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 المستحقات الغذائیة التكمیلیة.  -برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة 

 
 تم تعلیق مقتضیات العمل لجمیع المستلمین. •
 األقص من المزایا الوظیفیة الُممكنة عن شھري إبریل ومایو. سوف تتلقى األَُسر الحد  •
 تم تمدید مقتضیات اإلبالغ واالستعراض للسماح بمزید من المرونة لألَُسر.  •
 لن تكون ھناك حاجة إلجراء مقابالت شخصیة.  •
 لتلبیة متطلبات التحقق. واسع علي نطاق   استخدام األسباب الوجیھة  •
 بالھاتف) (دة منح الشھادات عن طریق المصادقة الشفویة  یمكن التوقیع على الطلبات وإعا •
 . 2020دوالر أمریكي شھریًا حتى شھر یولیو   100دوالر أمریكي إلى   50) من WSBستزید المستحقات التكمیلیة للعامل (  •

 
 

 Medicaid كإیدیالمساعدة الطبیة مد   - MaineCareمین كیر 

 البالغین أثناء الطوارئ المدنیة. لن یتم إنھاء تغطیة أي من األطفال أو  •
 یُسمح بالتحقق الشفوي (المصادقة الشخصیة) لمعظم المتطلبات.  •
 قساط. ذات األال مدفوعات بالتقسیط للبرامج  •

 

 مساعدة نقدیة مؤقتة لألسر.  -المساعدة المؤقتة للعائالت المحتاجة  

 شھًرا. 60سیتم منح التمدیدات تلقائیًا بعد انقضاء مدة  •
  ات فترإعادة تقدیم الطلب ومنحھا   TANFشھًرا من المساعدة المؤقتة للعالئالت المحتاجة  60یمكن لألسر التي استخدمت مدة   •

 مالم تكن مستحقة بخالف ذلك. إضافیة  زمنیة
 لن تكون ھناك حاجة إلجراء مقابالت شخصیة.  •
 لن تتعرض أي عائلة للعقوبة أثناء الطوارئ المدنیة.   •

 

 یة ھامة رسائل تذكیر 

 6003-442-800-1رقم الخط الساخن للمساعدة العامة    •
لشراء   EBTأن یسمح لشخص آخر ثقة أن یستخدم بطاقة   SNAPمن الممكن دائًما للمشارك في برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة  •

 .pinالبقالة لألسرة المسجلة في برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة، وھذا الشخص ال یحتاج إال إلى بطاقة ورقم  
 عبر اإلنترنت أو الھاتف وأبلغ عن التغییرات التي تطرأ على حالتك عند حدوثھا.  OFIابق على اتصال مع مكتب استقالل األسرة  •

  

  المعلومات بشأن التواصل مع مكتب استقالل األسرة، الخیارات الخاصة بالتطبیقات، وآخر مستجدات البرامج: لمزید من 
www.maine.gov/dhhs/ofi 

 لمزید من المعلومات بشأن موارد كورونا من وزارة الصحة والخدمات البشریة: 
 resources.shtml-www.maine.gov/dhhs/coronavirus 

 

 سیتم تحدیث ھذا الوثیقة بآخر المستجدات. یُرَجى التحقق مرة أخرى بانتظام للتعرف على آخر المعلومات.  


