التقدم بطلب للحصول عىل معونات
SNAP

باإلضافة إىل تلبية متطلبات الدخل ،يمكن أن تكون األس
ً
واحدا عىل األقل من المعايب التالية:
مؤهلة إذا استوفت
•

قدم طلبك عىل ر
اإلنتنت:
https://faonlineapp.dhs.tn.gov
البيد إىل مكتب المقاطعة
قدم الطلب عن طريق الفاكس أو ر
.
تينيس للخدمات اإلنسانية ( )DHSابحث عن
التابع إلدارة
ي
مكتب المقاطعة الخاص بك عىل:
shorturl.at/eGQU5
لمزيد من المعلومات ،تواصل مع  DHSعىل رقم:
1-866-311-4287

عملية التقديم
إنها عملية مجانية وسية.
حواىل  30دقيقة.
عب اإلنبنت
يستغرق تقديم الطلب ر
ي
الت يقيم
يجب تقديم الطلبات يف مكتب  DHSيف المقاطعة ي
فيها مقدم الطلب.
ً
كن مستعدا لإلبالغ عن الدخل (األجور ،واألموال من
الوالدين) ،والنفقات (اإليجار ،والمرافق ،وتكاليف رعاية
المضف) .من
األطفال) ،والموارد (معلومات الحساب
ي
الضوري وجود وثائق داعمة (تشمل األمثلة بيان الراتب،
وعقد اإليجار ،وما إىل ذلك).

•
•

تلق المساعدة المؤقتة لألس المحتاجة
ي
( Temporary Assistance for Needy
ً
/)Families, TANFمعونة األس أوال
االجتماع
( )Families Firstأو معونة الضمان
ي
()SSI
رعاية طفل تحت سن 18
ً
أن يكون أحد أفراد األسة حامل

إذا كان جميع أفراد األسة تباوح أعمارهم بي  18و،49
فتحقق من المتطلبات اإلضافية عىل هذا الرابط:
shorturl.at/wCD69
اتصل بالرقم  211ليتم التحقق من أهليتك

ما مقدار ما يمكن أن أحصل عليه؟
يعتمد مبلغ معونات برنامج  SNAPعىل دخلك
تينيس ،الحد
ونفقاتك وعدد أفراد أستك .يف والية
ي
األقىص لمبلغ المعونة الشهري للفرد هو  .$204يتم
تعبئة المعونات عىل بطاقة تحويل المنافع اإللكبونية
( )EBTكل شهر.

كيف تعمل بطاقة EBT؟

أخصائ حالة يف  DHSبعد تقديم
يتم تحديد موعد مقابلة مع
ي
أوراقك.
أمام  DHSمهلة ً 30
يوما لمراجعة طلبك.

ُ
وت ر
قبل يف جميع متاجر
تعمل بطاقة  EBTمثل بطاقة الخصم
ً
ر
تقريبا .ويمكن استخدامها لشاء
البقالة ومتاجر السوبر ماركت
ر
الطعام لتحضبه يف المبل .يمكنك ساء بذور خضوات
ونباتات يمكنك تناولها.

تينيس
اتصل بمركز العدالة يف
ي
( )Tennessee Justice Centerعىل الرقم
 877-608-1009إذا كانت لديك مشكالت يف
طلبك.

تقبل العديد من أسواق المزارعي اآلن بطاقة برنامج .SNAP
تقدم بعض األسواق "مكافآت إضافية" إلنفاقها عىل
المنتجات الطازجة إذا كنت تستخدم بطاقة  EBTالخاصة
المحىل يف منطقتك بشأن هذه الفرصة.
بك .راجع السوق
ي

ُ
دليل برنامج  SNAPلألس

إن برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (،)SNAP
ً
المعروف سابقا ُباسم قسائم الطعام (،)Food Stamps
يساعد األفراد واأل رس عىل الحصول عىل طعام لمائدتهم .إن
ر
األكب فاعلية يف البالد ،حيث يساعد 8
البنامج
 SNAPهو ر
ً
أمريك يف البقاء بعيدا عن الفقر ،ويشمل ذلك  4ماليي
ماليي
ي
يعتمد ر
طفل.
تينيس عىل برنامج
سكان
من
900,000
من
أكب
ي
 SNAPللهروب من الجوع.

رسوط األهلية لالستفادة من SNAP
تعتمد األهلية لالستفادة من برنامج  SNAPعىل الدخل
والموارد .يجب أن تكون قيمة الموارد لدى األسة أقل من
 .$2,250يجب أن يكون دخل أستك أقل من حدود الدخل
الت تحتوي عىل شخص يزيد عمره عن
المذكورة أدناه .األس ي
ً 59
عاما قد تكون مؤهلة أو قد تتلق استحقاقات للعجز ،حت
لو كان لديها المزيد من الموارد أو الدخل.

حجم األرسة

اإلجمال الشهري
الدخل
ي

1

$1,383

2

$1,868

3

$2,353

4

$2,839
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