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آپ کو رپورٹ کرنا ضروری ہے
کل وقتی یا جز وقتی نوکریاں، 
بروئے اندراج یا ورائے اندراج

پتے کی تبدیلی

اپنے خاندان  یا گھرانے میں 
موجود افراد کی تعداد میں تبدیلی

امداد اطفال کی ادائیگیاں

 Worker’s( کارکنان کا معاوضہ
  ، )compensation 

معذوری سے متعلق ادائیگیاں یا 
سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم

سابق فوجی کے فوائد

بے روزگاری بیمہ کے فوائد 
 Unemployment(  

)Insurance Benefits

سوشل سیکیورٹی کے فوائد 
یا پنشنز

زندگی کا بیمہ

کار کی ملکیت

چیکنگ/سیونگز اکاؤنٹس

جائیداد کی ملکیت

 آپ کو موصول ہونے   
والی دیگر رقم

 نقد امداد میں فراڈ
آپ کے فوائد کو متاثر کر سکتا ہے

فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خصوصی خدمات کے فوائد پانے کے 
واسطے حقائق کی غلط بیانی کرتے، انہیں چھپاتے یا پس پردہ رکھتے ہیں۔

فراڈ سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جنہیں امداد درکار ہے، اس 
 Cash(  سے ٹیکس کے ڈالرز ضائع ہوتے ہیں اور عوام کو نقد امداد

Medicaid  ، )Assistance  اور تکمالتی تغذیاتی اعانت پروگرام 
  )Supplemental Nutrition Assistance Program benefits(
جیسی خدمات پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ فراڈ کی وجہ سے آپ 

کی ماہانہ گرانٹ میں اور تمام پروگراموں میں کٹوتی ہو سکتی ہے۔

مشتبہ فراڈ کی رپورٹ کریں
مسئلے کا حصہ نہ بنیں؛ تدبیر کا حصہ بنیں۔ اگر آپ کو کسی ایسے 

شخص کا علم ہے جوسسٹم کا بیجا استعمال کر رہا ہے تو  BFI  سے اس پر 
رابطہ کریں: 

BFI FRAUD HOTLINE   سے 8001-722 )718(   پر
www.nyc.gov/hra :آن الئن

یا ہمیں اس پتے پر لکھیں:
BFI Complaint Unit

375 Pearl Street, 23rd Floor
New York, NY 10038

آپ کو ہمیں اپنا نام بتانا ضروری نہیں ہے اور ہمیں آپ کی دی ہوئی تمام 
معلومات خفیہ رہتی ہیں۔ آپ ہمیں جتنی زیادہ معلومات دے سکتے ہیں 

ہمیں فراڈ کو روکنے کا اہل ہوپانے کا اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے۔

 موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں۔   
آپ گرفتار ہو سکتے ہیں

اگر آپ فراڈ کے مرتکب ہوتے ہیں:
•  آپ جیل جا سکتے ہیں۔

•  آپ کو وہ تمام رقم واپس کرنی پڑے گی جو آپ نے پرفریب طریقے سے 
حاصل کی۔

•  آپ کو نقد امداد، تکمالتی تغذیاتی اعانت پروگرام، اور Medicaid  کے 
فوائد حاصل کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔

آپ کو کسی بھی ایسی معلومات کی رپورٹ کرنا ضروری ہے جس سے 
آپ کے فوائد متاثر ہو سکتے ہوں۔

اگر آپ درخواست کو مکمل طور پر اور ایمانداری سے ُپر نہیں کرتے ہیں 
تو آپ نقد امداد میں فریب کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

 نقد امداد میں جرائم کے مرتکب افراد ان لوگوں کو   نقصان پہنچا رہے ہیں
جنہیں واقعی نقد امداد کی ضرورت ہے۔ ہم  یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ نقد 

امداد کے فوائد سے ضرورتمند لوگوں کو مدد ملتی ہو۔

BFI  فراڈ سے کس طرح لڑتا ہے
بیورو آف فراڈ انویسٹی گیشن شرکاء اور دیگر افراد کے ذریعہ ارتکاب 

یافتہ نقد امداد، تکمالتی تغذیاتی اعانت پروگرام اور  Medicaid  کے فراڈ 
 کی شکایتوں کی تفتیش کرتا ہے۔ ہر سال ہزاروں کیسز کی تفتیش کی 

جاتی ہے۔

BFI  کے پاس انتہائی تربیت یافتہ پیشہ ور تفتیش کاران موجود ہیں جنہیں 
عوامی، نفاذ قانون کی متعدد ایجنسیوں اور سٹی کی دیگر ایجنسیوں سے 

معلومات حاصل ہوتی ہیں۔
آپ کو اپنی آمدنی، قیام کے انتظامات، پتہ، جائیداد یا ضروریات میں کسی 

بھی تبدیلی کی رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اپنے جاب سنٹر، تکمالتی تغذیاتی 
اعانت پروگرام سنٹر یا  Medicaid آفس کو اسی وقت بتانا آپ کی ذمہ 

داری ہے۔

اپنی کمائی ہوئی آمدنی اور/یا وسائل کی رپورٹ کرنا فائدہ مند 
ہوتا ہے!
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