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  ؟ SNAP ةما ھو برنامج المساعدات الغذائية التكميلي
 
  .األشخاص والعوائل ذوي الدخل المحدود على شراء غذاء صحي ومفيد ةيساعد برنامج المساعدات الغذائية التكميلي 
  إقرأ ادناه لتعرف المزيد ! –  SNAP  ةقد تكون مؤھال للحصول على برنامج المساعدات الغذائية التكميلي 

 

  لكبار السن  التقديم تسھيل

استمارة اقصر. إستمارة برنامج المساعدات الغذائية  عن طريق SNAP ةبرنامج المساعدات الغذائية التكميلييستطيع كبار السن التقديم على فوائد 
 لكبار السن تحتوي على أسئلة أقل ، وكذلك فإن قراءتھا أسھل. ةالتكميلي

 

تأكد من كتابة رقم  ليحدد موعد مقابلة للتكلم معك حول معاملتك.  SNAP ةالمساعدات الغذائية التكميلي برنامجول عن ثم بعد ذلك سيتصل بك مسؤ
  .SNAP  ةھاتفك في معاملة برنامج المساعدات الغذائية التكميلي

 إرسالفواتير الطبية، فبإمكانك بالنسبة ألي إثباتات يطلبھا منك المسؤول عن قضيتك، مثل وثيقة تحمل إسمك وعنوانك، رقم ضمانك االجتماعي وال
 بعد المقابلة. SNAP ةبرنامج المساعدات الغذائية التكميليل طريق البريد إلى المسؤول عن ملفك ھذه الوثائق عن

 
   إذا كنت أملك عقارا ؟  ةبرنامج المساعدات الغذائية التكميليأن أقدم على  يھل بإمكان 

  أموال في المصرف.  وسيارة وخصية، ممتلكات شوبإمكانك أن تملك منزلك الخاص ،
تقدم  منك أن يُطلَبفلن ، دوالر أو أقل 1915قبل االستقطاع الضريبي  )اإلجمالي( الشھريكنت كبيرا في السن وتسكن وحدك و كان دخلك إذا 

  .معلومات و إثباتات لمصادر عائلتك، مثل حسابك المصرفي أو أي مقتنيات أخرى ذات قيمة

دوالر أو أقل، فلن  2585قبل االستقطاع الضريبي  )اإلجمالي(كان مجموع دخلكم الشھري و  زوجتكزوجك/نت كبيرا في السن وتسكن مع إذا ك
  تقدم معلومات و إثباتات لمصادر عائلتك يُطلَب منك أن

دوالر من  3250فسيكون حدك المدرجة أعاله ،  من المبالغ إذا كنت كبيرا في السن و كان دخلك الشھري اإلجمالي قبل االستقطاع الضريبي أعلى
. ھذا يعني بأنه سيتم طلب معلومات وإثباتات ةوتستطيع التقديم على  برنامج المساعدات الغذائية التكميلي ابإمكانك أن تملكھ التيمصادر عائلتك 
  عائلتك منك لمصادر

 
 التقديم لغرض ةبرنامج المساعدات الغذائية التكميليال تحتاج لزيارة مكتب 

 
  أرسل االستمارة كاملة إلى العنوان التالي:   

DTA Document Processing Center,  
 P.O. Box 4406, Taunton MA 02780-0420.  

 
ك على وساعدباستطاعتھم أن يتطوير إسكان المسنين، المراكز الصحية و المنظمات المجتمعية األخرى  التعمير(الشيخوخة)،ھام: كادر مجالس 

    SNAP  يم على فوائد برنامج المساعدات الغذائية التكميليةالتقد
  

  أتصل على 
1-866-950-FOOD  
  من االثنين إلى الجمعة

  مساءا  5صباحا إلى   8 : 45 من الساعة
  يأو قم بزيارة الموقع االلكترون
www.mass.gov/dta  


