
Trợ cấp Bổ sung đối với Trợ cấp SNAP

Quý vị có thể được giảm giá trên hóa đơn điện và khí đốt nếu có trợ cấp theo thu nhập như SNAP, hỗ trợ 

tiền mặt và một vài loại MassHealth. DTA chia sẻ thông tin của khách hàng với các công ty tiện ích để các

công ty này thực hiện giảm giá chi phí tiện ích cho khách hàng. Điều này có nghĩa là nếu hóa đơn tiện ích 

được điền bằng tên của quý vị và quý vị nhận trợ cấp DTA, quý vị sẽ tự động được hưởng giảm giá tiện 

ích. Nếu thu nhập của quý vị dưới 60% mức thu nhập trung bình tiểu bang (khoảng $66.000 đối với hộ gia

đình hồm 4 người), quý vị cũng có thể đăng ký giảm giá tiện ích cho dù quý vị không có trợ cấp theo thu 

nhập. 

Xem: Mass.gov/eohhs/conisumer/basic-needs/housing/energy-and-utility-assistanice.html 

GIẢM GIÁ TIỆN ÍCH ĐIỆN VÀ KHÍ ĐỐT

Hầu hết công ty điện thoại đều cung cấp giảm giá cho người thu nhập thấp thông qua chương trình

Lifeline. Bất kỳ hộ gia đình nào có người nhận SNAP, tiền mặt hoặc loại trợ cấp khác đều có thể hội đủ

điều kiện hưởng giảm giá trên hóa đơn điện thoại. Những cá nhân nhận trợ cấp theo thu nhập có thể hội

đủ điều kiện được tặng điện thoại di động miên phí với số phút miễn phí nhất định. 

Để biết thêm thông tin về Lifeline, xin mời truy cập：Mass.gov/service-details/lifeline-services 

GIẢM GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN THOẠI

Khi chương trình đi vào hoạt động, bạn có thể sử dụng trợ cấp SNAP để mua trái cây và rau sạch có

xuất xứ từ các trang trại tại chợ nông sản, chợ di động và gian hàng nông sản. Một số tiền tương

đương với chi phí mua thực phẩm - tùy theo giới hạn hàng tháng của quý vị - sẽ ngay lập tức được cộng

lại vào thẻ EBT của quý vị. Số tiền mà quý vị có thể nhận lại tùy theo số người trong hộ gia đình SNAP

của quý vị. Chú ý: Trạng thái hiện tại của chương trình HIP phụ thuộc vào nguồn quỹ bổ sung từ lập

pháp tiểu bang Massachusetts. 

Để tìm hiểu thêm liệu HIP có được cung cấp trong cộng đồng của quý vị hay không, truy cập:

Mass.gov/hip 

CHƯƠNG TRÌNH KHÍCH LỆ LÀNH MẠNH (HIP)

Nếu quý vị có SNAP cho ít nhất một đứa con trong gia đình quý vị, tất cả con của quý vị đều sẽ tự động 

được hưởng bữa ăn trường học miễn phí. Điều này cũng đúng nếu quý vị nhận tiền mặt TAFDC hoặc loại 

MassHealth nào đó. Nếu gia đình quý vị được hưởng bữa ăn ở trường giảm giá (quý vị chi trả khoản đồng

thanh toán $0,4), quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng SNAP và nên đăng ký. Nếu quý vị có SNAP, con 

quý vị sẽ được hưởng bữa ăn trường học miễn phí. Nếu quý vị không có SNAP, gia đình quý vị vẫn có thể 

đăng ký miễn phí hoặc quý vị có thể đăng ký bữa ăn trường học giảm giá bất cứ lúc nào trong năm học. 

Xem: Benefits.gov/benefits/benefit-details/1985 

BỮA ĂN TRƯỜNG HỌC MIỄN PHÍ

http://www.mass.gov/eohhs/consumer/basic-needs/housing/energy-and-utility-assistance.html
https://www.thehubway.com/blog/snap-card-to-ride-launch
http://www.mass.gov/agr/massgrown/hip.htm
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/1985


Hubway là một chương trình đi chung xe đạp công cộng của Metro-Boston. Nếu quý vị có SNAP

và trên 16 tuổi quý vị có thể đăng ký làm thành viên của chương trình với chi phí $5 mỗi tháng

hoặc $50 mỗi năm. Quyền thành viên cho phép quý vị di chuyển không giới hạn lên đến 60

phút. Nếu quý vị di chuyển dài hơn, quý vị có thể cần phải chi trả thêm. 

Đăng ký trực tuyến: TheHubWay.com/SNAP 

CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG THẺ SNAP ĐỂ DI CHUYỂN* 

DTA phối hợp với Hội đồng Văn hóa Mass để cung cấp vé giảm giá hoặc miễn phí đến hơn 140

bảo tàng và viện văn hóa tốt nhất của tiểu bang. Thông thường, quý vị sẽ cần xuất trình thẻ

EBT ở quầy vé để được hưởng giá vé vào giảm giá. 

Để biết các viện văn hóa tham gia vào chương trình này, truy cập: Mass.gov/ebt-card-to-

culture 

THẺ EBT KHÁM PHÁ VĂN HÓA* 

Thanh niên có thu nhập thấp (dưới 26 tuổi) có thể nhận Thẻ Thanh thiếu niên (YouthPass) và

được trả vé xe buýt hoặc tàu điện ngầm thấp hơn. Nếu quý vị dưới 26 tuổi và quý vị có SNAP,

MassHealth hoặc trợ cấp theo thu nhập khác, quý vị có thể mua LinkPass với chi phí chỉ

$30/tháng. LinkPass cho phép quý vị đi xe buýt địa phương và tàu điện ngầm không hạn chế.

Hoặc quý vị có thể mua vé lẻ giảm giá. Các cộng đồng tham gia chương trình này bao gồm

Boston, Cambridge, Somerville, Chelsea, Malden, Quincy, Revere và North Shore. 

Đăng ký YouthPass: MBTA.com/YouthPass  

THẺ THANH THIẾU NIÊN MBTA* (YOUTHPASS)

PHỤ NỮ, TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ EM (WIC)

Nếu quý vị có SNAP và là phụ nữ có thai, cho con bú hay có con dưới 5 tuổi, quý vị có thể hội đủ

điều kiện hưởng trợ cấp dinh dưỡng WIC mà không cần xác nhận thu nhập bổ sung. Quý vị cũng

có thể đăng ký WIC cho dù quý vị không được nhận SNAP. 

Xem: Mass.gov/women-infants-children-wic-nutrition-program 

*CHÚ Ý：Chỉ có thể dùng SNAP để mua thực phẩm. Không thể dùng SNAP cho Youth Pass MBTA, Hubway hay vé vào bảo tàng. SNAP là Chương trình Hỗ trợ Dinh 

dưỡng Bổ sung với tên gọi chính thức là Tem phiếu Thực phẩm. 
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