برنامج التغذية المساعدة التكميلية ()SNAP

سر
كان معروفًا فيما سبق باسم قسائم الطعام ( ،)Food Stampsوهو يساعد األفراد واأل ُ َ
على الحصول على طعام لمائدتهم .إن  SNAPهو البرنامج األكثر فاعلية في البالد ،حيث
يساعد  8ماليين أمريكي في البقاء بعيدًا عن الفقر ،ويشمل ذلك  4ماليين طفل .يعتمد أكثر
من  900,000من سكان تينيسي على برنامج  SNAPللهروب من الجوع .

ما مقدار ما يمكن أن أحصل عليه؟

يعتمد مبلغ معونات برنامج  SNAPعلى دخلك ونفقاتك وعدد أفراد أسرتك .في والية
تينيسي ،الحد األقصى لمبلغ المعونة الشهري للفرد هو  .$281يبلغ متوسط مبلغ المعونة
الشهري  .$150يتم تعبئة المعونات على بطاقة تحويل المنافع اإللكترونية ( )EBTكل
شهر.

كيف تعمل بطاقة EBT؟

تعمل بطاقة  EBTمثل بطاقة الخصم وتُقبَل في جميع متاجر البقالة ومتاجر السوبر ماركت
تقريبًا .ويمكن استخدامها لشراء الطعام لتحضيره في المنزل .يمكنك شراء بذور خضروات
ونباتات يمكنك تناولها .تقبل العديد من أسواق المزارعين اآلن بطاقة برنامج  .SNAPتقدم
بعض األسواق "مكافآت إضافية" إلنفاقها على المنتجات الطازجة إذا كنت تستخدم بطاقة
 EBTالخاصة بك .راجع السوق المحلي في منطقتك بشأن هذه الفرصة.

التقدم بطلب للحصول عىل معونات SNAP
قدم طلبك على اإلنترنت .https://onedhs.tn.gov/csp :قدم الطلب عن طريق الفاكس أو
البريد إلى مكتب المقاطعة التابع إلدارة تينيسي للخدمات اإلنسانية ( .)DHSابحث عن مكتب المقاطعة
الخاص بك على.https://bit.ly/SNAPOffices :

عملية تقديم الطلبات

إنها عملية مجانية وسرية .يستغرق تقديم الطلب عبر اإلنترنت حوالي  30دقيقة .يجب تقديم
الطلبات في مكتب  DHSفي المقاطعة التي يقيم فيها مقدم الطلب .كن مستعدًا لإلبالغ عن
الدخل (األجور ،واألموال من الوالدين) ،والنفقات (اإليجار ،والمرافق ،وتكاليف رعاية
األطفال) ،والموارد (معلومات الحساب المصرفي) .المستندات الداعمة ضرورية .يُحدد
موعد مقابلة مع أخصائي حالة تابع إلدارة األمن الوطني ( )DHSبعد تقديم األوراق،
ويكون أمام إدارة  DHSمهلة  30يو ًما لمراجعة طلبك .اتصل بنا إذا واجهتك مشاكل في
تقديم الطلب.

رشوط األهلية لالستفادة من برنامج
SNAP

تعتمد األهلية لالستفادة من برنامج  SNAPعلى
الدخل والموارد .ال بد أن تكون قيمة الموارد لدى
األسرة أقل من  .$2,750يجب أن يكون دخل
أسرتك أقل من حدود الدخل المذكورة أدناه .األسر
التي بها شخص يزيد عمره عن  59عا ًما قد تكون
مؤهلة أو قد تتلقى استحقاقات للعجز حتى لو كان
لديها المزيد من الموارد أو الدخل.
حجم األشة

اإلجمال الشهري
الدخل
ي

1

1,473$

2

1,984$

3

2,495$

4

3,007$

باإلضافة إل تلبية متطلبات الدخل ،يمكن أن
ً
تكون األش مؤهلة إذا استوفت واحدا عىل األقل
المعايي التالية:
من
ر
تلق المساعدة المؤقتة لألش المحتاجة
ي
( Temporary Assistance for Needy
ً
/ )Families, TANFمعونة األش أوال
( )Families Firstأو معونة الضمان
االجتماع ()SSI
ي
رعاية طفل دون سن  18أن يكون أحد أفراد
ً
األشة حامل
بي سن  18وً 49
إذا كان جميع أفراد األشة ر ن
عاما،
في ىج التحقق من المتطلبات اإلضافية عىل
ر
الرابطhttps://bit.ly/SNAPABAWD :
اتصل بالرقم  211ليتم التحقق من أهليتك

