
 (HIP) تحدیث بشأن برنامج الحوافز الصحیة
آخر یوم لكسب مزایا برنامج HIP ھو 28 فبرایر 2019 

تعلن HIP جدوالً موسمیاً تم تحدیثھ!

 ؟ HIPماذا یعني ذلك بالنسبة لبرنامج 

سیتم تشغیل HIP وفق جدول موسمي تم تمدیده.  وھذا یعني أن بإمكان العمالء كسب 
دوالرات HIP حتى 28 فبرایر 2019.

نحن نعلم أن برنامج یلعب دورا حاسما في مساعدتك على شراء الفواكھ والخضروات لذلك فإن  
.  2019سوف یستأنف في ربیع   HIPبرنامج 

www.mass.gov/massgrown للعثور على موقع ، إذھب إلى
 .nutrition programs أسفل برامج التغذیة ،HIP انقر فوق الخریطة واختر

 DTA النھاري للبالغینلالطالع على مزید من المعلومات حول برامج العالج 
 mass.gov/dta  یُرجى زیارة 

 DTA_Listens@ تابعونا على تویتر في 

http://www.mass.gov/massgrown
http://mass.gov/dta
http://mass.gov/dta
http://mass.gov/dta


ھناك طرق أخرى لتعظیم ما تحصل علیھ من إعانات.

 ! عن نفقاتك DTAأخبر برامج العالج النھاري للبالغین 

قد تحصل على اعتماد لتلك النفقات حتى لو لم تكن تدفع مقابلھا 
بشكل كامل حالیاً. قد یساعد ذلك على زیادة إعانات برنامج 

 الخاصة بك!   SNAPئیة التكمیلیة المساعدة الغذا

التأجیر، الرھن  : تكالیف المأوى
العقاري (المبلغ األساسي، الفائدة، 

 الضرائب، والتأمین)، رسوم الشقة، الخ.

التدفئة، التبرید،  : تكالیف المرافق 
الكھرباء، جمع القمامة، المیاه 

 والصرف الصحي، الھاتف

برنا عن أخ : تكالیف الرعایة التابعة
تكالیف رعایة األطفال أو تكالیف 

 الرعایة الخاصة بالبالغین

دفعات إعالة الطفل الموجة إلى  
د تحصل : ق DORالدخل إدارة 

على اعتماد لدفع إعالة الطفل التي 
 أمرت بھا المحكمة

قد یحصل العمالء  : التكالیف الطبیة 
المسنون أو المعوقون على مشاركة في 

الوصفات الطبیة، األدویة التي  السداد،  
تُصرف دون وصفة طبیة، التأمین 

 الصحي، النقل، الخ.

 المزید من الموارد

 DTAلالطالع على مزید من المعلومات حول برامج العالج النھاري للبالغین 
یُرجى زیارة
 DTA_Listensتابعونا على تویتر في @

للحصول على المشورة الغذائیة یرجى زیارة 
 موقع خدمة الغذاء والتغذیة على

www.choosemyplate.gov 

للحصول على مصادر غذائیة محلیة، یرجى 
االتصال بالخط الساخن لـ بریدز فوود 

على  Bread's Food Sourceسورس 
 8333-645-800-1الرقم 

للحصول على برامج الخدمات 
الصحیة والخدمات البشریة األساسیة 

-1-2تصال  بـ في منطقتك یرجى اال

للعثور على وظائف محلیة ومقدمي 
 تدریب محلیین، یرجى زیارة

www.snappathtowork.org 

قم بتعظیم المزایا الخاصة بك 
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