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तपाईंको  
खाद्य बजेट बढाउनुहोस।्

 SNAP द्वारवा सुरु गरुनुहोस ्र आफरो र आफू जिम्मेववार हुरुभएको अन्य िो 
कोहीको लवागग—खवाद्य भुक्वार गरनुमवा मद्दत प्वाप्त गरुनुहोस।् 

GettingSNAP.org 

SNAP का (परिपूिक पोषण सहायता काय्यक्रम) लाभहरूद्ािा, तपाईं ननम्न कुिाहरू गन्य सकु्हुन्छ:

• माससक कोषहरूद्ािा आफनो ककिाना सामानको बजेट बढाउन तपवाईं रवाज्यव्वापी रूपमवा आफूलमे छरोट 
गरमेकवा स्वारहरूमवा प्योग गरनु सकु्हुनछ।

• आफना बच्ाहरूलाई नन: शुल्क निद्यालयका खानाहरूका लागग स्वचाललत रूपमा बनाउन, कुरै 

आवमेदर आवश्यक पददैर।

• स्वस्थकि पे्िणा काय्यक्रम  (HIP) मा सहभागी हुनको लागग स्वचाललत रूपमा योग्य हुन्, िसलमे 

तपवाईंलवाई आफरो स्वारीय सहभवागी HIP बिक्मे तवाहरूिवाट फलफूल र सवागसब्ीहरू खररद गदवानु ककरवारवा 

सवामवारहरूमवा खरनु गरनु अबतररक् पैसवा कमवाउर अरुमबत कदनछ।  

• तपाईंलाई मन पनने,  तपवाईंकवा आहवारीय आवश्यकतवा, एलिजी प्बतिन्ध र सवासं्कृ बतक प्वाथगमकतवाहरू पूरवा 

गरने खवारवा ककरममेल गरनु। 

तपवाईंलवाई ककरवारवाकवा सवामवारहरूको भुक्वार गरनुमवा समस्वा भइरहमेको छ भरमे—तपवाईंलमे कवाम गरमेको ववा रगरमेको भएतवापबर, 
तपवाईं SNAP को लवागग योग्य हुर सकु्हुनछ। GettingSNAP.org

ववा मद्दतको लवागग 1-800-645-8333 मवा फोर गरुनुहोस।्
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तपाईंको लाग ग हाम ी यहाँ उपस् स्थत ्छ ौ।ं
तपवाईं हवाम्ो प्शिशषित परवामिनुदवातवाहरूको मद्दतिवाट SNAP को लवागग योग्य हुरुहुनछ ववा हुरुहुुँ दैर भरी फमे लवा 

पवारनुको लवागग हवाम्ो FoodSource हटलाइनलाई 1-800-645-8333 मवा फोर गरुनुहोस।्

SNAP तथ्यहरू

के म योग्य ्ुछ?

म संयुक्त िाज्यको नागरिक नभएमा के हुन्छ?

तपाईंले मलाई निश्वस्त गिाउनुभएको ्छ।  त्यसैले मैले कसिी आिेदन ददने?

SNAP भरमेको पररपूरक पोषण सहवायतवा कवायनुक्म हो ववा अकको िब्दमवा, खवाद्यको लवागग पैसवा हो। तपवाईं आवमेदर कदएर योग्य 
हुरुभयो भरमे, तपवाईंलवाई खवाद्य ककरममेलको लवागग डमेबिट कवाडनु िस् ैप्योग गरनु सककरमे EBT कवाडनुमवा वकृत्ति भएको मवाससक 
रगदको फवारवाममवा लवाभहरू प्वाप्त गरने ग्यवारमेण्ी कदइनछ।

तपवाईं खवाद्य िटुवाउरमवा मद्दतको प्योग गरनु सकु्हुनछ भरमे, तपवाईं गरनु सकु्हुनछ! SNAP लमे तपवाईं कवाम गरुनुभइरहमेको ववा हवाल 
िमेरोिगवार हुरुभएको भएपबर मद्दत गरनु सकछ। एकल वयस्दमेखख पररववारहरू र पररववारहरूदमेखख ससबरयरहरूसम्कवा सिै 
मवाबरसहरूलमे SNAP कवा लवाभहरू प्वाप्त गरुनुहुनछ—यसको लवाभको अथनु भरमेको तपवाईंको ककरवारवा सवामवारको ििमेट वकृगधि गरुनु 
हो। थप फमे लवा पवारनु हवाम्ो FoodSource हटलवाइरमवा फोर गरुनुहोस ्ववा StartWithSnap.org मवा शभजिट गरुनुहोस।्

अगवाकड िढ्रुहोस ्र हवाम्ो FoodSource हटलवाइर (1-800-645-8333) मवाफनु त हवामीलवाई सम्पकनु  गरुनुहोस।् धमेरै गैर-
रवागररकहरू SNAP को लवागग योग्य छर।्

तपवाईंको सवामवाजिक सुरषिवा रम्बर (तपवाईंसुँग एउटवा भएमवा), तपवाईंको िन्मगमबत, पत्वारवार ठमेगवारवा, फोर रम्बर, आम्वारी र 
खरनुहरू िस्वा आफरो व्क्क्गत िवारकवारीसुँग तयवार रहरुहोस।् त्यसपछछ, तपवाईं बरम्न कवायनु गरनु सकु्हुनछ:

• हवाम्ो FoodSource हटलवाइरलवाई 1-800-645-8333 मवा फोर गरुनुहोस्
• dtaconnect.eohhs.mass.gov/apply मवा आफैुँ आवमेदर कदरुहोस ्
• ववा mass.gov/SNAP िवाट कवागिी आवमेदर डवाउरलोड गरुनुहोस ्ववा एउटवा पत्वारवारमवा पठवाउर अरुरोध गरनुको 

लवागग हवाम्ो FoodSource हटलवाइरलवाई फोर गरुनुहोस।्

तपवाईंलवाई ककरवारवाकवा सवामवारहरूको लवागग भुक्वार गरनुमवा समस्वा भइरहमेको छ भरमे—तपवाईंलमे कवाम गरमेको ववा रगरमेको 
भएतवापबर, तपवाईं SNAP को लवागग योग्य हुर सकु्हुनछ। GettingSNAP.org मवा शभजिट गरुनुहोस्

ववा मद्दतको लवागग 1-800-645-8333 मवा फोर गरुनुहोस।्


