تحديث بشأن برنامج الحوافز الصحية )(HIP

لقد فاق إنفاق برنامج الحوافز الصحية  HIPالتوقعات.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لبرنامج HIP؟
تم تعليق برنامج الحوافز الصحية  HIPحتى إشعار آخر ،واليوم األخير لكسب فوائد حافز
برنامج  HIPھو  15أبريل .2018
نحن نعلم أن برنامج  HIPيلعب دوراً حاسما في مساعدتك على شراء الفواكه والخضروات
الصحية ألسرتك ،ونأمل أن نستأنف البرنامج لجزء من الموسم لزراعي لصيف .2018
وسوف نقدم المزيد من المعلومات قرب شھر يوليو  2018عندما نعرف المزيد.
مھم :ما يزال بإمكانك استخدام برنامج المساعدة الغذائية التكميلية  SNAPلشراء الفواكه
والخضروات من
 األسواق الجوالة
 برامج الزراعة المدعومة للمجتمع المحلي
)(CSA

 أسواق المزارعين
 منصات العرض

Arabic

لالطالع على مزيد من المعلومات حول برامج العالج النھاري للبالغين DTA
يُرجى زيارة

تابعونا على تويتر في @DTA_Listens

ھناك طرق أخرى لتعظيم ما تحصل عليه من إعانات.

أخبر برامج العالج النھاري للبالغين  DTAعن نفقاتك !
تكاليف المأوى  :التأجير ،الرھن
العقاري )المبلغ األساسي ،الفائدة،
الضرائب ،والتأمين( ،رسوم الشقة ،الخ.

قد تحصل على اعتماد لتلك النفقات حتى لو لم تكن تدفع مقابلھا
بشكل كامل حاليا ً .قد يساعد ذلك على زيادة إعانات برنامج
المساعدة الغذائية التكميلية  SNAPالخاصة بك!
تكاليف المرافق  :التدفئة ،التبريد،
الكھرباء ،جمع القمامة ،المياه
والصرف الصحي ،الھاتف

تكاليف الرعاية التابعة  :أخبرنا عن
تكاليف رعاية األطفال أو تكاليف
الرعاية الخاصة بالبالغين

دفعات إعالة الطفل الموجة إلى
إدارة الدخل  : DORقد تحصل

التكاليف الطبية  :قد يحصل العمالء
المسنون أو المعوقون على مشاركة في
السداد ،الوصفات الطبية ،األدوية التي
ُتصرف دون وصفة طبية ،التأمين
الصحي ،النقل ،الخ.

على اعتماد لدفع إعالة الطفل التي
أمرت بھا المحكمة

المزيد من الموارد
للحصول على برامج الخدمات
الصحية والخدمات البشرية األساسية
في منطقتك يرجى االتصال بـ -1-2

للعثور على وظائف محلية ومقدمي
تدريب محليين ،يرجى زيارة
www.snappathtowork.org

للحصول على مصادر غذائية محلية ،يرجى
االتصال بالخط الساخن لـ بريدز فوود
سورس  Bread's Food Sourceعلى
الرقم 8333-645-800-1
للحصول على المشورة الغذائية يرجى زيارة
موقع خدمة الغذاء والتغذية على
www.choosemyplate.gov
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