ﻻﻧﺗﺑﺎه اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ()SNAP
تصدر إدارة الخدمات البشرية في والية أوريغون ( )OREGON DEPARTMENT OF HUMAN SERVICESمخصصات
سناب ( )SNAPالتكميلية الطارئة إلى العديد من األسر التي تتلقى مخصصات سناب لمساعدتها في شراء الطعام أثناء األزمة الوبائية
لمرض  .COVID-19وافق الكونغرس على مخصصات تكميلية خاصة من برنامج سناب استجابة إلى الوباء

هل سأحصل على مخصصات إضافية من برنامج سناب؟
إذا كانت مخصصاتك الشهرية من برنامج سنابتقلعن الحد األقصى لمخصصات سناب ألهل دارك ،ستتلقى
مخصصات تكميلية ال يتجاوز مبلغ سناب األقصى لحجم أهل دارك .وإذا كنت تتلقى الحد األقصى لمخصصات
سناب ً
فعل ،فلن تتلقى مخصصات سناب اإلضافية .إن ذلك نتيجة قرار اتخذته الحكومة الفيدرالية ،وليست إدارة
الخدمات البشرية.
حجم أهل الدار

الحد األقصى مبلغ سناب
بالدوالر

1

194$

2

355$

3

509$

4

646$

5

768$

كل فرد إضافي

+146$

أمثلة على ذلك:
سيتلقى المبلغ التكميلي

لن يتلقى المبلغ التكميلي

تتلقى األسرة “أ” مخصصات سناب تبلغ 200
دوالر في الشهر لشخص بالغ وطفلين (.)2
ستتلقى هذه األسرة مخصصات سناب تكميلية
تبلغ  309دوالرات  -مما يرفع مخصصات
سناب إلى  509دوالرات (وهو الحد األقصى
ألهل دار يتألف من  3أشخاص).

تتلقى األسرة “ب” مخصصات سناب تبلغ
 509دوالرات في الشهر لشخص بالغ
وطفلين ( .)2لن تحصل هذه األسرة على
أي مخصصات إضافية لسناب ،ألنهم يتلقون
بالفعل الحد األقصى ألهل دار يتألف من 3
أشخاص.

يتلقى الشخص “أ” مخصصات سناب تبلغ 16
دوالر في الشهر .سيتلقى هذا الشخص مخصصات
تكميلية تبلغ  178دوالر  -مما يرفع مخصصات
سناب إلى  194دوالر (وهو الحد األقصى ألهل
الدار الذي يتألف من شخص واحد).

يتلقى الشخص “ب” مخصصات سناب تبلغ
 194دوالر في الشهر .لن يتلقى هذا الشخص
أي مخصصات إضافية لسناب ،ألنهم يتلقون
ً
فعل الحد األقصى ألهل الدار الذي يتألف من
شخص واحد.

إذا كنت استحق لمخصصات تكميلية لسناب ،متى اتلقاها؟
ستتلقى األسر المؤهلة دفعتين طارئتين لسناب في بطاقة المنافع
اإللكترونية ( )EBTلديهم في أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس
من عام .2020
في شهر أبريل ،ومايو ويونيو ،وضعت دفعات إضافية في بطاقاتكم
لسناب.
في شهر أغسطس  ،11ستضاف دفعات إضافية في بطاقاتكم لسناب.
ستتوفر تواريخ للتوزيع اإلضافي لمقدمي الطلبات الجدد لمخصصات
سناب أو لألسر التي فاتها التوزيع.

كيفأتعلمعنمبلغالمخصصاتمنسنابإذاحصلت
علىمخصصاتإضافية
لن ترسل إليك  DHSإشعارً ا عما إذا كنت ستتلقى
مخصصات إضافية من سناب .تأكد من رصيدك والمبلغ
الشهري لمخصصات سناب بحلول:
اتصل برقم الهاتف لخدمة الزبائن لدى EBT
للتأكد من رصيدك( 888-997-4447 :الرقم في
الجزء الخلفي من بطاقتك للـ )EBTأو قم بزيارة
ebtedge.com

ماذا يحصل إذا ال أحصل على مخصصات سناب؟

ً
مؤهل
إذا كنت من أهل الدخل المنخفض ،فنحن نشجعك على تقديم طلب .إذا حصلت على الموافقة ،قد تكون
لتلقي دفعة إضافية لسناب .لتقديم طلب:

قم بزيارة  oregonhunger.org/apply-for-snapأو اتصل بالرقم 2-1-1

