AUMENTE SEU
ORÇAMENTO ALIMENTAR.
Comece com SNAP e obtenha ajuda para comprar alimentos –
para você e qualquer pessoa pela qual você é responsável.

StartWithSnap.org

COM OS BENEFÍCIOS DO SNAP (PROGRAMA COMPLEMENTAR DE
ASSISTÊNCIA À NUTRIÇÃO) VOCÊ PODE:

• Aumentar o seu orçamento alimentar com fundos mensais que
pode utilizar em locais de sua escolha, em todo o estado.
• Qualificar automaticamente seus filhos para receber merenda
escolar gratuita, sem necessidade de inscrição.
• Qualificar-se automaticamente para participar do Healthy
Incentives Program (Programa de Incentivos Saudáveis) que
permite receber dinheiro adicional para fazer compras ao comprar
frutas e vegetais de fornecedores HIP participantes locais.
• Comprar os alimentos que você gosta, que atendam às suas
necessidades alimentares, restrições alérgicas e preferências
culturais.
Caso esteja enfrentando dificuldades para fazer compras (quer esteja ou não
trabalhando), você pode ser elegível para o SNAP. Acesse StartWithSNAP.org
ou ligue para 1-800-645-8333 para obter ajuda.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO.
Ligue para nossa FoodSource Hotline at 1-800-645-8333 para
saber se você é elegível para o SNAP com a ajuda de nossos
assessores qualificados.
FATOS SOBRE O SNAP

SNAP é o Programa Complementar de Assistência à Nutrição (Supplemental
Nutrition Assistance Program) – em outras palavras, fundos para comprar
alimentos. Se você se inscrever e for elegível, terá a garantia de receber os
benefícios – na forma de um benefício mensal em dinheiro em um cartão EBT,
que pode ser usado como um cartão de débito para comprar alimentos.
SOU ELEGÍVEL?

Se precisar de ajuda para comprar comida, pode ser! O SNAP pode ajudar – quer
você esteja trabalhando ou desempregado(a). Todos os tipos de pessoas, de
adultos(a) solteiros(a) a famílias e idosos(a), recebem os benefícios SNAP – é um
benefício projetado para complementar seu orçamento para fazer compras. Ligue
para a nossa Linha direta FoodSource ou acesse StartWithSnap.org para saber
mais.
E SE EU NÃO FOR CIDADÃ(O) DOS EUA?

Entre em contato conosco por meio da nossa Linha direta FoodSource (1-800645-8333). Muitas pessoas que não são cidadãs são elegíveis para o SNAP.
VOCÊ ME CONVENCEU. COMO POSSO ME INSCREVER?

Tenha suas informações pessoais, como seu número da segurança social (SSN – se
tiver), data de nascimento, endereço de correspondência, número de telefone,
renda e despesas. Depois, pode:
• Ligar para a nossa Linha direta FoodSource (1-800-645-8333)
• Inscrever-se sozinho(a) em dtaconnect.eohhs.mass.gov/apply
• Ou baixar um formulário para impressão em mass.gov/SNAP ou ligar para a
nossa Linha direta FoodSource para solicitar o envio de um formulário impresso
pelo correio
Caso esteja enfrentando dificuldades para fazer compras (quer esteja ou não
trabalhando), você pode ser elegível para o SNAP. Acesse StartWithSNAP.org
ou ligue para 1-800-645-8333 para obter ajuda.

