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بکرێتەوەبالوئابـیلەتاوەکوهاوینەـیسوودەکانی

( ڕێپێدراوە بۆ پێشکەشکردنی سوودەکانی وەزارەتی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکانی ڤیرجینیا ) -(ـی ئابی ڕیچمۆند، ڤی ئەی )

لەکاتێکدا ئاسایشی خۆراک بەردەوامە لەوەی ئاستەنگێک بێت بۆ زۆرێک لە خانەوادەکانی ڤیرجینیا لە ماوەی پۆلی. ـی هاوینە بۆ قوتابیانی 

خۆشحاڵە بتوانێت ئەم یارمەتیە کاتییە فراوانکراوە پێشکەشی تاک و خێزانەکان بکات کەوا پێویستیان بە پشتیوانی خۆرکیە. مانگەکانی هاوین، 

ەبوونە بۆ هەموو مندااڵن لە تەمەنی قوتابخانە کەوا دەچنە قوتابخانە کەوا پەسەندکراوە بەشداری بکات لە دابینکردنی شایستەیی کۆمەڵگە یان شایست

شایستەن بۆ وەرگرتنی ئەم سوودە یەک جارە بەخۆڕاییەی  -ژەمە خۆراکی بەخۆڕایی یان داشکێنراو لە ماوەى ساڵی خوێندنی  وەرگرتنی

.ی ئابی ـی دەرکراوی پێشووتر لە ڕێکەوتی یان  سوودەکان دەخرێنە سەر کارتی .بڕی $

بینی بکەن کەوا ڕێنماییە فیدراڵیەکان گۆڕاون سەبارەت بە بەسەرچوونی سوودە بەکارنەهاتووەکانی سەر هەروەها پێویستە خانەوادە شایستەکان تێ

ئێستا سوودەکان لە دوای یەک ساڵی چاالکی الدەبران. و  .  پێشووتر، سوود بەکارنەهاتووەکانی یان  کارتەکانی 

بۆ پارێزگاری کیەکی خەرجکردنیان لە ماوەی نۆ مانگ نیە، هەروەک لە ڕێگەی یاسای فیدراڵیە داواکراوە.لە سەر کارتەکان بەسەردەچن کەوا هیچ چاال

پەیوەندی و ڕێنمایی کردن لە سوودەکان هێشتنەوەی دۆخێکی چاالكی کارت، پێویستە کڕینێکی شایستەی خۆراک لە ماوەی نۆ مانگ ئەنجام بدرێت.

بۆ هۆشیاری زیاتر و دڵنیاکردنەوەی خێزانەکان کەوا دەتوانن ئەوپەڕی سوود لە دەرماڵەکان  و  کانی زیاتر بە پۆستە نێردراوە بۆ وەرگرە

 وەردەگرن.

و پێویستیان بە سەرچاوەی خۆراکی زیاترە دەشێت شایستەی یارمەتی بن لە ڕێگەى پەیڕەوکردنی  نین ئەو خانەوادانەی شایستەی دەرماڵەی

 : وەکان لە سەر کۆمەڵگەپرۆگرامە بنیاتنرا

یارمەتی  لە دەدات خێزانەکان یارمەتی هەروەها ،الیەن  لە کار دەخرێتە،نیشتیمانی گەرمی هێڵی  

 کۆمەڵگەکانی لە خۆراک لەناکاوی دابینکەرانی لەگەڵ دەبەستێتەوە بەیەکەوە پەیوەندیکارەکان گەرمەکە هێڵە. منداڵەکانیان بۆ خۆراک

 ەبک یندەوەیپ اتریز یاریزان ۆب.هەمەجۆرەکان کۆمەاڵیەتیە خزمەتگوزاریە و حکومەت یارمەتی پرۆگرامەکانی ڕێگەى لە خۆیان هەروەها

- ەب .(( )---) ---( یان ---) -

وەربگرن، کە هاوتای دۆالر بە دۆالری دەرماڵەکان  هاوتاکردنی تازەی ڤیرجینیاهەروەها دەتوانن سوود لە پرۆگرامی  خانەوادەکانی  

دەکات لە کاتی کڕینی میوە و سەوزە لە بەشداری کردن لە بازاڕەکانی جووتیار و فرۆشگاکانی میوەفرۆشی گەڕەک.لیستێکی ئاوتلێتە 

ماڵپەڕەکەیانبەشدارەکان دەکرێت بدۆزرێتەوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی نەخشەی سانای سەر 

یارمەتی کەسە بەتەمەنە شایستەکان دەکەن بۆ ئەوەی میوە، سەوزە و گژوگیاوی چێنراوی ناوخۆیی پرۆگرامی خۆراکی بازاڕی جووتیار  

و بازاڕی جووتیارە ناوخۆییەکانی ڤیرجینیا دەکات.پەیوەندی بە ناوەندی بەکارخەری ناوخۆیی دەست بخەن، لە کاتێکدا پشتیوانی جووتیار 

.لێرە بکە
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گرێت لە سەرانسەری ویالیەتەکە بۆ پێشکەشکردنی خۆراکێکی سوود لە هاوبەشی وەردە فیدراسیۆنی بانکەکانی خۆراکی بەریتانیا 

بۆ دۆزینەوەی بانكێکی خۆراک لە نزیکی خۆت دۆزەرەوەی بانكی خۆراکی ڤیرجینیا بەکاربێنەتەندروستتر، ڤیرجینیای پارێزراو.

 - بکە یان  --ەردەستە بۆ کەس یان خێزانەکان کەوا پێویستیان بە خۆراکی زیاتر یان سەرچاوەی تر.پەیوەندی بە ڤیرجینیاش ب -

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی پرۆگرامە بەردەستەکان. بکە وێبسایتی  سەردانی

یان پەیوەندی بە ناوەندی خزمەتگوزاری  ـی هاوینە، سەردانی ەتی زیاتر دەربارەی دەرماڵەی بۆ زانیاری یان یارم

هەینی(. -ـی ئێوارە، دووشەممە   -ی بەیانی ) --)بەخۆڕایی( یان ---بکە بە ژمارە  پەیوەندیکردنی 

###

 دەربارەی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکانی فەرمانگەیی ڤیرجینیا

 کارمەندی  نزیکەی لە کۆمنوێڵس، حکومیەکانی ئاژانسە گەورەترین لە ەکێک، ی) ڤیرجینیا کۆمەاڵیەتیەکانی خزمەتگوزاریە ەزارەتیو

 کۆمەاڵیەتیەکان خزمەتگوزاریە ناوخۆیی فەرمانگەی  کارمەندی  لە زیاتر لەگەڵ دەگەن خزمەت شانازیەوە بە کەوا دێت پێک ویالیەت

 ەندەپاب .ڤیرجینیا الوازەکانی زۆر هاواڵتیە بە گرنگەکان کۆمەاڵیەتیەکان خزمەتگوزاریە پێشکەشکردنی بۆ کۆمەڵگە کرداری ئاژانسەکانی و

 باشترکردنی بۆ هەیە پێویستەکان سەرچاوە و بەرز کواڵیتی مرۆیی خزمەتگوزاری بۆ دەسگەیشتنیان کەوا ڤیرجینیا هاواڵتیانی دڵنیاکردنی بە

 فراوانی کۆمەڵێکی ئاژانسەکە.کۆمەڵگەکانیان و خێزانەکانیان خۆیان، بۆ ەهێزکی بئایندەیە کردنی دیاری و کۆکراوە، و کەسی تاکە خۆشگوزەرانی

 و منداڵ، پشتیوانی لەخۆگرتن، و بەخێوکردن چاودێری ووزە، و خۆراک هاوکاری بوارەکانی لە دەکات پێشکەش سەرچاوە و خزمەتگوزاری

 dss.virginia.govبکە وێبسایتانە ەمی ئسەردان زیاتر زانیاری بۆ.پشتگوێخستن و خراپ مامەڵەی لە کردن ڕێگری
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