Atualização sobre o Programa de Incentivos

As despesas do HIP superaram as expectativas.
O que isso significa para o HIP?
O HIP está suspenso até nova ordem. O último dia para obter os benefícios de
incentivo do HIP é dia 15 de abril de 2018.
Sabemos que o HIP desempenha um papel fundamental ajudando você a comprar
frutas e verduras saudáveis para sua família. Esperamos retomar o programa
durante o período de colheita do verão de 2018.
Daremos mais informações por volta de julho de 2018.
Importante: Você ainda pode usar o SNAP para comprar frutas e verduras em
 mercados agrícolas
 bancas de frutas e
verduras

 mercados móveis
 Programas de Agricultura Apoiada
pela Comunidade (CSA)
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Para obter mais informações sobre os programas DTA
Acesse mass.gov/dta
Siga-nos no Twitter @DTA_Listens

Aumente seus benefícios SNAP
Há outras formas de aumentar seus benefícios.
Fale com a DTA sobre suas despesas!
Você pode obter créditos para estas despesas,
mesmo que atualmente não esteja pagando
integralmente por elas. Isso pode ajudar a
aumentar seus benefícios SNAP!

Custos de moradia: Aluguel,
hipoteca (principal, juros,
impostos e seguro), taxas de
condomínio, etc.

Custos de serviços:
Aquecimento, refrigeração,
eletricidade, coleta de lixo,
água e esgoto, telefone

Custos de assistência de
dependentes: Conte-nos sobre
os custos de assistência infantil
ou de adultos

Pensão alimentícia: Você
pode receber créditos para
pagar a ordem de pensão
alimentícia do tribunal

Despesas médicas: Clientes
idosos ou deficientes podem
reivindicar co-pagamentos,
prescrições, medicamentos
vendidos sem prescrição médica,
seguro de saúde, transporte, etc.

Mais Recursos
Para saber onde se encontram as
fontes alimentares locais, contate a
Project Bread através do número 1800-645-8333

Para receber conselhos nutricionais,
acesse o site de Food & Nutrition
Service www.choosemyplate.gov

Para saber quais são os
programas de serviços de
saúde e humanitários na sua

Para obter informações sobre
provedores locais de emprego e
formação, acesse o site
www.snappathtowork.org

Para obter mais informações sobre os programas DTA
Acesse mass.gov/dta
Siga-nos no Twitter @DTA_Listens

