T Sera na Mpango wa muda wa OFI umebadilika kutokana na COVID 19 P.L. 116-159, P.L. 116-260, or P.L. 117-2
Iliundwa Aprili 6, 2020
Ilisasishwa Mwisho Septemba 1, 2021
SNAP - Programu ya kuongeza chakula - msaada wa lishe









Kuanzia Aprili 2020 na hadi taarifa nyingine, kaya zilizopangwa kwa angalau $1 zitapata angalau faida kubwa kwa
ukubwa wa kaya zao.
Kuanzia Mei 2021 na hadi taarifa nyingine, kaya zilizopangwa kwa angalau $1 zitapokea angalau $ 95 zaidi ya faida
yao ya bajeti.Kaya ambazo zinapata faida kubwa au kiwango cha chini cha faida zitapata ongezeko la 15% kwa
Januari hadi Septemba 2021.
Kaya zote zinazopokea kati ya kiwango cha chini na faida kubwa zitaona ongezeko kubwa.
Maombi, marejesho, na ripoti za miezi sita zinaweza kusainiwa kwa njia ya simu.
Faida ya Kuongeza Wafanyakazi (WSB) iliongezeka kutoka $ 50 hadi $ 100 kila mwezi hadi Machi 2022.
Mahojiano ya maombi na marekebisho yanaachiliwa hadi ilani nyingine isipokuwa habari inahitaji kufafanuliwa.
Wanafunzi ambao wameidhinishwa kwa masomo ya kazi yaliyofadhiliwa na serikali au ambao wana Makadirio ya
Mchango wa Familia (EFC) ya $0 kwa Mwongozo wa Mfumo wa EFC wanaweza kustahiki nyongeza ya Chakula.
Tunafanya kazi na Idara ya Elimu (DOE) kuelekea kutoa faida za Summer P-EBT. Hii itakuwa faida ya chakula ya
$375 kwa kila mwanafunzi anayestahiki na imepangwa kutolewa Oktoba. Kulingana na mifano ya ujifunzaji wa
shule kunaweza kuwa na P-EBT iliyotolewa kwa mwaka wa shule 2021-2022. Tutatoa habari zaidi kwenye
https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/food-supplementwakati inapatikana.

MaineCare - Medicaid - msaada wa matibabu




Huduma nyingi za watoto au watu wazima zitabaki wazi wakati wa dharura ya kitaifa ya afya ya umma.
Uthibitishaji wa maneno (uthibitisho wa kibinafsi) unaruhusiwa kwa mahitaji mengi.
Hakuna malipo yatakayohitajika kwa programu zilizo na malipo.

TANF - Msaada wa Muda kwa Familia zenye Uhitaji - msaada wa pesa kwa familia


Hakuna mahojiano ya kibinafsi yatakayohitajika, isipokuwa ombi la mwombaji.

Makumbusho muhimu




Nambari ya simu ya Msaada wa Jumla ni 1-800-442-6003.
Inawezekana kila wakati mshiriki wa SNAP kumruhusu mtu mwingine anayeaminika atumie kadi yake ya EBT
kununua vyakula kwa kaya yao ya SNAP. Mtu huyo anahitaji tu kadi na namba ya siri.
Wasiliana na OFI mkondoni au kwa simu na uripoti mabadiliko ya hali yako yanapotokea.

Kwa mawasiliano zaidi juu ya ya OFI, chaguzi za programu na sasisho za hivi karibuni za programu
tembelea:www.maine.gov/dhhs/ofi
Kwa habari zaidi juu ya Idara ya Afya na Huduma za Binadamu rasilimali za coronavirus
tembelea:www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources.shtml
Hati hii itasasishwa. Tafadhali angalia tena mara kwa mara kwa habari mpya.

