
Çfarë është Programi i Ndihmës 
Ushqimore Suplementare

(SNAP) për COVID?

Gjatë periudhës së COVID, familjet në 
Massachusetts kanë marrë 

Programin e Ndihmës Ushqimore 
Suplementare (SNAP) shtesë në fillim 

të çdo muaji për të blerë ushqim.

Për shkak të masave federale, pagesa 
e fundit për Programin e Ndihmës 
Ushqimore Suplementare (SNAP) 
për COVID është më 2 mars 2023.

Si do të ndikojë kjo në përfitimet e mia nga Programi 
i Ndihmës Ushqimore Suplementare (SNAP)?
Duke filluar nga muaji prill, ju do të merrni vetëm 
1 pagesë mujore. Ky është përfitimi juaj i zakonshëm. 
Gjeni shumën në DTA Connect (aplikacioni i 
Departamentit të Shërbimeve të Përkohshme) ose duke 
telefonuar në numrin 877-382-2363.
Kujtesë: Përfitimet e papërdorura të Programit të Ndihmës 
Ushqimore Suplementare (SNAP) kalojnë çdo muaj. 
Ndryshoni rregullisht kodin PIN të kartës suaj EBT në mënyrë 
që përfitimet tuaja të jenë të sigurta.

Ju mund të jeni në gjendje të rrisni përfitimet tuaja të zakonshme të Programit të Ndihmës Ushqimore 
Suplementare (SNAP) duke i treguar Departamentit të Ndihmës së Përkohshme (DTA) për:
• Kostot mjekësore mbi 35$ në muaj për këdo në familjen tuaj që bën pjesë në Programin e Ndihmës 
Ushqimore Suplementare (SNAP) dhe është 60 vjeç ose më i vjetër apo ka aftësi të kufizuara,
• Nëse kostot e strehimit tuaj janë rritur (qira/hipotekë) dhe
• Shpenzimet e kujdesit për fëmijët apo të rriturit me aftësi të kufizuara.

Njoftoni Departamentin e Ndihmës së 
Përkohshme (DTA) rreth këtyre shpenzimeve:

Telefononi linjën e ndihmës së 
Departamentit të Ndihmës së Përkohshme 
(DTA) në numrin 877-382-2363

Vizitoni një zyrë të Departamentit të 
Ndihmës së Përkohshme (DTA) ose punoni 
me një partner të komunitetit të Programit 
të Ndihmës Ushqimore Suplementare
(SNAP) në terren: Mass.gov/ContactDTA

Nëse përfitoni Programin e 
Ndihmës Ushqimore 
Suplementare (SNAP), ju 
mund të bëheni automatikisht 
pjesë e Programit të Stimujve 
të Shëndetshëm (HIP)!
Programi i Stimujve të Shëndetshëm (HIP) i kthen 
paratë në kartën tuaj EBT kur përdorni Programin 
e Ndihmës Ushqimore Suplementare (SNAP) për të 
blerë fruta dhe perime nga tregtarët e fermave të 
Programit të Stimujve të Shëndetshëm (HIP).
Në varësi të madhësisë së familjes, ju mund të 
merrni 40 deri në 80$ në muaj.

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP

Përfundimi i Programit Federal Shtesë për Ndihmën 
Ushqimore Suplementare (SNAP) për COVID.

Ngarkoni një shënim me shkrim në faqen 
e DTA Connect



• Merrni ndihmë për taksat e vitit 2022 dhe çdo stimul 
për COVID ose vlerë monetare të kreditimit të taksave 
për fëmijë që ju detyrohen: FindYourFunds.org

• Programi i Ndihmës Vullnetare për Tatimin mbi të 
Ardhurat (VITA): (800) 906-9887.

• Nëse keni fëmijë jeni shtatzënë dhe nuk keni të 
ardhura ose keni të ardhura të ulëta, ju mund të 
merrni Ndihmë të Përkohshme për Familjet me 
Fëmijë në Varësi (TAFDC). Nëse jeni 65 vjeç ose më i 
vjetër apo me aftësi të kufizuara dhe pa të ardhura 
ose me të ardhura shumë të ulëta, ju mund të 
përfitoni nga Ndihma Emergjente për të Moshuarit, 
Personat me Aftësi të Kufizuara dhe Fëmijët
(EAEDC). Mësoni më shumë dhe aplikoni: 
DTAConnect.com ose telefononi në numrin 
(508) 767-3100

• Ndihma për qira ose hipotekë: Aleanca Qendrore 
për Strehimin Masiv (Central Mass Housing Alliance, 
CMHA) (508) 752-5519 ose https://www.
cmhaonline.org/raft-erma-apply-now-english
Gjithashtu, mund të kontaktoni RCAP 
Solutions në https://www.rcapsolutions.org/
ose të telefononi në numrin 800-488-1969

• Ndihma për lëndën djegëse për të paguar për 
ngrohjen: Këshilli i Masave në Komunitetin e 
Worcester (Worcester Community Action 
Council, WACAC) 508-863-9696 ose
LIHEAP@wcac.net

Përfundimi i Programit Federal Shtesë për Ndihmën 
Ushqimore Suplementare (SNAP) për COVID.

Task Forca e qytetit të Worcester 
për sigurinë ushqimore 

www.FoodHelpWorcester.org

PËR NDIHMAT NË PARA:

 Telefononi ose dërgoni mesazh në linjën e drejtpërdrejtë të Projektit Bread's FoodSource: Linja e 
drejtpërdrejtë e FoodSource (800) 645-8333 (projectbread.org)

 Banka e ushqimeve në Qarkun Worcester: (508) 842-3663 https://foodbank.org/find-food/
 Nëse keni fëmijë nën moshën 5 vjeç, jeni shtatzënë apo ushqeni me gji, ju keni të drejtë të përzgjidheni në 

Programin e Ndihmës Ushqimore Suplementare për Femra, Foshnja dhe Fëmijë (WIC): Mass.gov/WIC ose 
telefononi: (508) 796-7000

 Për përfituesit e Programit të Ndihmës Ushqimore Suplementare (SNAP), përdorni përfitimet e Programit të 
Stimujve të Shëndetshëm (HIP) për të blerë fruta dhe perime në tregjet e fermerëve të Këshillit Rajonal për 
Mjedisin (REC): RECWorcester.org

 Për depot lokale të ushqimeve dhe burimet e tjera ushqimore, vizitoni faqen e internetit të Task Forcës së 
qytetit të Worcester mbi Sigurinë Ushqimore: FoodHelpWorcester.org

PËR NDIHMËN NË LIDHJE ME STREHIMIN 
DHE SHËRBIMET UTILITARE:

Burimet e Worcester
PËR MË SHUMË NDIHMA USHQIMORE


