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ميزانيتك   ارفع 
الغذائية. 

ابدأ باستخدام برنامج SNAP واحصل عىل مساعدة يف دفع مثن الطعام – 

بالنسبة لك وألي شخص تكون مسؤوالً عنه. 

GettingSNAP.org 

من خالل مزايا SNAP )برنامج املساعدة الغذائية التكميلية(، ميكنك:

رفع ميزانيتك للبقالة بأموال شهرية   ميكنك استخدامها يف مواقع من اختيارك عىل مستوى الوالية.	 

تأهيل أطفالك تلقائًيا للحصول عىل وجبات مدرسية مجانية،   ال يلزم تقديم طلب.	 

التأهل تلقائًيا للمشاركة يف برنامج الحوافز الصحية )HIP(،  والذي يتيح لك كسب أموال إضافية 	 

لإلنفاق عىل مشرتيات البقالة عند رشاء الفواكه والخرضوات من موردي HIP املحليني املشاركني. 

التسوق لرشاء الطعام الذي تفضله،  والذي يلبي احتياجاتك الغذائية وقيود الحساسية والتفضيالت 	 

الثقافية. 

إذا كنت تواجه مشكلة يف دفع تكاليف مشرتيات البقالة - سواء كنت تعمل أم ال - فقد تكون مؤهالً 

  GettingSNAP.org  تفضل بزيارة .SNAP للحصول عىل

أو اتصل عىل الرقم 8333-645-800-1 للحصول عىل املساعدة.
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نحن هنا من أجلك.
اتصل بخطنا الساخن الخاص بـ FoodSource عىل 8333-645-800-1 ملعرفة ما إذا كنت 

مؤهالً لربنامج SNAP مبساعدة مستشارينا املدربني.

SNAP برنامج  عن  حقائق 

مؤهل؟ أنا  هل 

أمريكًيا؟ مواطًنا  أكن  مل  لو  ماذا 

بطلب؟ التقدم  ميكنني  كيف  إذن  أقنعتني.  لقد 

SNAP هو برنامج املساعدة الغذائية التكميلية، أو بعبارة أخرى، املال من أجل رشاء الغذاء. إذا 
تقدمت بطلب وكنت مؤهالً، فيمكنك ضامن الحصول عىل املزايا - يف شكل راتب نقدي شهري عىل 

بطاقة تحويل اإلعانات اإللكرتونية، ميكن استخدامها متاًما مثل بطاقة الخصم لرشاء الطعام.

إذا كان بإمكانك استخدام املساعدة يف توفري الطعام، فقد تكون مؤهالً! ميكن أن يساعدك SNAP سواء 
كنت تعمل أو عاطالً عن العمل حاليًا. جميع أنواع األشخاص، من البالغني العازبني إىل األرس إىل كبار 
السن، يحصلون عىل مزاياSNAP  - حيث أن هذه امليزة تهدف إىل استكامل ميزانية البقالة الخاصة 

بك. اتصل بخطنا الساخن الخاص بـ FoodSource أو ميكنك زيارة StartWithSnap.org ملعرفة 
املزيد.

تابع وتواصل معنا عرب خطنا الساخن الخاص بـ FoodSource عىل )8333-645-800-1(. العديد من 
.SNAP غري املواطنني مؤهلون لربنامج

عليك تحضري معلوماتك الشخصية، مثل رقم الضامن االجتامعي الخاص بك )إذا كان لديك واحد(، 
وتاريخ ميالدك، وعنوانك الربيدي، ورقم هاتفك، ودخلك، ونفقاتك. ومن ثّم، ميكنك:

االتصال بخطنا الساخن الخاص بـ FoodSource عىل الرقم 1-800-645-8333	 
 	dtaconnect.eohhs.mass.gov/apply تقدم بطلبك عىل
أو قم بتنزيل طلب ورقي من mass.gov/SNAP، أو اتصل بخطنا الساخن الخاص بـ 	 

FoodSource الخاص بنا لطلب إرساله عرب الربيد

إذا كنت تواجه مشكلة يف دفع تكاليف مشرتيات البقالة - سواء كنت تعمل أم ال - فقد تكون مؤهالً للحصول عىل 
 GettingSNAP.org تفضل بزيارة .SNAP

أو اتصل عىل الرقم 8333-645-800-1 للحصول عىل املساعدة.


