۔

اپنے کیس کا نظم کریں

اور مزید

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



  nyc.gov/accesshra ایپ ڈاؤن لوڈ کریں یا ACCESS HRA نئی
مالحظہ کرکے اپنے فون سے ابھی مدد حاصل کریں۔

کرایہ۔ غذا۔ یوٹیلیٹیز۔
اور آپ کے پاس صرف
دو کے پیسے ہیں۔

Department of
Social Services Department of

Social Services

موبائل اور ویب سائٹ دونوں پر ایک ہی  ACCESS HRA  کا صارف نام اور پاس ورڈ 
استعمال کریں۔ 

اپنے ہاتھ کے اشارے سے  HRA  سے ابھی مربوط ہوں! 

#HereForYou

یاد رکھیں:

BRC-989b (U) 4/24/2019
(E) Rev. 4/1/2019



ٹرپ کو نظر انداز کریں! 
SNAP  کے لیے درخواست دینا یا اپنے کیس کا 

آن الئن نظم کرنا اتنا آسان کبھی نہیں تھا۔   
nyc.gov/accesshra  پر آن الئن جائیں یا  ACCESS HRA  موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں 
اور الگ ان کریں یا ایک اکاؤنٹ بنائیں۔ ACCESS HRA  کی ویب سائٹ کو آپ کے فون پر 

استعمال کرنا اور موبائل ایپ سے ال محسوس طریقے سے تعامل کرنا اب آسان ہے! 

اپنے فون یا کمپیوٹر پر  nyc.gov/accesshra  پر  ACCESS HRA  پر جائیں، یا  Apple  ایپ اسٹور یا  Google  پلے اسٹور سے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں!

SNAP

) Cash Assistance ( نقد اعانت

اپنے کیس کا نظم کریں

اور مزید

SNAP  کے فوائد کے لیے آن الئن درخواست دیں اور دوبارہ تصدیق کریں۔ ❰

اپنی  SNAP  کی میعادی رپورٹ آن الئن مکمل کریں۔ ❰

اپنا SNAP  کا کیس آن الئن تبدیل یا بند کریں۔ ❰

 اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور  SNAP  کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

آپ کی آن الئن  SNAP  کی درخواست یا آپ کی دوبارہ تصدیق، اور آپ کی تائیدی  ❰
دستاویزات  ACCESS HRA  ایپ کی مدد سے جمع ہو جانے پر، آپ اپنا انٹرویو مکمل 

کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ )  پر، 
کبھی بھی 8:30   بجے صبح اور 5:00   بجے شام کے درمیان، پیر تا جمعہ کال کریں۔

نئی: نقد اعانت کے لیے دوبارہ تصدیق کی درخواست جمع کروائیں۔ ❰

اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور نقد اعانت کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

 نئی: اگر اہل ہیں تو  Fair Fares کے تحفیف شدہ  ❰
 MetroCard  کے لیے ابھی اندراج کروائیں۔

پہلے سے پُر کی گئی  Medicaid  کی تجدید پرنٹ کریں۔ ❰

اپنی درخواست کی حالت چیک کریں اور مقررہ اپائنٹمنٹس، بشمول اپنی اہلیت کا انٹرویو  ❰
دیکھیں۔

ای نوٹسز آن الئن پڑھیں یا پیپرلیس بننے کے لیے سائن اپ کریں۔ ❰

❱  Required‘  کی مطلوبہ دستاویزات  HRA  (دستاویز) کا صفحہ پر جا کر  ’Document‘
 Documents’  (مطلوبہ دستاویزات) کے تحت اور پہلے موصول ہو چکی دستاویزات  

‘Case Record’  (کیس ریکارڈ) کے تحت دیکھیں۔ 

آپ اپنا EBT  بیلنس اور آپ، آپ کے مکان مالک یوٹیلیٹی کمپنی کو کی گئی کوئی  ❰
ادائیگیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

‘Profile’  (پروفائل) صفحہ آپ کو اپنے رابطے کی معلومات، جیسے آپ کا ڈاک کا پتہ  ❰
اور نوٹسز کے لیے لسانی ترجیحات، فون نمبر یا ای میل پتہ اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت 

دیتا ہے۔

آئندہ اپائنٹمنٹس کے لیے اور آپ کی دوبارہ تصدیق کب ہونی ہے اس سلسلے میں معلومات  ❰
کے لیے، متنی انتباہات کے لیے سائن اپ کریں۔

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



آسانی سے اپنے بینیفٹس کے لیے درخواست دیں، ان کی دوبارہ تصدیق 
 ان کا نظم کریں۔ شروع کرنے کیلئے نئی   
ACCESS HRA ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔

آپ کے تمام بینیفٹس 
آپ کی دسترس میں۔

Department of
Social Services Department of

Social Services

موبائل اور ویب سائٹ دونوں پر ایک ہی  ACCESS HRA  کا صارف نام اور پاس ورڈ 
استعمال کریں۔ 

اپنے ہاتھ کے اشارے سے  HRA  سے ابھی مربوط ہوں! 

#HereForYou

یاد رکھیں:

BRC-989c (U) 4/24/2019
(E) Rev. 4/1/2019



ٹرپ کو نظر انداز کریں! 
SNAP  کے لیے درخواست دینا یا اپنے کیس کا 

آن الئن نظم کرنا اتنا آسان کبھی نہیں تھا۔   
nyc.gov/accesshra  پر آن الئن جائیں یا  ACCESS HRA  موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں 
اور الگ ان کریں یا ایک اکاؤنٹ بنائیں۔ ACCESS HRA  کی ویب سائٹ کو آپ کے فون پر 

استعمال کرنا اور موبائل ایپ سے ال محسوس طریقے سے تعامل کرنا اب آسان ہے! 

اپنے فون یا کمپیوٹر پر  nyc.gov/accesshra  پر  ACCESS HRA  پر جائیں، یا  Apple  ایپ اسٹور یا  Google  پلے اسٹور سے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں!

SNAP

) Cash Assistance ( نقد اعانت

اپنے کیس کا نظم کریں

اور مزید

SNAP  کے فوائد کے لیے آن الئن درخواست دیں اور دوبارہ تصدیق کریں۔ ❰

اپنی  SNAP  کی میعادی رپورٹ آن الئن مکمل کریں۔ ❰

اپنا SNAP  کا کیس آن الئن تبدیل یا بند کریں۔ ❰

 اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور  SNAP  کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

آپ کی آن الئن  SNAP  کی درخواست یا آپ کی دوبارہ تصدیق، اور آپ کی تائیدی  ❰
دستاویزات  ACCESS HRA  ایپ کی مدد سے جمع ہو جانے پر، آپ اپنا انٹرویو مکمل 

کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ )  پر، 
کبھی بھی 8:30   بجے صبح اور 5:00   بجے شام کے درمیان، پیر تا جمعہ کال کریں۔

نئی: نقد اعانت کے لیے دوبارہ تصدیق کی درخواست جمع کروائیں۔ ❰

اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور نقد اعانت کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

 نئی: اگر اہل ہیں تو  Fair Fares کے تحفیف شدہ  ❰
 MetroCard  کے لیے ابھی اندراج کروائیں۔

پہلے سے پُر کی گئی  Medicaid  کی تجدید پرنٹ کریں۔ ❰

اپنی درخواست کی حالت چیک کریں اور مقررہ اپائنٹمنٹس، بشمول اپنی اہلیت کا انٹرویو  ❰
دیکھیں۔

ای نوٹسز آن الئن پڑھیں یا پیپرلیس بننے کے لیے سائن اپ کریں۔ ❰

❱  Required‘  کی مطلوبہ دستاویزات  HRA  (دستاویز) کا صفحہ پر جا کر  ’Document‘
 Documents’  (مطلوبہ دستاویزات) کے تحت اور پہلے موصول ہو چکی دستاویزات  

‘Case Record’  (کیس ریکارڈ) کے تحت دیکھیں۔ 

آپ اپنا EBT  بیلنس اور آپ، آپ کے مکان مالک یوٹیلیٹی کمپنی کو کی گئی کوئی  ❰
ادائیگیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

‘Profile’  (پروفائل) صفحہ آپ کو اپنے رابطے کی معلومات، جیسے آپ کا ڈاک کا پتہ  ❰
اور نوٹسز کے لیے لسانی ترجیحات، فون نمبر یا ای میل پتہ اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت 

دیتا ہے۔

آئندہ اپائنٹمنٹس کے لیے اور آپ کی دوبارہ تصدیق کب ہونی ہے اس سلسلے میں معلومات  ❰
کے لیے، متنی انتباہات کے لیے سائن اپ کریں۔

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



تصاویر لیں، دستاویزات اپ لوڈ کریں، 
اور اپائنٹمنٹس کو ٹریک کریں – سب کچھ آپ کے فون سے۔ 

شروع کرنے کیلئے نئی ACCESS HRA ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ 

ٹرپ کو نظر انداز کریں۔

Department of
Social Services Department of

Social Services

موبائل اور ویب سائٹ دونوں پر ایک ہی  ACCESS HRA  کا صارف نام اور پاس ورڈ 
استعمال کریں۔ 

اپنے ہاتھ کے اشارے سے  HRA  سے ابھی مربوط ہوں! 

#HereForYou

یاد رکھیں:

BRC-989d (U) 4/24/2019
(E) Rev. 4/1/2019



ٹرپ کو نظر انداز کریں! 
SNAP  کے لیے درخواست دینا یا اپنے کیس کا 

آن الئن نظم کرنا اتنا آسان کبھی نہیں تھا۔   
nyc.gov/accesshra  پر آن الئن جائیں یا  ACCESS HRA  موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں 
اور الگ ان کریں یا ایک اکاؤنٹ بنائیں۔ ACCESS HRA  کی ویب سائٹ کو آپ کے فون پر 

استعمال کرنا اور موبائل ایپ سے ال محسوس طریقے سے تعامل کرنا اب آسان ہے! 

اپنے فون یا کمپیوٹر پر  nyc.gov/accesshra  پر  ACCESS HRA  پر جائیں، یا  Apple  ایپ اسٹور یا  Google  پلے اسٹور سے موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں!

SNAP

) Cash Assistance ( نقد اعانت

اپنے کیس کا نظم کریں

اور مزید

SNAP  کے فوائد کے لیے آن الئن درخواست دیں اور دوبارہ تصدیق کریں۔ ❰

اپنی  SNAP  کی میعادی رپورٹ آن الئن مکمل کریں۔ ❰

اپنا SNAP  کا کیس آن الئن تبدیل یا بند کریں۔ ❰

 اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور  SNAP  کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

آپ کی آن الئن  SNAP  کی درخواست یا آپ کی دوبارہ تصدیق، اور آپ کی تائیدی  ❰
دستاویزات  ACCESS HRA  ایپ کی مدد سے جمع ہو جانے پر، آپ اپنا انٹرویو مکمل 

کرنے کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ )  پر، 
کبھی بھی 8:30   بجے صبح اور 5:00   بجے شام کے درمیان، پیر تا جمعہ کال کریں۔

نئی: نقد اعانت کے لیے دوبارہ تصدیق کی درخواست جمع کروائیں۔ ❰

اپنے فون سے مطلوبہ دستاویزات کی تصاویر لیں اور نقد اعانت کے اپنے کیس کے  ❰
لیے انہیں اپ لوڈ کریں۔

 نئی: اگر اہل ہیں تو  Fair Fares کے تحفیف شدہ  ❰
 MetroCard  کے لیے ابھی اندراج کروائیں۔

پہلے سے پُر کی گئی  Medicaid  کی تجدید پرنٹ کریں۔ ❰

اپنی درخواست کی حالت چیک کریں اور مقررہ اپائنٹمنٹس، بشمول اپنی اہلیت کا انٹرویو  ❰
دیکھیں۔

ای نوٹسز آن الئن پڑھیں یا پیپرلیس بننے کے لیے سائن اپ کریں۔ ❰

❱  Required‘  کی مطلوبہ دستاویزات  HRA  (دستاویز) کا صفحہ پر جا کر  ’Document‘
 Documents’  (مطلوبہ دستاویزات) کے تحت اور پہلے موصول ہو چکی دستاویزات  

‘Case Record’  (کیس ریکارڈ) کے تحت دیکھیں۔ 

آپ اپنا EBT  بیلنس اور آپ، آپ کے مکان مالک یوٹیلیٹی کمپنی کو کی گئی کوئی  ❰
ادائیگیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔

‘Profile’  (پروفائل) صفحہ آپ کو اپنے رابطے کی معلومات، جیسے آپ کا ڈاک کا پتہ  ❰
اور نوٹسز کے لیے لسانی ترجیحات، فون نمبر یا ای میل پتہ اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت 

دیتا ہے۔

آئندہ اپائنٹمنٹس کے لیے اور آپ کی دوبارہ تصدیق کب ہونی ہے اس سلسلے میں معلومات  ❰
کے لیے، متنی انتباہات کے لیے سائن اپ کریں۔

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


