
 (HIP) برنامج الحوافز الصحية

: عمالء برنامج المساعدة  (FAQ)األسئلة المتكررة

SNAPذائية التكميلية الغ

(؟HIPؤال: ما هو برنامج الحوافز الصحية )س

المساعدات برنامج لمساعدتك على شراء المزيد من الفاكهة والخضروات من المزارعين باستخدام هو ( HIPبرنامج الحوافز الصحية ): اإلجابة

برنامج هو )والمعروفة أيًضا بطوابع الغذاء(. برنامج الحوافز الصحية  (SNAPالتي تحصل عليها من خالل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )
 (، وتنفرد به والية ماساتشوستس.SNAPيساعدك على الفوز بمزيد من إعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

(؟HIPيعمل برنامج الحوافز الصحية )سؤال: كيف 

اإلجابة: استخدم مساعداتك التي تحصل علیھا من خالل برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) لدى أحد بائعي التجزئة التابعین لبرنامج 
الحوافز الصحیة (HIP) لشراء الفاكھة والخضروات. ستضاف أموال برنامج SNAP التي تنفقھا على الفواكھ والخضروات الخاضعة للبرنامج 

. إلى بطاقة EBT الخاصة بك مباشرة، حتى حد شھري معین

مالحظة مھمة: ال بد من قیامك بإنفاق مساعدات برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) / طوابع الغذاء على الفاكھة والخضروات حتى 
 .(HIP) تحصل على مساعدات برنامج الحوافز الصحیة

. یتم في الحال إضافة النقود إلى بطاقة التحویل اإللكتروني  (HIP) من السھل الحصول على مساعدات برنامج الحوافز الصحیة
للمخصصات (EBT) سترى المبلغ یضاف مرة أخرى إلى رصیدك لدى SNAP. وكما ھو الحال دائًما، یمكنك إنفاق ھذا الرصید على طعام 

. SNAPفي أي مكان یتم فیھ قبولSNAP

(؟ HIPسؤال: كم يمكنني أن أحقق كل شهر من خالل برنامج الحوافز الصحية )

يمكنك تحقيق:: اإلجابة

 ( SNAPدوالًرا في الشهر إن كان هناك فرد أو فردين في العائلة الخاضعة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ) 40حتى  •

 ( SNAPفي العائلة الخاضعة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ) فرادأ 5إلى  3ًرا في الشهر إن كان هناك دوال 60حتى  •

( SNAPأو أكثر في العائلة الخاضعة لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية ) فرادأ 6دوالًرا في الشهر إن كان هناك  80حتى  •

تذكر:ھذه األموال اإلضافیة یمكنك استردادھا مرة أخرى على بطاقة EBT الخاصة بك كل شھر، إضافة إلى المزایا الشھریة المعتادة من 
.SNAP برنامج

(؟ HIPسؤال: أين يمكنني كسب مساعدات برنامج الحوافز الصحية )

ج في جميع أنحاء في البرنام مشاركةال األماكن( من HIPيمكنك شراء الفاكهة والخضروات الخاضعة لبرنامج الحوافز الصحية ): اإلجابة

الوالیة. تشمل المواقع المشاركة ما یلي:
 أسواق المزارعين  •

 أسواق المزارعين الجوالة  •

 ع زار  أجنحة الم   •

(CSA)برامج الشراكة الخاصة بمزارع نظام الزراعة المدعومة مجتمعًيا  •
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(؟ HIPحية )سؤال: كيف يمكنني العثور على متاجر بيع التجزئة المشاركة في برنامج الحوافز الص

اإلجابة: ھناك طرق كثیرة لذلك! 
           اذھب إلى https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx (اختر برنامج الحوافز الصحیة HIP، أسفل برامج 

 (Nutrition Programs التغذیة_______
 mass.gov/HIPاذهب إلى  •

1-800-645-8333على الرقم  Project Bread’s FoodSource اتصل بالخط الساخن لـ•

.HIP عند التسوق، أو سل المزارع ما إذا كان من المشاركین في برنامج HIP نصیحة: ابحث عن شعار

ال یمكن كسب مساعدات برنامج الحوافز الصحیة (HIP) بالشراء من متاجر األغذیة، مثل األسواق المركزیة،إال أنھ في محالت السوبر ماركت أو 
.HIP الخاصة بك من خالل برنامج EBT یمكنك إنفاق األموال التي حصلت علیھا في بطاقة ،SNAP أي موقع یقبل

(؟HIP( تخضع لبرنامج الحوافز الصحية )HIPسؤال: أي الفاكهة والخضروات القادمة من مزارع برنامج الحوافز الصحية )

أو دهون أو زيوت مضافة. ال تحتوي على أي سكر أو ملحيجب أ، والفاكهة والخضروات الطازجة والُمعلّبة والُمجففة والُمجّمدة: اإلجابة

كمثال لتلك المنتجات:

 البصل• 
 اإلجاص• 
البروكولي• 

 الطماطم الُمعلّبة  •

 صلصة التفاح  •

 التوت الُمجمد  •

 عش الغراب الُمجفف  •

 األعشاب الطازجة  •

 بذور الخضروات  •

ات الطماطم( الشتالت من أجل حديقتك )مثل بذور الطماطم أو نبات •

 لة للبرنامج:أمثلة لألغذية غير الُمؤه  
عصائر الخضروات والفاكهة )بما في ذلك سيدر التفاح(  •

فاكهة وخضروات الزينة والتزيين  •

 التوابل واألعشاب المجففة  •

على مساعدات  (.  هل ما يزال بإمكاني الحصولEBTنقود في بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات ) ليسؤال: لم يتبق 
 ( لهذا الشهر؟ HIPبرنامج الحوافز الصحية )

اإلجابة: ال.یجب أن یكون SNAP متاحاً على بطاقة EBT  الخاصة بك لدفع ثمن الفواكھ والخضروات قبل إضافة المال إلى البطاقة من 
خالل HIP. إن كنت قد أنفقت كل مساعدات برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) لھذا الشھر، سیكون علیك انتظار تلقي المساعدات 

 .(HIP) حتى تكسب مساعدات برنامج الحوافز الصحیة (SNAP)التالیة لبرنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة

•



(؟HIPحساب الحد الشهري الخاص بي بالنسبة لبرنامج الحوافز الصحية ) يبدأ: متى سؤال

وهو ال يبدأ في اليوم نفسه الذي تتلقى فيه  ،( في بداية كل شهرHIPيبدأ حساب الحد الشهري الخاص بك من برنامج الحوافز الصحية ): اإلجابة

 لخاصة بك. ( اSNAPمساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )

مثال: سالي سمیث مسجلة لدى برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) كعائلة من فرد واحد. حدھا الشھري الخاص ببرنامج 
الحوافز الصحیة (HIP) ھو 40 دوالًرا، وھي تحصل على مساعدات برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) في الثالث عشر من كل شھر. 

في 1 یونیو، اشترت سالي ما قیمتھ 20 دوالًرا من المواد الغذائیة الخاضعة لبرنامج الحوافز الصحیة (HIP). تبقى لسالي  20 دوالًرا لتستحقھا عن 
شھر یونیو. یمكن لسالي أن تكتسب 40 دوالًرا اعتباًرا من األول من شھر یولیو. 

(؟HIPساعدات برنامج الحوافز الصحية )الخاص بي من م يالحد اإلجمال كتسبيمكنني أن أ كيفسؤال: 

( SNAP( قبل إنفاق مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية )HIPاشتر فاكهة وخضروات برنامج الحوافز الصحية ): اإلجابة

 الخاصة بك في شراء أغذية أخرى.

مثال: یحصل جون سنو على مساعدات برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) وقدرھا 300 دوالر، وھو یذھب إلى سوق المزارعین المحلي 
بعد حصولھ على مساعداتھ الشھریة من خالل برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) ویقوم بشراء كل حاجتھ من الفاكھة والخضروات. استطاع 

ا، وبذلك استخدم  جون تحقیق الحد األقصى الشھري لھ في برنامج الحوافز الصحیة (HIP)، وھو60  دوالًر 
مساعدات برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة (SNAP) المتبقیة في شراء مواد غذائیة أخرى. 

تها هذا الشهر؟كتسب( التي اHIPن مقدار مساعدات حوافز برنامج الحوافز الصحية )ي  ب  ت   يمكننيسؤال: كيف 

هناك طريقتان لتبين هذا.: اإلجابة

 (، انظر إيصال السداد. سيبين ما يلي:HIPاكهة وخضروات خاضعة لبرنامج الحوافز الصحية ). عندما تشتر ف1

(  الخاص بكEBT( / بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات )HIPرصيد حساب برنامج الحوافز الصحية ) •
هذهعن عملية الشراء اكتسبتها ( التي HIPحوافز برنامج الحوافز الصحية ) •
 الشهر  لكذ اكتسبتها( التي HIPحوافز الصحية )حوافز برنامج ال •

•
2. اتصل برقم الھاتف المدون على ظھر بطاقة التحویل اإللكتروني للمخصصات (EBT) الخاصة بك (1-800-997-2555) وسیتم إخبارك: 

 برصید حساب برنامج الحوافز الصحیة (HIP) / بطاقة التحویل اإللكتروني للمخصصات (EBT) الخ
اص بك وكم  أُِض یف إلى البطاقة من خالل برنامج الحوافز الصحیة (HIP) لذلك الشھر.   •



افًيا ض(، هل يمكنني تحقيق قدًرا إHIPسؤال: إن لم أحقق الحد الشهري األقصى لبرنامج الحوافز الصحية )
 الشهر التالي؟ (HIPمن مساعدات برنامج الحوافز الصحية )

الشهر. ناألول مال. حدك الشهري األقصى ثابت كل شهر، بدًءا من اليوم : اإلجابة

(؟HIPسؤال: ماذا لو كانت لدي أسئلة بشأن برنامج الحوافز الصحية )

اإلجابة: 
1-800-645-8333لرقم على ا Project Bread’s FoodSourceاتصل بالخط الساخن لـ•

•mass.gov/HIP قم بزیارة 

(؟HIPدة من قبل برنامج الحوافز الصحية )ف تفيدني وعائلتي األغذية الُمحدسؤال: كي

اإلجابة: إن تناول الكثیر من الفاكھة والخضروات كل یوم یبقیكم في صحة جیدة! تساعد الحمیة الصحیة على الوقایة من اإلصابة بأمراض 
القلب والسكري وارتفاع الكلسترول في الدم والسرطان، كما تساعدك على الحفاظ على وزن صحي. تنعم العائالت بصحة أفضل عندما تتناول 

المزید من الفاكھة والخضروات! 
قم بزیارة www.mahealthyfoodinasnap.org لمعرفة المزید.

 برنامجيبين هذا الرصيد المبدئي لمساعدات 

 SNAP. "(SNAP) التكميلية الغذائية المساعدة

Purchaseلغ المنصرف عن طريق " هو المب

. (EBT) للمخصصات اإللكتروني التحويل بطاقة

"HIP Earnedعملية الشراء " هو الجزء من 

، (HIP) الصحية الحوافز برنامج المتوافق مع

 SNAPم في الحال استرداد "ت ثحي

Purchase" بـ "HIP Earned هو "، وهذا

حساب رصيد تغيير في السبب في عدم وجود 

 .(SNAP) التكميلية الغذائية المساعدة برنامج

 "HIP Earned MTD هو مقدار "

 (HIP) مساعدات برنامج الحوافز الصحیة
التي اكتسبتھا ھذا الشھر، ویمكنك معرفة قیمة 

 (HIP) مساعدات برنامج الحوافز الصحیة
التي ما یزال بإمكانك الحصول علیھا ھذا 

الشھر بطرح  "HIP Earned MTD" من 
إجمالي  مساعدات برنامج الحوافز الصحیة 
(HIP) الشھریة الخاصة بك (40 أو 60 أو 

80 دوالًر ا). 

عينة لإليصال

20.00

230.00




