برنامج الحوافز الصحية )(HIP
األسئلة المتكررة ) :(FAQعمالء برنامج المساعدة
الغذائية التكميلية SNAP
سؤال :ما هو برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اإلجابة :برنامج الحوافز الصحية ( )HIPهو برنامج لمساعدتك على شراء المزيد من الفاكهة والخضروات من المزارعين باستخدام المساعدات
التي تحصل عليها من خالل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (( )SNAPوالمعروفة أيضًا بطوابع الغذاء) .برنامج الحوافز الصحية هو برنامج
يساعدك على الفوز بمزيد من إعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ( ،)SNAPوتنفرد به والية ماساتشوستس.

سؤال :كيف يعمل برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ :اﺳﺗﺧدم ﻣﺳﺎﻋداﺗك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) (SNAPﻟدى أﺣد ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (HIPﻟﺷراء اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿروات .ﺳﺘﻀﺎف أﻣﻮال ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  SNAPاﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﻛﮫ واﻟﺨﻀﺮوات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  EBTاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺣﺘﻰ ﺣﺪ ﺷﮭﺮي ﻣﻌﯿﻦ .
ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﮭﻣﺔ :ﻻ ﺑد ﻣن ﻗﯾﺎﻣك ﺑﺈﻧﻔﺎق ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) / (SNAPطواﺑﻊ اﻟﻐذاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿروات ﺣﺗﻰ
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ).(HIP
ﻣن اﻟﺳﮭل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) . (HIPﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﺣﺎل إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻧﻘود إﻟﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ) (EBTﺳﺘﺮى اﻟﻤﺒﻠﻎ ﯾﻀﺎف ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ رﺻﯿﺪك ﻟﺪى  .SNAPوﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل داﺋ ًﻤﺎ ،ﯾﻤﻜﻨﻚ إﻧﻔﺎق ھﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻋﻠﻰ طﻌﺎم
SNAPﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﻗﺒﻮل. SNAP

سؤال :كم يمكنني أن أحقق كل شهر من خالل برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اإلجابة :يمكنك تحقيق:
• حتى  40دوالرً ا في الشهر إن كان هناك فرد أو فردين في العائلة الخاضعة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ()SNAP
• حتى  60دوالرً ا في الشهر إن كان هناك  3إلى  5أفراد في العائلة الخاضعة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ()SNAP
• حتى  80دوالرً ا في الشهر إن كان هناك  6أفراد أو أكثر في العائلة الخاضعة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ()SNAP
ﺗذﻛر:ھذه اﻷﻣوال اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗردادھﺎ ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ  EBTاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻛل ﺷﮭر ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻣن
ﺑرﻧﺎﻣﺞ .SNAP

سؤال :أين يمكنني كسب مساعدات برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اإلجابة :يمكنك شراء الفاكهة والخضروات الخاضعة لبرنامج الحوافز الصحية ( )HIPمن األماكن المشاركة في البرنامج في جميع أنحاء
اﻟوﻻﯾﺔ .ﺗﺷﻣل اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• أسواق المزارعين
• أسواق المزارعين الجوالة
• أجنحة المزارع
• برامج الشراكة الخاصة بمزارع نظام الزراعة المدعومة مجتمعيًا )(CSA

سؤال :كيف يمكنني العثور على متاجر بيع التجزئة المشاركة في برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ :ھﻧﺎك طرق ﻛﺛﯾرة ﻟذﻟك!
• اذھب إﻟﻰ ) https://massnrc.org/farmlocator/map.aspxاﺧﺗر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ  ،HIPأﺳﻔل ﺑراﻣﺞ
_______اﻟﺗﻐذﯾﺔ (Nutrition Programs
• اذهب إلى mass.gov/HIP
اتصل بالخط الساخن لـ  Project Bread’s FoodSourceعلى الرقم 1-800-645-8333
•
ﻧﺻﯾﺣﺔ :اﺑﺣث ﻋن ﺷﻌﺎر  HIPﻋﻧد اﻟﺗﺳوق ،أو ﺳل اﻟﻣزارع ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ .HIP
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻛﺳب ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (HIPﺑﺎﻟﺷراء ﻣن ﻣﺗﺎﺟر اﻷﻏذﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻷﺳواق اﻟﻣرﻛزﯾﺔ،إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺣﻼت اﻟﺳوﺑر ﻣﺎرﻛت أو
أي ﻣوﻗﻊ ﯾﻘﺑل  ،SNAPﯾﻣﻛﻧك إﻧﻔﺎق اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ  EBTاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ .HIP

سؤال :أي الفاكهة والخضروات القادمة من مزارع برنامج الحوافز الصحية ( )HIPتخضع لبرنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اإلجابة :الفاكهة والخضروات الطازجة والمُعلّبة والمُجففة والمُجمّدة ،ويجب أال تحتوي على أي سكر أو ملح أو دهون أو زيوت مضافة.
كمثال لتلك المنتجات:
• البصل
• اإلجاص
• البروكولي
• الطماطم المُعلّبة
• صلصة التفاح
• التوت المُجمد
• عش الغراب المُجفف
• األعشاب الطازجة
• بذور الخضروات
• الشتالت من أجل حديقتك (مثل بذور الطماطم أو نباتات الطماطم)
أمثلة لألغذية غير المُؤهلة للبرنامج:
• عصائر الخضروات والفاكهة (بما في ذلك سيدر التفاح)
• فاكهة وخضروات الزينة والتزيين
• التوابل واألعشاب المجففة

سؤال :لم يتبق لي نقود في بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات ( .)EBTهل ما يزال بإمكاني الحصول على مساعدات
برنامج الحوافز الصحية ( )HIPلهذا الشهر؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ :ﻻ.ﯾﺟب أن ﯾﻛون  SNAPﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ  EBTاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻟدﻓﻊ ﺛﻣن اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿروات ﻗﺑل إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن
ﺧﻼل  .HIPإن ﻛﻧت ﻗد أﻧﻔﻘت ﻛل ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) (SNAPﻟﮭذا اﻟﺷﮭر ،ﺳﯾﻛون ﻋﻠﯾك اﻧﺗظﺎر ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدات
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ) (SNAPﺣﺗﻰ ﺗﻛﺳب ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ).(HIP

سؤال :متى يبدأ حساب الحد الشهري الخاص بي بالنسبة لبرنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اإلجابة :يبدأ حساب الحد الشهري الخاص بك من برنامج الحوافز الصحية ( )HIPفي بداية كل شهر ،وهو ال يبدأ في اليوم نفسه الذي تتلقى فيه
مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ( )SNAPالخاصة بك.
ﻣﺛﺎل :ﺳﺎﻟﻲ ﺳﻣﯾث ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) (SNAPﻛﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﻓرد واﺣد .ﺣدھﺎ اﻟﺷﮭري اﻟﺧﺎص ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (HIPھو  40دوﻻرً ا ،وھﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) (SNAPﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣن ﻛل ﺷﮭر.
ﻓﻲ  1ﯾوﻧﯾو ،اﺷﺗرت ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ  20دوﻻرً ا ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) .(HIPﺗﺑﻘﻰ ﻟﺳﺎﻟﻲ  20دوﻻرً ا ﻟﺗﺳﺗﺣﻘﮭﺎ ﻋن
ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو .ﯾﻣﻛن ﻟﺳﺎﻟﻲ أن ﺗﻛﺗﺳب  40دوﻻرً ا اﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن اﻷول ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو.

سؤال :كيف يمكنني أن أكتسب الحد اإلجمالي الخاص بي من مساعدات برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اإلجابة :اشتر فاكهة وخضروات برنامج الحوافز الصحية ( )HIPقبل إنفاق مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ()SNAP
الخاصة بك في شراء أغذية أخرى.
ﻣﺛﺎل :ﯾﺣﺻل ﺟون ﺳﻧو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) (SNAPوﻗدرھﺎ  300دوﻻر ،وھو ﯾذھب إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋداﺗﮫ اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) (SNAPوﯾﻘوم ﺑﺷراء ﻛل ﺣﺎﺟﺗﮫ ﻣن اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿروات .اﺳﺗطﺎع
ﺟون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﺷﮭري ﻟﮫ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) ،(HIPوھو 60دوﻻرً ا ،وﺑذﻟك اﺳﺗﺧدم
ﻣﺳﺎﻋدات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ) (SNAPاﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺷراء ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ أﺧرى.

سؤال :كيف يمكنني تبين مقدار مساعدات حوافز برنامج الحوافز الصحية ( )HIPالتي اكتسبتها هذا الشهر؟
اإلجابة :هناك طريقتان لتبين هذا.
 .1عندما تشتر فاكهة وخضروات خاضعة لبرنامج الحوافز الصحية ( ،)HIPانظر إيصال السداد .سيبين ما يلي:
• رصيد حساب برنامج الحوافز الصحية ( / )HIPبطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات ( )EBTالخاص بك
• حوافز برنامج الحوافز الصحية ( )HIPالتي اكتسبتها عن عملية الشراء هذه
• حوافز برنامج الحوافز الصحية ( )HIPالتي اكتسبتها ذلك الشهر
 .2اﺗﺻل ﺑرﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣدون ﻋﻠﻰ ظﮭر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ) (EBTاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ) (2555-997-800-1وﺳﯾﺗم إﺧﺑﺎرك:
• ﺑرﺻﯾد ﺣﺳﺎب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) / (HIPﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ) (EBTاﻟﺧ
• ﺎص ﺑك وﻛم أُﺿِ ﯾف إﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣواﻓز اﻟﺻﺣﯾﺔ ) (HIPﻟذﻟك اﻟﺷﮭر.

عينة لإليصال
يبين هذا الرصيد المبدئي لمساعدات برنامج
المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP " .)SNAP
 "Purchaseهو المبلغ المنصرف عن طريق
بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات (.)EBT
" "HIP Earnedهو الجزء من عملية الشراء
المتوافق مع برنامج الحوافز الصحية (،)HIP
حيث تم في الحال استرداد " SNAP
 "Purchaseبـ " ،"HIP Earnedوهذا هو
السبب في عدم وجود تغيير في رصيد حساب
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (.)SNAP

20.00
230.00

" "HIP Earned MTDهو مقدار
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ )(HIP
اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺘﮭﺎ ھﺬا اﻟﺸﮭﺮ ،وﯾﻤﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ )(HIP
اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﯾﺰال ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬا
اﻟﺸﮭﺮ ﺑﻄﺮح " "HIP Earned MTDﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ
) (HIPاﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ) 40أو  60أو
 80دوﻻ ًر ا(.

قدرا إضاف ًيا
سؤال :إن لم أحقق الحد الشهري األقصى لبرنامج الحوافز الصحية ( ،)HIPهل يمكنني تحقيق ً
من مساعدات برنامج الحوافز الصحية ( )HIPالشهر التالي؟
اإلجابة :ال .حدك الشهري األقصى ثابت كل شهر ،بدءًا من اليوم األول من الشهر.

سؤال :ماذا لو كانت لدي أسئلة بشأن برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ:

• اتصل بالخط الساخن لـ Project Bread’s FoodSourceعلى الرقم 1-800-645-8333
• ﻗم ﺑزﯾﺎرة mass.gov/HIP

سؤال :كيف تفيدني وعائلتي األغذية ال ُمحددة من قبل برنامج الحوافز الصحية ()HIP؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ :إن ﺗﻧﺎول اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿروات ﻛل ﯾوم ﯾﺑﻘﯾﻛم ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺟﯾدة! ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺣﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣراض
اﻟﻘﻠب واﻟﺳﻛري وارﺗﻔﺎع اﻟﻛﻠﺳﺗرول ﻓﻲ اﻟدم واﻟﺳرطﺎن ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وزن ﺻﺣﻲ .ﺗﻧﻌم اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺻﺣﺔ أﻓﺿل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ واﻟﺧﺿروات!

ﻗم ﺑزﯾﺎرة  www.mahealthyfoodinasnap.orgﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد.

