
 کیا آپ کے گھر میں کوئی فرد فی الحال درج ذیل سرکاری پروگرامز کے ذریعے فوائد وصول کر رہا ہے؟ 
(Does anyone in your household currently receive benefits through the following government programs?) 

 کے۔ یہ سمجھنے میں مدد مل سکے کہ مخصوص پروگرامز کے لیے کون اہل ہوسکتا ہے اور ممکن ہو تو ان ریسورسز تک رسائی کی فراہمی میں مدد مل سہم دیگر سرکاری پروگرامز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تاکہ ہمیں  

de access to those resources if possible.)iWe are asking about other government programs to help us understand who may be eligible for certain programs and to help prov( 

 ( Description)تفصیل  (Benefit)فائدہ 

TANF یا نقد رقم کی معاونت (TANF or cash assistance)  ضرورت مند فیملیز کے لیے عارضی معاونت(TANF )  صورت میں ماہانہ معاون  کا پروگرام کم آمدنی پر گزارا کرنے والی بچوں کی حامل فیملیز کو نقد رقم کی

 ادائیگیاں فراہم کرتا ہے۔  
(The Temporary Assistance for Needy Families (TANF) program provides monthly cash assistance payments to families with children living on lower 

income.) 

   )WIC( خواتین، شیرخوار بچے اور چھوٹے بچے
(Women, Infants, and Children )WIC( ) 

کے لیے خصوصی سپلیمنٹل غذائی پروگرام کم آمدنی والی حاملہ خواتین، بچوں کو جنم دینے والی خواتین اور اپنا   (WIC) خواتین، شیرخوار بچوں اور چھوٹے بچوں 
 اور غذائی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ سال تک کی عمر کے بچوں کو غذائیت سے بھرپور کھانے  5دودھ پالنے والی خواتین، بچوں اور 

 (The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) provides nutritious foods and nutrition education for pregnant, 
postpartum, and breastfeeding women, and infants and children up to age 5 who are living on a lower income.) 

ین ہوں، اور جو  سوشل سیکیورٹی ایسے لوگوں کو ماہانہ اضافی آمدنی فراہم کرتا ہے جو ریٹائر ہو چکے ہوں، جو معذور ہوں، وفات پانے والے ورکرز کے وارث  (Social Security)سوشل سیکیورٹی 
 بینیفشریز کے دست نگر افراد ہوں۔

(Social Security provides monthly income supplements to people who have retired, people who are living with a disability, survivors of workers who 
have died, and dependents of beneficiaries.) 

 (SSI)سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم 
[Supplemental Security Income (SSI)] 

سال یا اس سے زائد ہو، جو نابینا   65کم آمدنی پر گزارا کرنے والے ایسے افراد کے لیے ماہانہ آمدنی فراہم کرتا ہے جن کی عمر  (SSI)انشورنس   سپلیمنٹل سیکیورٹی

 ہوں، یا معذور ہوں۔ 
 (Supplemental Security Insurance (SSI) provides monthly income for people living on low income who are 65 or older, blind, or disabled.) 

یا معذوری کی   ( SSDI)سوشل سیکیورٹی معذوری کی انشورنس  
 Social Security Disability Insurance (SSDI) or]مد میں ادائیگیاں

disability payments] ] 

ایسے ورکرز کو ماہانہ آمدنی فراہم کرتا ہے جو فیملی کے حامل اور  ایک سرکاری انشورنس پروگرام ہے جو  (SSDیا  SSDI)سوشل سیکیورٹی معذوری کی انشورنس  
 معذور ہوں۔ 

(Social Security Disability Insurance (SSDI or SSD) is a government insurance program that provides monthly income to workers who are living with a 
disability and their families.) 

سال یا اس سے زائد عمر کے افراد، معذوری کے حامل مخصوص کم عمر افراد اور آخری اسٹیج کے گردوں کے عارضے (مستقل طور پر گردے فیل ہو   65میڈی کیئر  ( Medicare)ڈی کیئر می
 شورنس پروگرام ہے۔ کہا جاتا ہے) میں مبتال افراد کے لیے سرکاری ہیلتھ ان  ESRDگئے ہوں اور ڈائیالسس یا ٹرانسپالنٹ کی ضرورت ہو، اسے بعض اوقات 

 [Medicare is the government health insurance program for people who are 65 or older, certain younger people living with disabilities, and people 
with End-Stage Renal Disease (permanent kidney failure requiring dialysis or a transplant, sometimes called ESRD).] 

 میڈیکیڈ کم آمدنی پر گزارا کرنے والے افراد کے لیے ملک کا عوامی ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے۔  ( Medicaid)میڈیکیڈ 
(Medicaid is the nation's public health insurance program for people living on a lower income.) 

   )CHIP(پروگرام بچوں کا ہیلتھ انشورنس 
 [Children's Health Insurance Program )CHIP( ] 

ایک سرکاری انشورنس پروگرام ہے جو ایسی فیملیز کے بچوں کو رعایتی ہیلتھ کوریج فراہم کرتا ہے جو اتنی آمدنی کی حامل تو   (CHIP) بچوں کا ہیلتھ انشورنس پروگرام  

حاملہ خواتین کو بھی کوریج  CHIPلیکن اتنی زیادہ آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ نجی انشورنس خرید سکیں۔ بعض ریاستوں میں،  ہوتی ہیں کہ ان پر میڈیکیڈ کا اطالق نہیں ہوتا،

 دیتا ہے۔
(The Children's Health Insurance Program (CHIP) is a government insurance program that provides low-cost health coverage to children in families 

that earn too much money to qualify for Medicaid but not enough to buy private insurance. In some states, CHIP covers pregnant women.) 

 مفت/رعایتی قیمت پر اسکول کے کھانے 
(Free/reduced price school meals ) 

اسکول کے ہر دن اہل بچوں کو رعایتی یا مفت متوازن غذائیت کے حامل کھانے فراہم کرتے   (SBP)ناشتہ پروگرام  اور قومی اسکول  (NSLP)قومی اسکول لنچ پروگرام 

 ہیں۔ 
(The National School Lunch Program (NSLP) and National School Breakfast Program (SBP) provide low- or no-cost nutritionally balanced meals to 

qualified children each school day.) 



یا دیگر قابِل واپسی   )EITC(کمائی گئی آمدنی کا ٹیکس کریڈٹ 
 ٹیکس کریڈٹس 

[Earned Income Tax Credit (EITC) or other refundable tax 

credits] 

 کروانے پر کم آمدنی والے گھرانوں کو ملتا ہے۔  وہ ٹیکس کریڈٹ ہے جو اپنا وفاقی ٹیکس ریٹرن جمع  ( EITC)کمائی گئی آمدنی کا ٹیکس کریڈٹ  
(Earned Income Tax Credit (EITC) is a tax credit that households living on a lower income receive when they file their federal tax return.) 

 (LIHEAP)کم آمدنی کا گھریلو توانائی میں معاونت کا پروگرام 
[Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)] 

 کم آمدنی والے گھرانوں کو ان کے ہیٹںگ اور کولنگ انرجی بلوں کی مد میں معاونت دیتا ہے۔  ( LIHEAP)کم آمدنی کا گھریلو توانائی میں معاونت کا پروگرام  
(The Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) assists households living on a lower income with their heating and cooling energy bills.) 

جسے بے روزگاری کی مراعات بھی کہتے ہیں، ریاست کی جانب سے فراہم کردہ انشورنس کی وہ قسم ہے جو ایسے افراد کو ہفتہ وار  ، (UI)بے روزگاری انشورنس  (Unemployment)بے روزگاری 

 ادا کرتی ہے جن کی مالزمت چھوٹ گئی ہو اور اس میں ان کی اپنی کوئی غلطی بھی نہ ہو۔ بنیاد پر رقم 
(Unemployment insurance (UI), also called unemployment benefits, is a type of state-provided insurance that pays money to individuals on a weekly 

basis when they lose their job through no fault of their own.) 

 ورکر کے معاوضے کی انشورنس ایسے لوگوں کو طبی اور آمدنی کے فوائد فراہم کرتی ہے جو کام کے باعث زخمی یا بیمار ہو گئے ہوں۔   ( Worker's Compensation)ورکر کا معاوضہ 
(Workers' compensation insurance provides medical and income benefits to people who are injured or living with an illness due to work.) 

محفوظ اور  راد کو ایک مناسب، رہائشی سبسڈیز، جنہیں رہائشی انتخاب کے واؤچرز بھی کہا جاتا ہے، بہت کم آمدنی پر گزارا کرنے والی فیملیز، معمر افراد اور معذور اف ( Housing subsidies) رہائشی سبسڈیز
 صاف ستھری رہائش گاہ کے حصول میں مدد دیتا ہے۔  

(Housing subsidies, also known as housing choice vouchers, assist families living on very low income, seniors, and people living with a disability to 
afford decent, safe, and sanitary housing.) 

اور مزید سہولیات   سابق فوجی کی معاونت کے فوائد سابق فوجیوں اور ان کی فیملیز کو گھروں کی خریداری، ڈگریوں کے حصول، کیریئرز کے آغاز، صحت مند زندگی (Veteran's Assistance) سابق فوجی کی معاونت
 کے حصول میں مدد دیتے ہیں۔  

(Veteran's Assistance benefits help Veterans and their families buy homes, earn degrees, start careers, stay healthy, and more.) 

 کموڈیٹی سپلیمنٹل فوڈ پروگرام
(Commodity Supplemental Food Program) 

 کم آمدنی والے ایسے افراد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے اور ان کی غذاؤں میں غذائیت سے بھرپور  (CSFP)کموڈیٹی سپلیمنٹل فوڈ پروگرام 

USDA  سال ہو۔    60کھانوں کا اضافہ کرتا ہے جن کی عمر کم از کم 
(The Commodity Supplemental Food Program (CSFP) works to improve the health of low-income persons at least 60 years of age by supplementing 

their diets with nutritious USDA Foods.) 

 


