
ما هي مخصصات كوفيد
؟SNAPمن برنامج

خالل جائحة كوفيد، كانت األسر في 
افية ماساتشوستس تتلقى مخصصات إض

من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية 
(Supplemental nutrition 

assistance program, SNAP) 
.في بداية كل شهر لشراء الطعام

، خذةالمتنظًرا لإلجراءات الفيدرالية 
آخر مدفوعات مخصصات ستكون 

في يوم  SNAPكوفيد من برنامج 
.2023مارس  2

كيف سيؤثر هذا على المخصصات التي أتلقاها
؟SNAPمن برنامج  

ك هي وتل. بداية من شهر إبريل، ستحصل على دفعة شهرية واحدة فقط
 DTA Connectيمكنك معرفة المبلغ على موقع . مخصصاتك العادية

.877-382-2363أو عن طريق االتصال على الرقم 
.غير المستخدمة كل شهر SNAPيتم ترحيل مخصصات برنامج : تذكير

  Personal identification)غيّر رقم التعريف الشخصي  
number, PIN)  على بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات

)Electronic Benefits Transfer, EBT(
.الخاصة بك بانتظام لحماية مخصصاتك 

عن طريق إخبار إدارة المساعدة االنتقالية العادية التي تتلقاها  SNAPقد تستطيع زيادة مخصصات برنامج 
)Department of Transitional Assistance, DTA (بشأن:
ممن يبلغون من العمر SNAPدوالًرا في الشهر ألي فرد من أفراد أسرتك الملتحقة ببرنامج  35التكاليف الطبية التي تتخطى •
عاًما أو أكثر أو يعانون من إعاقة، 60 
،)الرهن العقاري/اإليجار(وما إذا ارتفعت تكاليف السكن الذي تعيش فيه •
.وتكاليف رعاية األطفال أو البالغين المصابين بإعاقة•

:بشأن هذه التكاليف DTAأبلغ إدارة 

على  DTAاتصل بخط المساعدة التابع إلدارة 
877-382-2363الرقم 

أو تعاون  DTAتفضل بزيارة أحد مكاتب إدارة 
مع أحد شركاء التواصل المجتمعيين لبرنامج 

Mass.gov/ContactDTA :SNAP

إذا كنت تتلقى مخصصات برنامج 
SNAP يمكنك االشتراك في ،

برنامج الحوافز الصحية 
(Healthy Incentive 

Program, HIP) تلقائيًا!

الخاصة بك عند  EBTالمال إلى بطاقة  HIPيعيد برنامج 
لشراء الفاكهة  SNAPاستخدامك لمخصصات برنامج 

.HIPوالخضراوات من بائعي المزارع التابعة لبرنامج 
بناًء على عدد أفراد األسرة، يمكنك الحصول على 

.دوالًرا كل شهر 80دوالًرا إلى  40

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP

انتهاء مخصصات كوفيد الفيدرالية اإلضافية
SNAPمن برنامج  

ارفع مالحظة مكتوبة على موقع 
DTA Connect



:للمساعدة النقدية

وأي مدفوعات  2022احصل على مساعدة بشأن ضرائب عام •

الطفل  تحفيزية أثناء جائحة كوفيد أو أموال الخصم الضريبي إلعالة

FindYourFunds.org: المستحقة لك

مساعدة ( Volunteer Income Tax Assistanceبرنامج •

.)VITA :(9887-906)800ضريبة الدخل التطوعية، 

كان  كنِت حامًال وليس لديِك دخل أو دخلكِ /إذا كان لديِك أطفال•

لمساعدة ، فقد تتمكنين من الحصول على برنامج ادخلِك منخفًضا

 Transitional Aid)االنتقالية لألسر التي لديها أطفال معالون

to Families with Dependent Children, TAFDC)  .

 عاًما أو أكثر أو كنت ذا إعاقة وليس لديك دخل 65 إذا كان عمرك

دات أو دخلك منخفض جًدا، فقد تتمكن من الحصول على المساع

 Emergency Aid to)الطارئة لكبار السن والمعاقين واألطفال

the Elderly, Disabled and Children, EAEDC)  .

أو اتصل على  DTAConnect.com: لمعرفة المزيد والتقديم

)508( 767-3100الرقم 

:للمساعدة في شؤون اإلسكان والمرافق

:للمساعدة المتعلقة باإليجار أو الرهن العقاري•

Central Mass Housing Alliance ) تحالف اإلسكان

أو  )CMHA (5519-752)508الجماعي المركزي، 

https://www.cmhaonline.org/raft-erma-apply-

now-english

 RCAPيمكنك أيًضا التواصل مع منظمة

https://www.rcapsolutions.org/

800-488-1969أو اتصل بالرقم 
ات برنامج مساعدات الوقود للمساعدة على سداد تكلفة خدم•

 Worcester Community Action: التدفئة

Council ) ،مجلس العمل المجتمعي بورسسترWCAC (

9696-863-508

LIHEAP@wcac.netأو

 City of Worcesterمؤسسة 
Taskforce on Food Security 
www.FoodHelpWorcester.org

موارد ورسستر
للمزيد من المساعدات الغذائية

انتهاء مخصصات كوفيد الفيدرالية اإلضافية
SNAPمن برنامج  

: 8333-645 (800)أو راسله نصيًا Project Breadاتصل بالخط الساخن للمصادر الغذائية التابع لمنظمة•

FoodSource Hotline (projectbread.org)

 https://foodbank.org/find-food/ (508) 842-3663 :(Worcester County Food Bank)بنك الطعام بمقاطعة ورسستر•
بالنساء  كنِت حامًال أو ترضعين رضاعة طبيعية، فيمكن أن تكوني مؤهلةً لبرنامج التغذية الخاص/سنوات 5إذا كان لديِك أطفال تحت سن •

) 508(796-7000: أو اتصلي على الرقم Mass.gov/WIC :(Women, Infants, and Children, WIC)والرضع واألطفال

لشراء الفاكهة والخضراوات من أسواق المزارعين التابعة للمجلس  HIPاستخدم مخصصات برنامج ،SNAPلمتلقي مخصصات برنامج •

RECWorcester.org :(Regional Environmental Council, REC)البيئي اإلقليمي 

ل ورسستر للحصول على موارد مخازن الطعام المحلية والموارد الغذائية األخرى، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة فريق عم•

FoodHelpWorcester.orgالمعني باألمن الغذائي :(City of Worcester Taskforce on Food Security) 


