
Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ): 

Khách hàng SNAP 
Fresh. Canned. Dried. Frozen. 

It’s to be healthy! 

Hỏi: HIP là gì? 

Trả lời: HIP giúp quý vị sử dụng tiền phúc lợi SNAP của mình (còn gọi là phiếu thực phẩm) để mua 
thêm rau quả từ những nông trại. HIP là một chương trình khích lệ dành riêng cho Massachusetts để 
giúp quý vị có thêm các phúc lợi SNAP. 

Hỏi: HIP hoạt động như thế nào? 
Trả lời: Hãy dùng tiền phúc lợi SNAP của quý vị để mua rau quả của một trong các nhà bán lẻ HIP 
của chúng tôi. Quý vị sẽ được nhận $1 cho mỗi dollar quý vị chi để mua rau quả hợp lệ, không quá 
số tiền giới hạn hàng tháng. 

Quan trọng: Quý vị cần sử dụng tiền phúc lợi SNAP/Phiếu Thực Phẩm cho rau quả để được hưởng 
các phúc lợi khích lệ HIP.

Nhận các phúc lợi HIP rất dễ dàng. Số tiền này được trả thẳng vào thẻ EBT của quý vị sau mỗi lần 
mua rau quả hợp lệ. Quý vị sẽ thấy số tiền đó  được cộng lại vào số tiền SNAP còn lại của quý vị. 
Như mọi khi, quý vị  có thể dùng số tiền đó để mua thực phẩm SNAP tại bất kỳ cửa hàng nào có 
chấp thuận SNAP.

Hỏi: Tôi có thể được nhận bao nhiêu HIP mỗi tháng? 
Trả lời: Quý vị có thể nhận: 

 Tối đa đến $40 mỗi tháng nếu hộ gia đình SNAP của quý vị có 1 đến 2 người
 Tối đa đến $60 mỗi tháng nếu hộ gia đình SNAP của quý vị có 3 đến 5 người
 Tối đa đến $80 mỗi tháng nếu hộ gia đình SNAP của quý vị có từ 6 người trở lên

Lưu ý: Đây là số tiền trợ cấp thêm mà quý vị có thể  được trả lại vào thẻ  EBT hàng tháng, 
cùng với  số tiền phúc lợi SNAP thường xuyên mà quý vị nhận được hàng tháng.

Hỏi: Tôi có thể nhận HIP ở đâu? 
Trả lời: Quý vị có thể mua rau quả HIP hợp lệ tại những nơi có tham gia chương trình 
trên khắp tiểu bang. Các khu vực tham gia bao gồm:

 Các chợ nông sản
 Các chợ nông sản di động
 Các cửa hàng nông sản
 Các chương trình chia sẻ nông trại của Cộng Đồng Trợ Giúp Nông Nghiệp (CSA)

Chương Trình Khích Lệ Lành Mạnh (HIP) 

H
 



Hỏi: Tôi có thể tìm một nhà bán lẻ HIP ở đâu? 

Trả lời: Có nhiều cách!  

 Truy cập https://massnrc.org/farmlocator/map.aspx (chọn HIP dưới Nutrition Programs)
 Vào mass.gov/HIP
 Gọi đến Đường dây nóng của dự án Bread’s FoodSource theo số 1-800-645-8333

Lời khuyên: Hãy tìm biểu tượng HIP khi quý vị đi mua sắm,hoặc hỏi người bán hàng xem họ có 
tham gia vào HIP không.

Quý vị không được nhận HIP tại các cửa hàng thực phẩm, như các siêu thị. Tuy nhiên tại các 
siêu thị hoặc bất kỳ cửa hàng nào có chấp nhận SNAP, quý vị có thể tiêu số tiền quý vị nhận lại 
trên thẻ  EBT thông qua HIP.

Hỏi: Những rau quả nào trong trang trại HIP được coi là hợp lệ với HIP? 

Trả lời: Rau quả tươi, đóng hộp, sấy khô, và đông lạnh. Rau quả này không được cho thêm 
đường, muối, hoặc dầu. 

Ví dụ: 

 hành
 lê
 bông cải xanh
 cà chua hộp
 sốt táo
 các loại quả mọng (berry) đông lạnh
 nấm khô
 thảo mộc tươi
 các loại hạt rau
 các loại thực vật để trồng trong vườn (như hạt cà chua hay cây cà chua)

Ví dụ các loại thực phẩm không hợp lệ bao gồm: 
 nước rau quả ép (kể cả rượu táo)
 các loại cây cảnh hoặc rau quả trang trí
 các loại gia vị và thảo dược khô

Hỏi: Tôi còn $0 trong thẻ EBT. Tôi vẫn có thể nhận HIP trong tháng đó chứ? 
Trả lời: Không. Quý vị cần phải còn tiền SNAP trên thẻ  EBT để mua các loại trái cây và rau 
trước khi số tiền đó được trả lại vào thẻ của quý vị thông qua HIP. Nếu quý vị đã tiêu hết tiền 
phúc lợi SNAP của tháng, thì quý vị phải đợi đến lần nhận tiền SNAP tháng tới để được nhận 
HIP. 



Hỏi: Số tiền giới hạn HIP hàng tháng của tôi bắt đầu từ khi nào? 

Trả lời: Số tiền giới hạn HIP hàng tháng của quý vị bắt đầu tính từ ngày đầu tiên trong tháng. 
Không phải bắt đầu từ ngày quý vị nhận các phúc lợi SNAP. 

Ví dụ: Sally Smith là hộ gia đình SNAP 1 người. Số tiền giới hạn HIP hàng tháng của bà là 
$40. Bà được nhận tiền SNAP vào ngày 13 hàng tháng. Ngày 1 tháng Sáu, Sally mua $20 thực 
phẩm HIP hợp lệ. Thì Sally còn được nhận $20 cho tháng Sáu. Sally có thể nhận thêm $40 
dollars bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy. 

Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể nhận toàn bộ số tiền HIP? 

Trả lời: Mua rau quả HIP trước khi chi tiền SNAP cho các loại thực phẩm khác. 

Ví dụ: Jon Snow nhận $300 tiền phúc lợi SNAP. Jon tới chợ nông sản địa phương sau khi nhận 
tiền phúc lợi SNAP hàng  tháng của mình và mua tất cả các loại rau trái cần thiết. Jon có thể 
nhận trợ cấp HIP hàng tháng đến $60. Sau đó ông sử dụng số tiền SNAP còn lại mua các loại 
thực phẩm khác. 

Hỏi: Làm thế nào để biết tháng này tôi được nhận bao nhiêu tiền phúc lợi HIP? 

Trả lời: Có hai cách kiểm tra. 
1. Khi quý vị mua rau quả HIP hợp lệ, hãy xem biên lai của quý vị. Biên lai sẽ thể hiện:

 số dư tài khoản SNAP/EBT của quý vị
 lần mua hàng này quý vị được nhận bao nhiêu tiền phúc lợi HIP
 tháng này quý vị được nhận bao nhiêu tiền phúc lợi HIP.

2. Gọi đến số điện thoại ghi ở mặt sau của thẻ EBT (1-800-997-2555). Họ sẽ cho quý vị biết:
 số tiền trong tài khoản SNAP/EBT
 của quý vị và tháng này quý vị được trả lại bao nhiêu tiền HIP vào thẻ.



Hỏi: Nếu tôi không được nhận toàn bộ số tiền HIP hàng tháng, thì tôi có thể 
chuyển số tiền HIP còn lại sang tháng sau không? 

Trả lời: Không. Tiền HIP hàng tháng là như nhau, bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng. 

Hỏi: Nếu tôi có thắc mắc về HIP thì sao? 

Trả lời:  
 Gọi đến Đường dây nóng của dự án Bread’s   FoodSource theo số 

1-800-645-8333
 Truy cập www.mass.gov/hip 

Hỏi: Thực phẩm HIP hợp lệ có thể giúp đỡ tôi và gia đình như thế nào? 

Trả lời: Ăn nhiều rau quả hàng ngày giúp quý vị khỏe mạnh! Một chế độ ăn uống lành 
mạnh giúp phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường, cholesterol cao, và ung thư. Nó cũng giúp quý 
vị duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. Các gia đình khỏe mạnh hơn khi ăn nhiều rau quả 
hơn! 
Truy cập vào trang mạng www.mahealthyfoodinasnap.org để biết thêm chi tiết.

MẪU BIÊN LAI

Phần này là số tiền SNAP ban đầu 
của quý vị. “SNAP Purchase” là số 

tiền đã chi từ thẻ EBT. “HIP Earned” 
là số tiền HIP hợp lệ được hưởng. Số 
tiền “SNAP Purchase” được trả lại 
bằng số tiền “HIP Earned” ngay lập 
tức, đó là lý do tại sao số tiền SNAP 

của quý vị vẫn còn nguyên.

“HIP Earned MTD” là số tiền HIP 
quý vị đã nhận trong tháng này. Quý 
vị có thể biết số tiền HIP còn lại có 
thể được nhận trong tháng này bằng 
cách lấy tổng số tiền HIP được phép 
($40, $60, hoặc $80) trừ đi số tiền 

“HIP Earned MTD”

20.00

230.00

http://www.mass.gov/hip



