
COVID SNAP là gì?

Trong thời gian COVID, 
các hộ gia đình ở 

Massachusetts đã nhận 
thêm SNAP vào đầu mỗi 
tháng để mua thực phẩm.

Do hành động của liên 
bang, lần thanh toán 

COVID SNAP cuối cùng là 
ngày 2 tháng 3 năm 2023.

Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 
phúc lợi SNAP của tôi?
Bắt đầu từ tháng 4, quý vị sẽ chỉ nhận được một 
khoản thanh toán hàng tháng. Đó là phúc lợi bình 
thường mà quý vị được nhận. Hãy tìm số tiền trên 
DTA Connect hoặc bằng cách gọi 877-382-2363.
Nhắc nhở: Các phúc lợi SNAP không được sử dụng 
sẽ chuyển tiếp mỗi tháng. Hãy thường xuyên thay đổi 
mã PIN trên thẻ EBT để bảo vệ quyền lợi của mình.

Quý vị có thể gia tăng phúc lợi SNAP thông thường của mình bằng cách 
cung cấp cho DTA thông tin về:
• Chi phí y tế trên mức $35 một tháng của bất kỳ ai từ 60 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật 
trong hộ gia đình SNAP của quý vị,
• Nếu chi phí nhà ở của quý vị đã tăng lên (tiền thuê nhà/thế chấp), và
• Chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người lớn bị khuyết tật.

Hãy cung cấp cho DTA thông 
tin về các chi phí này:

Gọi Đường dây Hỗ trợ DTA 
theo số 877-382-2363

Ghé thăm văn phòng DTA 
hoặc làm việc với đối tác tiếp 
cận cộng đồng SNAP: 
Mass.gov/ContactDTA

Nếu quý vị nhận được 
SNAP, quý vị có thể tự 
động tham gia vào HIP!

HIP hoàn lại tiền vào thẻ EBT của quý vị khi 
quý vị sử dụng SNAP để mua trái cây và rau 
củ từ các nhà cung cấp trang trại HIP.
Tùy thuộc vào quy mô hộ gia đình, quý vị có 
thể nhận được $40 đến $80 một tháng.

Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP

Tải lên một ghi chú bằng văn bản 
trên DTA Connect
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• Nhận được hỗ trợ về thuế năm 2022 và bất 
kỳ khoản tiền hỗ trợ COVID hoặc Tín dụng 
Thuế Trẻ em nào mà quý vị đang nợ: 
FindYourFunds.org

• Volunteer Income Tax Assistance program 
(Chương trình Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình 
nguyện, VITA): (800) 906-9887.

• Nếu quý vị có con/đang mang thai và 
không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, 
quý vị có thể nhận được TAFDC. Nếu quý 
vị từ 65 tuổi trở lên hoặc bị tàn tật với thu 
nhập không có hoặc rất thấp, quý vị có thể 
nhận được EAEDC. Hãy tìm hiểu thêm và 
đăng ký chương trình: DTAConnect.com 
hoặc gọi (508) 767-3100

• Hỗ trợ về thuê nhà hoặc thế chấp: 
Central Mass Housing Alliance (Liên minh 
Nhà ở Trung tâm Massachusetts, CMHA) 
(508) 752-5519 hoặc 
https://www.cmhaonline.org/raft-erma-apply-
now-english
Quý vị cũng có thể liên hệ với RCAP
Solutions https://www.rcapsolutions.org/
hoặc gọi 800-488-1969

• Fuel Assistance (Chương trình Hỗ trợ 
Nhiên liệu) giúp thanh toán chi phí sưởi 
ấm: Worcester Community Action 
Council (Hội đồng Hành động Cộng 
đồng Worcester, WCAC) 508-863-9696 
hoặc LIHEAP@wcac.net

City of Worcester Taskforce on 
Food Security (Lực lượng đặc 
nhiệm Thành phố Worcester về 

An ninh Lương thực) 
www.FoodHelpWorcester.org

Các nguồn lực của Worcester
ĐỐI VỚI HỖ TRỢ VỀ LƯƠNG THỰC

• Gọi hoặc nhắn tin cho Đường dây nóng Project Bread's FoodSource: (800) 645-8333 Đường 
dây nóng FoodSource (projectbread.org)

• Worcester County Food Bank: (508) 842-3663 https://foodbank.org/find-food/
• Nếu quý vị có con dưới 5 tuổi / đang mang thai hoặc cho con bú, quý vị có thể đủ điều kiện 

tham gia chương trình dinh dưỡng WIC: Mass.gov/WIC hoặc gọi: (508) 796-7000
• Đối với những người nhận SNAP, hãy sử dụng quyền lợi HIP để mua trái cây và rau củ tại 

các chợ của nông dân REC: RECWorcester.org
• Đối với các cửa hàng thực phẩm địa phương và các nguồn thực phẩm khác, hãy truy cập 

Lực lượng Đặc nhiệm Thành phố Worcester trên trang web An ninh Lương thực: 
FoodHelpWorcester.org
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