Aktualne informacje o programie zakupu zdrowej
żywności Healthy Incentive Program (HIP)

Popularność programu HIP przeszła najśmielsze oczekiwania.
Co to oznacza dla HIP?
HIP zostaje zawieszony aż do odwołania. Premie w ramach programu można
zbierać do 15 kwietnia 2018 r. włącznie.
Wiemy, że HIP stanowi kluczową pomoc przy zakupie zdrowych warzyw
i owoców dla Twojego gospodarstwa domowego. Mamy nadzieję, że program
zostanie uruchomiony ponownie w sezonie 2018.
Więcej informacji podamy bliżej lipca 2018 r., kiedy będziemy wiedzieć więcej.
Uwaga: Wciąż można wykorzystywać SNAP na zakup warzyw i owoców na:
 giełdach rolników
 straganach

 targach obwoźnych
 w ramach programów wspierania
lokalnych inicjatyw rolniczych (CSA)

Polish

Więcej informacji o programach DTA
znajdziesz na stronie mass.gov/dta
Śledź nas na Twitterze na @DTA-Listens

Korzystaj ze wszystkich dostępnych świadczeń
Istnieją inne sposoby, aby maksymalnie wykorzystać
przysługujące świadczenia.
Poinformuj DTA o swoich wydatkach!
Możesz otrzymać środki na pokrycie tych
wydatków, nawet jeśli obecnie nie opłacasz ich w
pełni. W ten sposób możesz zwiększyć wysokość
świadczeń SNAP!

Koszty mieszkania: czynsz,
hipoteka (kapitał główny, odsetki,
podatki i ubezpieczenie), opłaty
za mieszkanie własnościowe itp.

Koszty mediów:
ogrzewanie, klimatyzacja,
elektryczność, wywóz śmieci,
woda i kanalizacja, telefon

Koszty utrzymania osób
pozostających na Twoim
utrzymaniu: Poinformuj nas o
kosztach opieki nad dzieckiem
lub osobą dorosłą pozostającą na
Twoim utrzymaniu

Alimenty na dziecko:
Możesz otrzymać środki na
opłacenie zasądzonych
alimentów na dziecko

Koszty opieki lekarskiej:
Osoby starsze lub
niepełnosprawne mogą ubiegać
się o środki na dopłaty, leki na
receptę, leki bez recepty,
ubezpieczenie zdrowotne,
transport itp.

Inne możliwości
Więcej informacji o lokalnych
źródłach żywności można uzyskać,
dzwoniąc na infolinię Project
Bread na numer 1-800-645-8333
Porady żywieniowe dostępne są na
stronie internetowej Agencji
Żywności i Żywienia:
www.choosemyplate.gov

Więcej informacji o programach DTA
znajdziesz na stronie mass.gov/dta
Śledź nas na Twitterze na @DTA-Listens

Aby dowiedzieć się o
niezbędnych programach zdrowia
i pomocy społecznej w swojej
okolicy, zadzwoń na 2-1-1

Aby znaleźć lokalnych
pracodawców i szkoleniowców,
wejdź na stronę
www.snappathtowork.org

