اربحوا المزيد من دوالرات برنامج المساعدة
الغذائية التكميلية ( )SNAPمع برنامج الحوافز الصحية!
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الزراعة المدعومة من المجتمع ( )CSAتمنحك أسهم مزرعة الزراعة
المدعومة من المجتمع ( )CSAإمكانية الحصول أسبوعيًا على الفواكه
والخضروات الطازجة الصحية وبأسعار معقولة ،كما تدعم المزارعين المحليين!
قم بشراء أسهم مزرعة  CSAمع  SNAPواكسب المزيد من األموال
للحصول على األغذية من خالل برنامج الحوافز الصحية (.)HIP
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Fresh. Canned. Dried. Frozen.

!to be healthy

It’s

ما هي CSA؟
الزراعة المدعومة من المجتمع ( )CSAهي شراكة بين المزارعين ومجتمعاتهم المحلية .يقوم األعضاء بشراء حصة من
المحاصيل مقدمًا ،قبل بدء موسم النمو ،ثم يحصلون على مكافأة أسبوعية من الخضروات (وأحيانا الفاكهة) عادة في الفترة من
يونيو حتى نوفمبر .ويتيح ذلك للمزارعين التخطيط لموسم النمو على نحو أكثر فعالية ،فهم يعرفون كم اإلنتاج الذي يريده الناس
ويملكون المال لدفع أجور العمالة والمعدات في بداية الموسم ،عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.

ما هي أسهم مزرعة CSA؟

غالبًا ما تتطلب  CSAالدفع الكامل مقدمًا ،ولكن ال يكون ذلك ممك ًنا
دائمًا للجميع .يتيح برنامج أسهم مزرعة  CSAلعمالء SNAP

التمتع بجميع امتيازات االنضمام إلى برنامج  CSAمع إمكانية الدفع
الشهري (باستخدام  )SNAPبدال من سداد إجمالي المبلغ دفعة واحدة.

سوف يتطابق برنامج الحوافز الصحية ( )HIPمع مشتريات المستفيدين من برنامج “ ”SNAPمن أسهم
مزارع “ ”CSAمن المزارع المشاركة في أنحاء ماساتشوستس ،مما يتيح لك إضافة مبلغ الدفع الشهري
الخاص بك على الفور إلى بطاقة  EBTالخاصة بك.
تع ّرفوا على الربح الذي يمكنكم تحقيقه كل شهر! (بناء على حجم العائلة)

 40دوالر
شخص  -شخصان

 60دوالر
 3-5أشخاص

 80دوالر
أكثر من  6أشخاص

 ،Arabicاللغة العربية

خطوات أسهم مزرعة الزراعة المدعومة من المجتمع (:)CSA
 .1اختر برنامج أسهم مزرعة  CSAاألكثر مالءمة لعائلتك
(توجد خيارات على مدار السنة مع إمكانية التسجيل المستمر).
 .2اذهب إلى  www.mass.gov/HIPللعثور على المواقع
القريبة منك.
 .3اتصل بإحدى المزارع المشاركة للتسجيل وإتمام اتفاقية العضوية.
 .4استكشف كيف يتم خصم دفعة  CSAالخاصة بك من حساب
 EBTالخاص بك في نفس اليوم الذي تحصل فيه على امتيازات
برنامج  SNAPكل شهر.

UT

HO
WIT O
LID HOT
P

VA

 .5احصل على حافز برنامج الحوافز الصحية ( )HIPتلقائيًا عندما
يتم إرسال دفعة  CSAالخاصة بك!
 .6احصل على حصتك كل أسبوع.
 .7استخدم الدوالرات التي ربحتها في أي مكان يكون فيه برنامج
ً
SNAP
مقبوال.

اعثر على أحد مواقع برنامج الحوافز الصحية ( )HIPبالقرب منك.
ّ
تفضل بزيارة  www.mass.gov/hipللحصول على دليل أو اتصل بالخط الساخن
لمشروع برنامج  Bread’s FoodSourceعلى الرقم .1-800-645-8333

بدعم من منحة برنامج المبادرة الغذائية النعدام األمن الغذائي التابع لوزارة الزراعة
األمريكية وكومنولث ماساتشوستس.

