
برنامج   من   إعاناتك   �ل  إنفاق  إلى  مضطًرا  لست
) SNAP( المساعدات الغذائیة التكمیلیة  

الغذائیة   برنامج  من  �إعانات  االحتفاظ  �مكنك المساعدات 
شئت،   ما  إلى  )EBT(  �طاقتك  في  )SNAP(  التكمیلیة

 إل�قائها  أشهر  9  �ل  واحدة  مرة  �طاقتك  تستخدم  أن  �شرط
 شهري   إعانات  من  �عض  توفیر  تستطیع  �نت  إذا  نشطة.
على    فسیساعدك  وفبرایر،  ینایر شهر   في  التأقلم  ذلك 

 اإلضافیة.  المدفوعات إصدار ینتهي عندما مارس

) SNAP( المساعدات الغذائیة التكمیلیة  برنامج إعانات من مز�د على الحصول في التغییرات عن  اإلبالغ  �ساعدك قد

ز�ادة و�مكن ونفقاتك. دخلك على )SNAP( المساعدات الغذائیة التكمیلیة برنامج من العاد�ة إعاناتك مبلغ �عتمد
 التالیة: التغییرات  من أي علیك طرأ إذا  )SNAP( المساعدات الغذائیة التكمیلیة برنامج من إعاناتك

 أجرك؟  انخفض أو عمل ساعات فقدت هل الدخل: •

التكالیف التي تدفعها   زادت  هل  المعالین:  رعا�ةالمسكن: هل ارتفعت قیمة اإل�جار أو الرهن العقاري أو الضر�بة العقار�ة التي تدفعها؟ • •
أو   عاًما  60  یبلغ  منزلك  في  شخص  ألي  الطبیة  النفقات  تز�د  هل  الطبیة:  النفقات  ؟الهمم  أصحاب  من  �الغشخص    رعا�ة  أو  األطفال  لرعا�ة
عن   المعلومات  من  مز�د  على  لالطالع  قبل؟  من  عنها  تبلغ  لم  نفقات  أو  جدیدة  نفقات  وهي  شهرً�ا،  دوالًرا  35  عن  ما  إعاقة  من  �عاني  أو  أكثر

 . ly/deductionscutt. التالي: الرا�ط ز�ارة ُیرجى ،(SNAP( المساعدات الغذائیة التكمیلیة برنامج في المحتسبة الطبیة النفقات
ل لدى مكتب  علىعنوانك: لن یؤثر عنوانك   • مبلغ إعاناتك، ولكن قد تفوتك تحدیثات مهمة إذا لم �كن عنوانك الحالي ُمسجَّ

 المساعدة في المقاطعة.

ما الذي یتغیر؟
ا اسم مخصصات الطوارئ -سینتهي إصدار المدفوعات اإلضافیة  ق علیها رسمیً طلَ  -التي �ُ

مة من برنامج المساعدات الغذائیة التكمیلیة (  .2023) في شهر فبرایر SNAPالُمقدَّ

المساعدات الغذائیة سوى مدفوعاتك العاد�ة من برنامج  ، لن تتلقشهر مارس اعتباًرا من 
) في EBT) الُمرَسلة إلى �طاقة التحو�ل اإللكتروني لمعونات الجائحة (SNAP(التكمیلیة 

حیث أقرَّ  لن تكون هناك مدفوعات ثانیة في وقت الحق من الشهر. والنصف األول من الشهر.
ا  هذا التغییر. یتطلب الكونجرس قانونً

المساعدات  إنهاء المدفوعات اإلضافیة من برنامج
)!SNAP( الغذائیة التكمیلیة

   

، )SNAP(  المساعدات الغذائیة التكمیلیة  األولى الحد األقصى من إعانات برنامج�الفعل في مدفوعاتك الشهر�ة    تتلقإذا �نت  
).SNAP(  المساعدات الغذائیة التكمیلیة فلن یؤدي اإلبالغ عن نفقات أكثر إلى ز�ادة إعاناتك من برنامج

 4 3 2 1 عدد أفراد األسرة 

 دوالًرا  939 دوالًرا  740 دوالًرا  516 دوالًرا  281 الحد األقصى 

 انظر الصفحة التالیة لمعرفة �یفیة اإلبالغ عن التغییرات ولالطالع على نصائح لالستعداد لهذا التغییر 

http://cutt.ly/deductions


)SNAP( المساعدات الغذائیة التكمیلیة برنامج  من اإلضافیة المدفوعات إنهاء
ت� لئ ن عكنظ �  لعدغئ

التالیة: الطرق  �إحدى التغییر عن  أبلغ

 فیالدلفیا  مدینة   (لسكان   215-560-7226  الرقم   أو   بنسلفانیا)  وال�ة  (لسكان   877-395-8930  الرقم  على   العمالء  خدمة   �مر�ز  االتصال •
 فقط). 

متجر   أو   "Apple App"  التطبیقات  متجر  على   مجاًنا  ُمتاح  (التطبیق  المحمولة  لألجهزة  "MyCompass PA"  تطبیق  استخدام •
 ").Google Play"  التطبیقات

 .www.compass.state.pa.us  التالي   الرا�ط  خالل  من   "MyCompass" في   حسا�ك  استخدام •

 من   إلیك األقرب  )CAO( المساعدة مكتب عن  ا�حث  حضورً�ا. التغییرات  عن  لإلبالغ )CAO( المقاطعة في  المحلي  المساعدة مكتب  ز�ارة •
 . list-cutt.ly/cao  التالي:  الرا�ط  خالل

إضافیة  موارد
اإللكتروني:   الموقع  ز�ارة  أو   211  �الرقم االتصال  طر�ق عن الغذائیة،  المواد   مخازن   ذلك  في  �ما   محلیة،  موارد   عن  ا�حث  •

https://pa211sw.org/. 

األخرى.  والخدمات  الغذائیة المواد  مخازن  �أسماء طو�لة قائمة  على  Findhelp.org اإللكتروني الموقع �حتوي  •

على أحد مخازن المواد الغذائیة،    العثورمساعدتك في    www.feedingamerica.org�ستطیع الموقع اإللكتروني   •
 )، وموارد أخرى. SNAPوشخص �ساعدك في تقد�م طلب الحصول على إعانات برنامج (

التكمیلیة   برنامج  من  إعانات   تتلقین  �نت   إذا  أعوام؟  5  من  أقل  أطفال  لد�ك  أو  حامل  أنتِ   هل • الغذائیة  المساعدات 
)SNAP(،   ِواألطفال  والرضع  للنساء  التكمیلیة  التغذ�ة  برنامج  لدخول  مؤهلة  فأنت  )WIC.(  من  مز�د   على  تعرَّف 

الرقم  االتصال  أو  pawic.com  اإللكتروني  الموقع  ز�ارة  خالل  من  التقد�م  إجراءات   وابدأ   المعلومات  1-800-  على 
WIC-WINS. 

عاًما وأكثر الحصول على صندوق طعام شهرً�ا من خالل برنامج صندوق طعام �بار   60�ستطیع �بار السن البالغین  •
" اإللكتروني:    ".Senior Food Box Programالسن  الموقع  ز�ارة  ُیرجى  المعلومات  من  مز�د  على  لالطالع 

cutt.ly/seniorbox. 

http://www.compass.state.pa.us/
http://cutt.ly/cao-list
http://pawic.com/OnlineApplication.aspx
http://cutt.ly/seniorbox
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