
សំណួរសួរញឹកញាប ់(FAQ)៖ 

អតថិជិន SNAP 
Fresh. Canned. Dried. Frozen. 
It’s to be healthy! 

សំណួរ៖ តតើ HIP ជាអវ?ី 

ចត្លើយ៖ HIP ជួយ តោកអនកកនុងការទិញផ្លលត ើ និងបផ្នលឲ្យបានត្ចើនពីកសិករតា្រយៈអតថ្បតោជន ៍SNAP របស់តោកអនក 
(្តូវបានតេតៅលងផ្ែរថា ប័ណណ អាហារ)។ HIP ជាក្មវធិីតលើកទឹកចិតតផ្ែលមានតៅផ្តកនុងរែឋមា៉ា សា ូតសត ផ្ែលជួយ តោកអនកឲ្យទទួលបានអតថ្បតោជន ៍SNAP 
កានផ់្តត្ចើន។ 

សំណួរ៖ តតើ HIP ែតំណើ រការោ៉ា ងែូចត្េច? 

ចេត�ើយ៖ េត្ប ើអតថ្បេតជន ៍SNAP របស់េតកអនកជួ្ាយអនកលករ់យ HIP មាន ករ់បស់តេយើងេតើ្បទិីញផ�លត ើ និងបផ�ល។ 

េលកអ�កនឹងទទួលបានលុយ SNAP ែដលេលកអ�កចណំាយេទេលើែផ�េឈើ 

និងបែន�ែដលមានសិទ�ិទទួលេដយលុយេនាះប��ូ លេទក�ុងបណ័�  EBT វញិភា� មៗរហូតដល់ចំនួនកំណត្់របចែំខ។

សំខាន៖់ តោកអនក្តូវចំណាយអតថ្បតោជន៍ SNAP/បណ័ណ អាហារ តៅតលើផ្លលត ើ និងបផ្នលតែើ្បទីទួលបានអតថ្បតោជនត៍លើកទឹកចិតត HIP។ 

ងយ្សលួកុនងករទទួលបានអតថ្បេតជនត៍េលើកទឹកចិតត HIP។ លុែយំតេណើ  រករត្រយៈកត EBT របស់េតកអនកភ�ល ្
ៗត� យតពលតេធើវករទិញែផល្មានសិទិធទទេួលង្ៗ។ េលកអ�កនឹងេមើលេឃើញលុយេនាះបានបែន�មចូលេទក�ុងសមតុល្យ SNAP របស់េលកអ�ក។ ជានិច�កល 

េលកអ�កអចចណំាយសមតុល្យេនាះេទេលើអហរ SNAP េនតមទីតងំែដលទទួលយក SNAP។

សំណួរ៖ តតើែ្ុអំាចទទួលបាន HIP ចនួំនប៉ាុ ម នកនុង្យួផ្ែ? 

ចត្លើយ៖ តោកអនកអាចទទួលបាន៖ 
 រហូតែល់ $40 កនុង្យួផ្ែ ្បសិនតបើ្េួសារ SNAP របស់តោកអនកមានគ្នន  1 ក់ ឬ 2 ក់
 រហូតែល់ $60 កនុង្យួផ្ែ ្បសិនតបើ្េួសារ SNAP របស់តោកអនកមានគ្នន  3 ក់ តៅ 5 ក់
 រហូតែល់ $80 កនុង្យួផ្ែ ្បសិនតបើ្េួសារ SNAP របស់តោកអនកមានគ្នន ចបព់ី 6 កត់ ើងតៅ

 សំណួ រ៖ តេតើែុំ�ាចទទួលបាន HIP េតកផ�លងណា? 

ចត្លើយ៖ តោកអនកអាចទិញផ្លលត ើ និងបផ្នលផ្ែលមានសិទធិទទួលបាន HIP តៅតា្កផ្នលងផ្ែលចូលរួ្ តៅទូទងំរែឋ។ កផ្នលងផ្ែលចូលរួ្ ្យួចំនួនមានែូចជា៖ 
 លារកសិករ
 លារកសិករចល័ត
 សតងក់សិករ
 ក្មវធិីផ្ចករផំ្លកកសិដ្ឋឋ នននកសិក្ម្ទ្ទង់សហេ្ន ៍(CSA) 

ក្មវធិតីលើកទកឹចិតតផ្ថទសុំែភ្លព (HIP) 

H
 

ចំណាំ៖  េនះជាលុយបែន�មែដលេលអ�កអចទទួលបានមកវញិេនក�ុងបណ័�  EBT 
របស់េលកអ�កជាេរៀងរល់ែខបែន�មពីេលើអត�្របេយាជន ៍SNAP ្របចែំខធម�តរបស់េលកអ�ក។

កែន�ងែដលចូលរមួមានដូចជា៖



សំណួរ៖ តតើែ្ុអំាចរកត ើញអនកលករ់ាយរបស់ HIP តៅកផ្នលងណា? 

ចត្លើយ៖ តា្្តធោបាយត្ចើន! 
ចូលតៅកានត់េហទំពរ័ https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx (ត្ជើសតរ ើស HIP តៅត្កា្ក្មវធិីអាហារបូតថ្ភ) 

 ចូលតៅកានត់េហទំពរ័ mass.gov/HIP 

 ទូរសពទតៅតលែទូរសពទប ទ នអ់ំពី្បភពអាហាររបស់ Project Bread  តា រ្យៈតលែ 1-800-645-8333

គន�ឹះ៖ រកេមើលនិមតិ�ស��  HIP េនេពលេលកអ�កទិញឥវ៉ន ់ឬសួរកសិករថាេតើពួកេគបានចូលរមួេនក�ុង HIP ែដរឬអត។់

តោកអនក្និអាចទទួលបាន HIP តៅឯហាងអាហារែូចជាលារទំតនើបត ោះតទ។ ផ្តតទោះជាោ៉ា ងតនោះកេី តោកអនកអាចចំណាយលុយផ្ែលតោកអនកទទួលបានតៅតា្លារទំតនើប 
ឬកផ្នលងណាកត៏ដ្ឋយផ្ែលទទួលយក SNAP។ 

សំណួរ៖ តតើផ្លលត ើ និងបផ្នលអវែីលោះពកីសិដ្ឋឋ ន HIP ផ្ែលមានសិទធទិទួលបាន HIP? 

ចត្លើយ៖ ផ្លលត ើ និងបផ្នលបងកក ស្ងួត ្ចកកំប៉ាុង និង្សស់ៗ។ ពួកវ្និ្តូវបានបផ្នថ្សករ អំបិល ខាល ញ់ ឬត្បងត ើយ។ 

ឧទហរណ៍ែូចជា៖ 
 ែទឹ្បារាងំ
 ផ្លលសារ ី
 ផ្កក ខាតណ់ាតែៀវ
 តប៉ាងតបា៉ា ោះ្ចកកំប៉ាុង
 ទឹក្ជលកផ់្លលតបា៉ា ្
 ផ្លលតបរបីងកក
 លសតិស្ងួត (ត្កៀ្)
 ជី្សស់ៗ
 ្គ្នបពូ់ជបផ្នល
 រកុខជាតិហូបតលងស្មាប់សួនចាររបស់អនក (ែូចជា្គ្នបត់ប៉ាងតបា៉ា ោះ ឬតែើ្តប៉ាងតបា៉ា ោះ) 

ឧទហរណ៍អំពីអាហារផ្ែល្និ្េប់លកខណៈរួ្ មាន៖ 
 ទឹកផ្លលត ើ និងទឹកបផ្នល (ែូចជាតភសជជៈផ្ែលតធវើពីទឹកផ្លលតបា៉ា ្) 
 បផ្នល និងផ្លលត ើស្មាប់ល្អ និងតុបផ្តង
 ជី និងត្េឿងតទសស្ងួត (ត្កៀ្)

សំណួរ៖ ែ្ុមំាន $0 តៅសល់កនុងកាត EBT របស់ែ្ុ។ំ តតើែ្ុតំៅផ្តអាចទទួលបាន HIP របស់ែ្ុសំ្មាបផ់្ែត ោះតទ? 

ចត្លើយ៖ តទ។ 

ោកអនកបានចំណាយអតថ្បតោជន៍ SNAP របស់តោកអនកអស់តតហើយ ត ោ តោកអនកនឹង្តូវរងចំ់រហូែតល់តពលតេតចញ SNAP ប ទ ប់ ្យតោកអនកតែើ្បទីទួលបាន HIP។ 

ែតេទះយ៉ាងណាេនតមផ្សោរទំេនើប ឬកែន�ងណាកេ៏ដយែដលទទួលយក SNAP េលកអ�កអចចណំាយលុយែដលេលកអ�កទទួលបានមកវញិេនក�ុងបណ័�  
EBT របស់អ�កតមរយៈ HIP។

េលកអ�ក្រត�វែតមាន SNAP ែដលអចេ្របើករបានេនក�ុងបណ័�  EBT របស់េលកអ�កស្រមាបច់ំណាយេលើបែន� និងែផ�េឈើ 
មុនេពលលុយ្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងបណ័� របស់េលកអ�កវញិតមរយៈ HIP។



1. តពលតោកអនកទិញបផ្នល និងផ្លលត ើផ្ែលមានសិទធិទទួល HIP ចូរត្ើលកនុងបងាក ន់នែទទួល្បាករ់បស់តោកអនក។ បងាក ន់នែទទួល្បាករ់បស់តោកអនកនឹងបងាា ញ៖

សំណួរ៖ តតើចនួំនកណំត ់HIP ្បចផំ្ែរបស់ែ្ុចំបត់លេើ្ តៅតពលណា? 

ចត្លើយ៖ ចំនួនកំណត ់HIP ្ បចផំ្ែរបស់តោកអនកចបត់លេើ្តៅនថងទី្យួននផ្ែនី្យួៗ។ វ្និចបត់លេើ្តៅនថងែូចគ្នន នឹងនថងផ្ែលតោកអនកទទួលអតថ្បតោជន៍ SNAP 
របស់តោកអនកត ោះតទ។ 

ឧទហរណ៍៖ Sally Smith េឺជា្េួសារ SNAP ្ យួផ្ែលមានគ្នន ផ្ត 1  ក។់ ចំនួនកំណត ់HIP ្ បចផំ្ែរបស់ ងេឺ $40។  ងទទួលអតថ្បតោជន៍ SNAP 
របស់ ងតៅនថងទី 13 រាល់ផ្ែ។ តៅនថងទី 1 ផ្ែ្ថុិ  Sally បានតធវើការទិញអស់ $20 តលើ្ុែអាហារផ្ែលមានសិទធិទទួលបាន HIP។ Sally តៅសល់ $20 
តទៀតផ្ែលអាចទទួលបានកនុងផ្ែ្ថុិ តនោះ។ Sally អាចទទួលបាន $40 ែុោល រតទៀតចបព់ីនថងទី 1 ផ្ែកកកដ្ឋ។ 

សំណួរ៖ តតើែ្ុអំាចទទួលបានចនួំនកណំត ់HIP ទងំអស់របស់ែ្ុតំដ្ឋយរតបៀបណា? 

ចត្លើយ៖ ទិញបផ្នល និងផ្លលត ើ HIP សិន្ុនតពលចំណាយអតថ្បតោជន ៍SNAP របស់តោកអនកតៅតលើ្ុែអាហារតលសងៗ។ 

ឧទហរណ៍៖ Jon Snow ទទួលបាន $300 ពីអតថ្បតោជន៍ SNAP។ Jon តៅលារកសិករតៅ្ូលដ្ឋឋ នរបស់គ្នត់ត្កាយតពលទទួលបានការលេល់ SNAP 
្បចផំ្ែរបស់គ្នត ់តហើយគ្នតទ់ិញបផ្នល និងផ្លលត ើទងំអស់។ Jon អាចទទួលបានចំនួនកំណត ់HIP ្បចផំ្ែ $60 ទងំអស់របស់គ្នត។់ ប ទ ប់្ កតទើបគ្នតត់្បើ SNAP 
ផ្ែលតៅសល់របស់គ្នត់តៅតលើ្ុែអាហារតលសងតទៀត។ 

សំណួរ៖ តតើែ្ុអំាចែងឹពចីនួំនអតថ្ បតោជនត៍លើកទកឹចតិត HIP ផ្ែលែ្ុ ំបានទទួលកនុងផ្ែតនោះតដ្ឋយរតបៀបណា? 

ចត្លើយ៖ មានវធិីពីរោ៉ា ងតែើ្បពីិនិតយត្ើល។

 ស្តុលយេណនី SNAP/EBT របស់តោកអនក
 ចំនួនតលើកទឹកចិតត HIP ផ្ែលតោកអនកទទួលបានពីការទិញតនោះ
 ចំនួនតលើកទឹកចិតត HIP ផ្ែលតោកអនកទទួលបានកនុងផ្ែតនោះ។

2. ទូរសពទតៅតលែផ្ែលមានតៅខាងែនងននកាត EBT របស់តោកអនក (1-800-997-2555)។ តេនឹង្បាប់តោកអនកអំពី៖
 ស្តុលយេណនី SNAP/EBT របស់តោកអនក ចំនួនផ្ែលតោកអនកទទួលបាន្កវញិពីកាតរបស់តោកអនកតា្រយៈ HIP ស្មាបផ់្ែតនោះ។



សំណួរ៖ តបើែ្ុ ំ្ និទទួលបានចនួំន HIP ្បចផំ្ែទងំអស់របស់ែ្ុ ំតតើែ្ុ ំអាចទទួលបាន HIP បផ្នថ្ តៅផ្ែប ទ បឬ់តទ? 

បងាក នន់ែទទួល្បាកផ់្បបសា្ញ្ា

ចត ល្ើយ៖ តទ។ ចំនួនកំណត់្ បចផំ្ែនន HIP របស់តោកអនកេឺែូចគ្នន រាល់ផ្ែ។ 

សំណួរ៖ តបើែ្ុមំានច្ងល់អពំ ីHIP តតើ្តវូតធវើែូចត្េច? 

ចត្លើយ៖ មានវធិីពីរោ៉ា ង! 
 ទូរសពទតៅតលែទូរសពទប ទ នអ់ំពី្បភពអាហាររបស់ Project Bread  តា រ្យៈតលែ 1-800-645-8333
 ចូលត្ើលតេហទំពរ័ www.mass.gov/hip 

សំណួរ៖ តតើអាហារផ្ែលមានសិទធិទទួលបាន HIP ជួយ ែ្ុ ំនងិ្េសួារែ្ុោំ៉ា ងែូចត្េច? 

ចត្លើយ៖ ការបរតិភ្លេបផ្នល និងផ្លលត ើត្ចើនរាល់នថង ជួយ ផ្ថរកាតោកអនកឲ្យមានសុែភ្លពលអ! របបអាហារផ្ែលលេល់សុែភ្លពលអ ជួយ ការពារជំងឺតបោះែូង ទឹកត ្ផ្លអ្ 
តលើសខាល ញ់ និងជំងឺ្ហារកី។ វកជួ៏យ តោកអនករកាទ្ងនឲ់្យមានសុែភ្លពលអលងផ្ែរ។ ្េួសារទងំឡាយមានសុែភ្លព្បតសើត ើងតៅតពលពួកតេបរតិភ្លេបផ្នល 
និងផ្លលត ើកាន់ផ្តត្ចើន! 

20.00

230.00

សូមចុេលេមើេលគហទំពរ័ www.mahealthyfoodinasnap.org េេដើម្បែីស �ងយល់ែបន�ម។

($40, $60, $80)

http://www.mass.gov/hip



