
أنا من البالغين األصحاء غير المعيلين
(ABAWD). هل يمكنني الحصول عىل

فوائد برنامج SNAP؟
Able-Bodied Adults هي اختصار لعبارة ABAWDs !نعم

Without Dependents (البالغون األصحاء غير المعيلين).
ABAWDs هم أشخاص ال يعانون من أي إعاقات وال يعولون أي

أشخاص. يجب أن يتراوح عمر البالغين األصحاء غير المعيلين

أيًضا بين 18 و49 عاًما. في السابق ، لم يكن بإمكان البالغين

األصحاء غير المعيلين تلقي أكثر من 3 أشهر من فوائد برنامج

SNAP كل 3 سنوات ما لم يستوفوا متطلبات عمل معينة. إال أن
هذه المتطلبات أُلغيت في أثناء تفشي جائحة COVID-19، ولذلك

يستطيع المزيد من األشخاص اآلن الوصول إىل فوائد برنامج

.SNAP

هل أنا مؤهل؟
يجب أن يكون دخل المتقدمين أقل من مستويات معينة بناًء

عىل حجم األسرة. ويرد في الجدول الموجود في الزاوية اليمنى

حد الدخل الشهري حسب حجم األسرة.األسرة عبارة عن
مجموعة من األشخاص يعيشون مًعا ويتناولون وجبات

الطعام مًعا. قد يكون لدى المتقدمين موارد (مثل رصيد في

حساب مصرفي أو مبالغ نقدية)، ولكن يجب أن يكون

مجموعها أقل من 5000 دوالر لمعظم األسر.

 
 

Community نّزل تطبيق ،SNAP إذا ما كنت مؤهًال لبرنامج
Compass أو أرسل كلمة "hi" إىل الرقم 317-434-3758

Community Compass إلجراء فحص مسبق لألهلية. يعد

تطبيًقا مجانًيا وسريًعا وسهًال مصمًما ليوضح لألشخاص

األماكن التي يمكنهم العثور فيها عىل المساعدة الغذائية.

لمعرفة المزيد عن تطبيق Community Compass، تفضل

https://www.indyhunger.org/compass/  :بزيارة
 

المعلومات الواردة أعاله مقدمة من شبكة Indy Hunger وتخضع للتغيير. للحصول عىل أحدث المعلومات، تفضل
https://www.in.gov/fssa/dfr/snap-food-assistance/  بزيارة

ما المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Iفي عام 2020، صدر قانون العائالت أوالً لمواجهة فيروس كورونا.
ويتيح هذا القانون للجهات المستفيدة في والية إنديانا من برنامج

SNAP مؤقًتا تلقي الحد األقصى لمبلغ الفوائد حسب حجم األسرة.
تزيد خطة اإلنقاذ األمريكية لعام 2021 أيًضا من فوائد برنامج

SNAP لألفراد بنسبة 15%. ستوفر الزيادة نحو 28 دوالًرا إضافًيا
للفرد شهرًيا، أو أكثر من 100 دوالر شهرًيا لألسرة المكونة من
أربعة أفراد، باإلضافة إىل فوائد برنامج SNAP. تهدف المبالغ

اإلضافية إىل مساعدة سكان والية إنديانا المتضررين من وباء

.COVID-19

SNAP أو (SNAP ، The Supplemental Nutrition Assistance Program) يساعد برنامج المساعدة الغذائية التكميلية

(المعروف سابًقا باسم بقسائم الغذاء (Food Stamps) األفراد في شراء المواد الغذائية المغذية التي يحتاجون إليهت
Hoosier) عبر بطاقة أعمال المقيمين في والية إنديانا SNAP للحفاظ عىل الصحة. إذا كنت مؤهالً، فسُتقدم مزايا برنامج

Works) لتحويل الفوائد اإللكتروني (EBT). يمكن استخدام بطاقة EBT مثل بطاقة الخصم لشراء المواد الغذائية من معظم
المتاجر. يمكن للجهات المستفيدة في والية إنديانا من برنامج SNAP أيًضا استخدام بطاقات EBT الخاصة بهم لشراء

.Walmartو Amazonو ALDI البقالة عبر اإلنترنت واستالمها أو تسليمها في متاجر
 

صحيفة وقائع برنامج المساعدة الغذائية التكميلية
(SNAP) لعام 2021

* الدخل اإلجمالي هو إجمالي دخلك، قبل خصم الضرائب أو أي خصومات. يتحدد
صافي الدخل بطرح مبالغ معينة مسموح بخصمها من الدخل اإلجمالي.

إرشادات الدخل الشهري

لديك دخل يساوي أو أقل من هذه اإلرشادات حجم 
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تم التحديث في أبريل 2021

كيف يمكنني تقديم الطلب؟
يمكنك التقدم للحصول عىل الفوائد بملء نموذج الطلب

الخاص بالوالية. ويمكنك ملء النموذج عبر اإلنترنت، أو عبر

البريد أو الفاكس، أو التوجه شخصًيا إىل قسم موارد األسرة
(Division of Family Resources ، DFR) في المقاطعة.

وسيتواصل معك موظفو قسم DFR إلجراء مقابلة بعد أن

يتلقوا طلبك. بعد إجراء المقابلة، ستحتاج إىل تقديم بطاقة
الهوية وأرقام الضمان االجتماعي لكل شخص يعيش في

المنزل وإثبات األصول وإثبات الدخل، بما في ذلك إعانات

البطالة ونفقات األطفال. بعد تقديم هذه المستندات، ستعلم

في غضون 30 يوًما أو أقل إذا ما كنت مؤهًال.

للتقديم عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة

https://www.fssabenefits.in.gov/CitizenPortal/application.
do# 

هل تحتاج إىل مساعدة في التقديم؟
في عام 2020، صدر قانون العائالت أوالً لمواجهة فيروس كورونا.

ويتيح هذا القانون للجهات المستفيدة في والية إنديانا من برنامج

SNAP مؤقًتا تلقي الحد األقصى لمبلغ الفوائد حسب حجم األسرة.
SNAP تزيد خطة اإلنقاذ األمريكية لعام 2021 أيًضا من فوائد برنامج

لألفراد بنسبة 15%. ستوفر الزيادة نحو 28 دوالًرا إضافًيا للفرد

شهرًيا، أو أكثر من 100 دوالر شهرًيا لألسرة المكونة من أربعة
أفراد، باإلضافة إىل فوائد برنامج SNAP. تهدف المبالغ اإلضافية
.COVID-19 إىل مساعدة سكان والية إنديانا المتضررين من وباء
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