
 
Your DSHS Cash or Food 

Benefits (આપના DSHS રોકડ કે 

ભોજન લાભો) 

ગ્રાહકન ું નામ (ઘરના પ્રમ ખ) 

      

ગ્રાહક ઓળખ ક્રમાુંક 

      

DSHS રોકડ અન દાન 

TANF, શરણાર્થી રોકડ, ABD રોકડ, મનોરુંજન 
DSHS ખાદ્યખોરાકી લાભો 

 ઉદે્દશ્ય 

DSHS જાહેર સહાય કાયયક્રમ હેઠળ લાયક ઠરલે તેવા ઓછી આવક 

ધરાવતા નનવાસીઓને રોકડ અન દાન પ રું  પાડે છે. 

આ લાભો તમને પ્રાર્થનમક જીવન જરરીયાત ખર્ાયઓને પહોુંર્ી 

વળવામાું સહાયક બને છે. (RCW 74.04.770). 

 

TANF રોકડ અન દાનનો ઉપયોગ માત્ર તમારા બાળકોના લાભો માટે જ 

ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તમે આ અન દાનનો ઉપયોગ બાળકોની 

જરરીયાતો પૂરી કરવામાું વાપરી રહ્યા છો તેના પ રાવા માુંગી શકીએ 

છીએ. (RCW 74.12.260). 

  

 યોગ્ય ઉપયોગ  

તમે તમારા રોકડ અન દાનનો ઉપયોગ નીર્ે દશાયવેલ જીવનનનવાયહના 

ખર્ાયઓ માટે કરી શકો છોોઃ 

 ઉદે્દશ્ય  

DSHS ભોજન સહાય કાયયક્રમમાું નીર્ેનાનો સમાવેશ ર્થાય છે:  

• Basic Food (પ્રાર્થનમક ભોજન). 

• કાયદેસરના આપ્રવાસીઓ માટે Food Assistance Program 

(પોષણ સહાય કાયયક્રમ, FAP). 

• Washington Combined Application Project (વોનશુંગ્ટન 

સુંય ક્ત એપ્લીકેશન યોજના, WASHCAP). 

• Transitional Food Assistance (સુંક્રનતકાળ ભોજન સહાયતા, 

TFA). 

આ કાયયક્રમો ઓછી આવક ધરાવતા લોકોને ભોજન ખરીદવા માટે 

electronic benefits transfer (ઈલેકટર ોનીક બેનનફીટ ટર ાન્સફર, EBT) 

કાર્ડસય દ્વારા સહાય પૂરી પાડે છે.  

________________________________________________________________ 

 

 યોગ્ય ઉપયોગ  

તમે અને તમારું  ક ટ ુંબ તમારા ભોજન લાભોનો ઉપયોગ USDA, Food 

and Nutrition Service (ભોજન અને પોષણ સેવા, FNS) દ્વારા 

અનધકૃત કરાયેલ રીટેલર પાસેર્થી ભોજન ખરીદવા કરી શકો છો. 

 

તમારા લાભોનો ઉપયોગ તમે નીર્ે મ જબ ખરીદી કરવા કરી શકો: 

• બ્રેડ અને અનાજ. 

• ફળો અને શાકભાજીઓ. 

• ર્ીઝ, દૂધ અને ડેરીના ઉત્પાદનો. 

• માુંસ, માછલી, મરઘાું અને ઈું ડા. 

• તૈયાર રાુંધેલ ગરમ ભોજન નસવાય મોટા ભાગનો ખોરાક. 

• ભોજન તૈયાર કરતાું બીજ અને છોડ. 

  

  

 ગેરકાયદેસર વપરાશ 

નીરે્ મ જબનો વપરાશ ગેરકાયદેસર લેખાશે: 

• ક ટ ુંબના સભ્યો માટે ભોજન નસવાય અન્ય ર્ીજવસ્ત ઓ ખરીદવા 

ભોજન લાભોનો વપરાશ કરવો. 

• તમારા EBT cardને વેર્વ ું કે તેવો પ્રયત્ન કરવો. 

• કોઈપણ મૂલ્ય (તસ્કરી) માટે તમારા લાભ કે તમારા EBT કાડયર્થી 

ખરીદાયેલ ભોજન બીજાને આપવા. 

 રોકડ, દવા-દાર કે હનર્થયારોની તબદીલી એટલે ગેરકાયદેસર 

તસ્કરી. 

• તમારા ક ટ ુંબના સભ્ય નસવાય અન્યને તમારા લાભો આપવા. 

• ભોજન નસવાયની સામગ્રી ખરીદવા લાભોનો ઉપયોગ કરવો જમે કે 

સીગારટે, તમ્બાક , દાર, લીકર, ઘરવખરી, સાબ , પપેર ઉત્પાદનો, 

નવટામીન્સ, દવાઓ કે પાલત  પ્રાણીઓ માટેનો ખોરાક નવગેર.ે 

• કે્રડીટ ખાતાઓમાું ર્ૂકવણી માટે તમારા ભોજન લાભોનો વપરાશ 

કરવો. 

 

• આશ્રણય 

• ઇું ધણ 

• ભોજન 

• પરવહન 

• કપડાું 

• ઘરની જાળવણી 

• વ્યનક્તગત આરોગ્ય 

• રોજગાર ખર્ાયઓ 

 ગેરકાયદેસર વપરાશ 

RCW 74.08.580 હેઠળ Electronic Benefit Transfer (ઈલેકટર ોનીક 

બેનીફીટ ટર ાન્સફર, EBT) કાડયસ કે તેની રોકડનો નીર્ે માટે વપરાશ 

કરવો કાયદેસર નર્થીોઃ 

• જ ગાર. જમેાું લોટરી ટીકીટ્સ, પ લ ટેબ્સ, પુંર્ બોડયસ, નબુંગો, ઘોડાન 

રસે, કેશીનોની રમતો તર્થા RCW 9.46, 67.16 તર્થા 67.70 માું 

નનનદય ષ્ટ નસીબ અજમાવતી કોઈપણ રમતો. 

• દ કાનોમાુંર્થી ટેટ્ટ  (છ ું દણા), શરીર શૃ્રગાુંરની સેવાઓ. 

• સીગારટે કે તમ્બાક  ખરીદવા. 

• મદ્યપાનને લગતી ર્ીજ-વસ્ત ઓ. 

• નીર્ેમાુંર્થી ર્ીજ-વસ્ત ઓ કે સેવાઓ ખરીદવી. 

o દારના પીઠા. 

o SNAP કે WIC નવકે્રતા તરીકે અનધકૃત ન હોય તેવી દાર- કે 

નબયની દ કાનો. 

o નાઈટક્લબો. 

o જામીન બોન્ડ એજન્સીઓ. 

o જ ગારના પીઠાઓ. 

o પ ખ્તવયનાઓ માટે શૃગાુંનરક પ્રદશયન અને મનોરુંજનના સ્ર્થળો 

o 18 વષયર્થી ઓછીવયનાને પ્રવેશ પ્રનતબુંનધત હોય તેવા કોઈપણ 

સ્ર્થળો 

▪ જમે કે ગાુંજા નશીલા પદાર્થયના નવકે્રતાઓ જ્ાું ગાુંજાની 

બનાવટો વેર્ાતી હોય છે. 

YOUR DSHS CASH OR FOOD BENEFITS 

DSHS 14-520 GJ (REV. 06/2020) Gujarati 

  



DSHS 14-520 GJ (REV. 06/2020) Gujarati 

DSHS રોકડ અનુદાનો 

TANF, શરણાર્થી રોકડ, PWA, ABD રોકડ, મનોરંજન 
DSHS ભોજન લાભો 

 ગેરકાયદેસર વપરાશ માટે દંડ 

જો તમે તમારું  EBT કાડય  કે તેમાુંર્થી રોકડનો ગરેકાયદેસર કે અયોગ્ય 

રીતે વપરાશ કરો તો અમે નીર્ેના પગલાું લઈ શકીશ ું: 

• તમારા રોકડ અન દાનના સુંર્ાલન માટે સ રક્ષાત્મક ર્ૂકવણીકતાય 

નીમીએ. 

• તમારા આનશ્રત બાળકો માટે અન દાન વાપરી રહ્યા છો તેની 

ખાતરી માટે પ રાવા માુંગીએ. 

• તમારા રોકડ લાભો અટકાવી દઈએ. 

• ફોજદારી કાયયવાહી સનહતના કાયદેસરના પગલાું ભરીએ. 

 

 Automated Teller machine (ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન, ATM) 

ની EBT ઉપાડની ફી 

કોઈપણ એટીએમ ખાતે જ્ાર ેતમે તમારા EBT કાડય  દ્વારા રોકડ ઉપાડ 

કરો છો ત્યાર:ે 

• ATM માનલક કે મશીન ર્લાવતી બેંક સરર્ાજય ફી વસલૂી શકેછે. 

• નડપાટયમેન્ટ વસૂલ કરાયેલ ATM સરર્ાજયની ફી તમને ર્ૂકવી કે 

ભરપાઈ નહી ું કરી આપે. 

• જો કે કેટલાક સ્ટોસયમાુંર્થી ફી વગર તમે કેશ બેક પ્રાપ્ત કરી શકશો.  

 ગેરકાયદેસર વપરાશ માટે દંડ 

જો તમે તમારા ભોજન લાભોનો ઈરાદાપૂવયક દ રપયોગ કરશો 

તો નીર્ ેમ જબ બની શકેોઃ 

• લીધેલા લાભોને પરત રૂ્કવવા પડશે. 

• તમે ગેરલાયક ઠરશો અને તમારા લાભો ગ માવશો: 

o ઓછામાું ઓછા એક વષય માટે. 

o જીુંદગીભર. 

o અન્ય રાજ્માું સ્ર્થળાુંતર કરો તો પણ લાભ માટે 

ગેરલાયક ઠરી શકો. 

• દું ડ લાગ  પડી શકે છે.  

• ફોજદારી કાયયવાહી સનહતના કાયદેસરના પગલાુંઓ લેવાઈ 

શકે છે. 

ભોજનલાભોની તસ્કરી સામે કાયયવાહી કરવા DSHS રાજ્, 

સ્ર્થાનનક અને ફેડરલ સત્તાને સાર્થ-સહકાર આપશે. 

અહીું નીરે્ સહી કયેર્થી હ ું  સુંમત ર્થાઉું  છ ું  કે DSHS રોકડ અને ભોજન લાભોના કાયદેસર તર્થા યોગ્ય ઉપયોગ-વપરાશ અુંગે મને સમજ આપવામાું 

આવી છે. હ ું  લાભોનો યોગ્ય ઉપયોગ સમજ ું  છ ું  અને ગેરકાયદેસર ઉપયોગનો દું ડ પણ જાણ ું છ ું . જો હ ું  આ ફોમયમાું સહી ના કરું  તો પણ હ ું  DSHS લાભો 

અુંગે મારી લાયકાતને કોઈ અસર ર્થશે નહી ું તે સમજ ું  છ ું . જ ેકોઈ વ્યનક્ત આ ફોમયમાું સહી ના કર ેતે હજ  પણ લાભોના ગેરકાયદે ઉપયોગ બદલ કાયયક્રમ 

કે ફોજદારી દું ડને પાત્ર છે. 

હ ું  માન ું છ ું  કે મારું  EBT કાડય  હ ું  મારું  કાડય  ક્ાું વાપરું  છ ું  તે સનહત મારા વ્યવહારોના રકેડય  મ જબ મને DSHS પૂરા પાડે છે. હ ું  સમજ ું  છ ું  કે DSHS આ 

માનહતીનો ઉપયોગ અને મારા રીપ્લેશમેન્ટ કાર્ડસયની નવનુંતીઓના રકેડયનો ઉપયોગ રોકડ અન દાન કે ભોજન લાભોના દ રપયોગની તપાસ માટે કરી 

શકે છે. 

અરજદારની સહી તારીખ 

      

                                            સહી કરવા ઇનકાર કરું  છ ું ; DSHS સ્ટાફની સહી ____________ 

 

 

 

 

 

 

  


