صحيفة وقائع:

برنامج املعونة الغذائية التكميلية (سناب)
ما هو "سناب"؟
يساعد برنامج املعونة الغذائية التكميلية (سناب) العائالت واألفراد من ذوي الدخل املتدين واملؤهلني عىل رشاء الطعام الذي يحتاجونه للحفاظ عىل صحة
جيدة .ميكن استخدام سناب لرشاء الطعام من محال البيع بالتجزئة املخولة .يتم استخدام املخصصات املتوفرة من خالل بطاقة املخصصات اإللكرتونية التي
تعمل مثل بطاقة السحب من الحساب املرصيف .تحدد عوامل األهلية ومقدار املعونة من خالل القانون الفدرايل وأنظمته.
كيف يتم تحديد األهلية؟
هناك عدد من العوامل التي تؤثر عىل أهلية العائلة ملخصصات سناب ،مبا يف ذلك مستوى الدخل ونوعه (مكتسب أو غري مكتسب) وعدد أفراد العائلة
والسن وتلقي مخصصات اإلعاقة وتكاليف السكن واملرافق والتكاليف الطبية وغري ذلك من العوامل.
يجب عىل مقدمي الطلبات تقديم وثائق عن ظروف األرسة ،ويجب أن يشارك أحد أفراد األرسة البالغني ،أو ممثل مف ّوض من األرسة ،يف مقابلة شخصية
لتحديد األهلية .ويف حالة البطالة أو البطالة الجزئية ،قد يطلب من بعض أفراد األرسة كذلك البحث عن عمل أو املشاركة يف أنشطة ملساعدتهم عىل العثور
عىل عمل.
يجب عىل دوائر الخدمات االجتامعية فحص املتقدمني لتحديد ما إذا كانوا مؤهلني لتعجيل معالجة طلبات سناب الخاصة بهم .يجب أن تحصل األرس
املؤهلة للمعالجة املعجلة عىل مخصصاتها يف غضون خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .يجب قبول أو رفض الطلبات غري املؤهلة للمعالجة املعجلة يف
غضون  30يو ًما.
ما هي ضوابط الدخل؟
يجب أن تستويف األرس فحوصات الدخل ،ما مل يكن كافة األفراد يف األرسة يحصلون عىل دخل الضامن التكمييل أو عىل املعونة املؤقتة .إذا كان دخل األرسة،
حسب حجمها ،أقل من أو يساوي املبالغ الواردة يف الجدول أدناه ،قد تكون األرسة مؤهلة للحصول عىل مخصصات سناب .ولتحديد ذلك ،ميكن النظر يف
الدخل اإلجاميل لألرسة (اإلجاميل قبل الرضائب أو أي خصومات أخرى) وصايف دخل األرسة (أي إجاميل الدخل مطرو ًحا منه الخصومات املسموح بها).
للتأهل:
• ال تخضع أي أرس بها أفراد يف سن الستني ( )60أو أكرث و/أو يحصلون عىل مخصصات عجز معينة لحدود الدخل اإلجاميل .وبالنسبة لتلك األرس ،تتح ّدد
األهلية باستخدام صايف الدخل ،من خالل تطبيق كافة االستثناءات والخصومات ذات الصلة عىل الدخل اإلجاميل لألرسة ملعرفة ما إذا كانت تستحق أي
مخصصات.
• بالنسبة لألرس التي تدفع نفقات رعاية ُمعال من أموالها الخاصة ألحد أفراد األرسة (مثل رعاية الطفل) ،ينبغي أال يتجاوز إجاميل دخلها نسبة  200يف
املائة من مستوى الفقر الفدرايل.
• بالنسبة لألرس التي لها دخل مكتسب ،ولكن بدون أن يكون بها أفراد يف سن الستني أو أكرب ،أو أفراد من ذوي اإلعاقة ،وال تنفق من مالها الخاص
لرعاية معاق ،ينبغي أال يتجاوز إجاميل دخلها نسبة  150يف املائة من مستوى الفقر الفدرايل.
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• بالنسبة لألرس التي ليس لها دخل مكتسب ،وال تشتمل عىل أفراد يف سن الستني أو أكرب ،أو أفراد من ذوي اإلعاقة ،وال تنفق من مالها الخاص لرعاية
معاق ،ينبغي أال يتجاوز إجاميل دخلها نسبة  130يف املائة من مستوى الفقر الفدرايل.
يبني الجدول التايل الحد األقىص ملخصصات سناب الشهرية املتاحة لألرس مبختلف أحجامها ،حسب الدخل اإلجاميل لألرسة( .يفرتض هذا الجدول أن األرسة
تلبي كافة متطلبات األهلية األخرى).

الحد األقىص ملخصصات سناب
الشهرية
دوالر 192
دوالر 353
دوالر 505
دوالر 642

معايري سناب الفدرالية ،سارية من  1أكتوبر  2018وحتى  30سبتمرب * 2019
حد الفقر الفدرايل
معايري الدخل الشهري
من الحد األقىص للدخل  200%من الحد األقىص للدخل  150%من الحد األقىص للدخل 130%
اإلجاميل
اإلجاميل
اإلجاميل
دوالر 1,316
دوالر 1,518
دوالر 2,023
دوالر 1,784
دوالر 2,058
دوالر 2,743
دوالر 2,252
دوالر 2,598
دوالر 3,463
دوالر 2,720
دوالر 3,138
دوالر 4,183

/عدد أفراد أهل الدار
العائلة
1
2
3
4

مثال :أحد األبوين ،أعزب ،وله طفلني ،ويعمل  37.5ساعة يف األسبوع ،ويكسب  12دوالرا يف الساعة .ال يحصل أي من أفراد األرسة عىل دخل الضامن التكمييل أو املعونة املؤقتة.
يتحمل الوالد نفقات رعاية الطفلني من أمواله الخاصة.
يكسب هذا الفرد  12دوالر ×  37.5ساعة =  450دوالر أسبوع ًيا كدخل إجاميل .يكسب هذا الفرد  450دوالر × ( 4.333333متوسط أسابيع يف الشهر) =  1،950دوالر شهريًا كدخل
إجاميل.
لدى الفرد دخل إجاميل شهري أقل من  3.463دوالر (أي  200يف املائة من مستوى الفقر الفدرايل) ،وكذلك أقل من حدّي الدخل اإلجاميل  150 -يف املائة و 130يف املائة  -ألرسة
مكونة من ثالثة أفراد ،وسوف يكون مؤهالً للدخل حتى بدون خصم نفقات رعاية املعال .قد تكون األرسة مؤهلة للحصول عىل ما يصل إىل  505دوالر من مخصصات سناب شهريًا،
رشيطة أن تستويف كافة متطلبات التأهل األخرى.
مثال :شخص بالغ واحد يعيش وحده ويعمل  25ساعة يف األسبوع ،ويكسب  12دوالر /ساعة.
يكسب هذا الفرد  12دوالر ×  25ساعة =  300دوالر كدخل إجاميل .يكسب هذا الفرد  300دوالر × ( 4.333333متوسط أسابيع يف الشهر) =  1،300دوالر شهريًا كدخل إجاميل.
ومبا أن الفرد يحصل عىل دخل مكتسب ،فإنه يحتفظ بأهلية للدخل تصل إىل  150يف املائة من مستوى الفقر االتحادي ،بدالً من  130يف املائة ،وقد يكون مؤهال للحصول عىل ما
يصل إىل  192دوالر من مخصصات برنامج سناب كل شهر ،رشيطة أن يستويف كافة متطلبات األهلية األخرى.
كيف تقدمون الطلب؟
ميكن ألي شخص التأكد من أهليته ملعونة التغذية التكميلية (سناب) ،أو تقديم الطلب ،من خالل .myBenefits.ny.gov
للحصول عىل املزيد من املعلومات بخصوص سناب يرجى زيارة:
سناب والية نيويوركotda.ny.gov/programs/snap :
سناب وزارة الزراعة األمريكيةfns.usda.gov/snap :

املقصود من صحيفة الوقائع هذه هو توفري معلومات عامة عن الربنامج وليس تحديد األهلية أو التعريف مبتطلبات الربنامج ألي شخص أو عائلة.
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