
  

 

 

ສ່ວນເພ່ີມເຕີມຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອອາຫານສຸກເສີນ  

ຄ າຖາມທ່ີຖາມເລຼືື້ ອຍໆ  

 
  

DSHS ກ ຳລັງສົົ່ ງສົ່ວນເພີົ່ ມເຕີມສຸກເສີນໃຫ້ແກົ່ຄົນທີົ່ ໄດ້ຮັບກຳນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ຳນອຳຫຳນ (ອອກໃຫ້ຜົ່ ຳນບັດ EBT). 

ຖ້ຳທົ່ ຳນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອໃນເດຼື ອນມີນຳ ຫ ຼື  ເດຼື ອນເມສຳ, 

ແມົ່ ນໄດ້ອອກສົ່ວນເພີົ່ ມມເຕີມສຸກເສີນໃຫ້ທົ່ ຳນເປັນແຕົ່ລະເດຼື ອນເພຼືົ່ ອເອົຳຈ ຳນວນນ້ັນຂ ້ ນໄປຮອດຈ ຳນວນສູງສຸດສ ຳລັບຂະໜຳ

ດຄົວເຮຼື ອນຂອງທົ່ຳນ. ປັດຈຸບັນສົ່ວນເພີົ່ ມເຕີມສຸກເສີນແມົ່ນໄດ້ຕ ົ່ ເວລຳສ ຳລັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອເດຼື ອນພຼື ດສະພຳ ແລະ 

ຈະຖຼື ກກວດຄຼື ນເປັນແຕົ່ລະເດຼື ອນໄປ.  

  

  

ເປັນຫຍັງຈ ່ ງເກີດແບບນີື້ ຂ ື້ ນ?  

  

ສະພຳຄອນເກສໄດ້ອະນຸມັດຜົນປະໂຫຍດພິເສດເພຼືົ່ ອໃຫ້ປະຊຳຊົນມີຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຊຼື້ ອຳຫຳນຫ ຳຍຂຼື້ ນ. 

ນ້ີຈະຊົ່ວຍຫ ຸ ດຜົ່ ອນຈ ຳນວນຄົນທີົ່ ຕ້ອງກຳນໄປຊຼື້ ເຄຼືົ່ ອງແຫ້ງ. ນອກນ້ີ ມັນຍັງຈະຈ ຳກັດຈ ຳນວນຄົນທີົ່ ຢູົ່ ຮ້ຳນ ແລະ 

ຫ ຸ ດໂອກຳດສ ຳລັບກຳນຕິດຕ ົ່  COVID-19.   

  

  

ຂື້ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດເມຼື່ ອໃດ?  

  

ທົ່ຳນຈະໄດ້ຮັບສົ່ວນເພີົ່ ມເຕີມປະຈ ຳເດຼື ອນພ ດສະພຳໃນວັນທີອອກຜົນປະໂຫຍດຊົ່ວຍເຫ ຼື ອປະຈ ຳເດຼື ອນຂອງທົ່ຳນໃຫ້ກັບບັດ EBT 

ຂອງທົ່ຳນຕຳມປົກກະຕິ.   

  

 

ຂື້ອຍຫາກ ່ ສະໝັກຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອອາຫານໃນເດຼື ອນນີື້ . ຂື້ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ ່ ?   

  

ຖ້ຳທົ່ ຳນມີສິດໄດ້ຮັບກຳນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອອຳຫຳນ, 

ທົ່ຳນຈະໄດ້ຮັບຈ ຳນວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອສູງສຸດສ ຳລັບຂະໜຳດຄົວເຮຼື ອນຂອງທົ່ຳນ. 
  

  

ຂື້ອຍໄດື້ ຮັບຈ ານວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອສູງສຸດແລື້ວ. ຂື້ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ ່ ?  

  

ຖ້ຳທົ່ ຳນໄດ້ຮັບຈ ຳນວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອສູງສຸດແລ້ວ, 

ທົ່ຳນຈະບ ົ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອອຳຫຳນເພີົ່ ມເຕີມອີກ. 

    



  

 

 

 

ຈ ານວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອສູງສຸດແມ່ນເທ່ົາໃດ?  

   

ມີສິດໄດື້ ຮັບ  

ຄົວເຮຼື ອນ  

ສະມາຊິກ  

ສູງສຸດ  

ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອ  

1  $194  

2  355  

3  509  

4  646  

5  768  

6  921  

7  1,018  

8  1,164  

9  1,310  

10  1,456  

ແຕົ່ລະຄົນໄດ້ເພີົ່ ມເຕີມ  
+ 146  

  

  

 

ຂື້ອຍມີສິດໄດື້ ຮັບອາຫານພຼືື້ ນຖານ, ແຕ່ຂື້ອຍບ ່ ໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫາເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອຍັງເລີຍ. 

ຂື້ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ ່ ?  

  

ໄດ້. ທົ່ຳນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດຂອງຈ ຳນວນເງິນສູງສຸດສ ຳລັບຂະໜຳດຄອບຄົວຂອງທົ່ຳນຖ້ຳປົກະຕິດທົ່ຳນໄດ້ຮັບ $ 0.  

  

  



  

 

ຂື້ອຍໄດື້ ຮັບ WASHCAP / ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດື້ານອາຫານສະເພາະການ / ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດື້ານອາຫານ 

ສ າລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອົບພະຍົບທ່ີຖຼື ກກົດໝາຍ. ຂື້ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ ່ ?  

ໄດ້. ຜົນປະໂຫຍດພິເສດແມົ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆໂຄງກຳນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ຳນອຳຫຳນ.   

  

ຂື້ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດເທ່ົາໃດ?  

  

ທົ່ຳນຈະໄດ້ຮັບແຕກຕົ່ຳງກັນລະຫວົ່ຳງຜົນປະໂຫຍດປົກກະຕິຂອງທົ່ຳນ ແລະ 

ຈ ຳນວນເງິນສູງສຸດສ ຳລັບຂະໜຳດຄົວເຮຼື ອນຂອງທົ່ຳນ. ຕົວຢົ່ຳງ:  

   

ທົ່ຳນ ແລະ ຄູົ່ ຮັກຂອງທົ່ຳນທັງສອງເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອອຳຫຳນທັງໝົດ $200 ໃນວັນທີ 10 

ເດຼື ອນພ ດສະພຳ. ກຳນແບົ່ ງສົ່ວນສູງສຸດສ ຳລັບຄົວເຮຼື ອນສອງຄົນແມົ່ນ $355. $355 - $200 ແມົ່ນ $155. 

ທົ່ຳນຈະໄດ້ຮັບເພີົ່ ມເຕີົ່ ມ $155 ໃນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອສຸກເສີນ.  

ທົ່ຳນຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົ່ວຍເຫ ຼື ອພຼື ້ ນຖຳນ $200 ຂອງທົ່ຳນພ້ອມດ້ວຍ $155 ເພີົ່ ມເຕີມສ ຳລັບຈ ຳນວນທັງໝົດ $355 

ໃນວັນທີປົກກະຕິຂອງທົ່ຳນໃນວັນທີ 10 ພ ດສະພຳ.  
  

  

ຂື້ອຍຈະຕື້ອງຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດເຫ ົ່ ານີື້ ຄຼື ນບ ?  

  

ນ້ີແມົ່ ນຜົນປະໂຫຍດພິເສດສ ຳລັບກຳນນ ຳໃຊ້ຂອງທົ່ ຳນ. ບ ົ່ ມີເຫດຜົນຫຍັງທີົ່ ທົ່ ຳນຕ້ອງຈົ່ຳຍຄຼື ນ.  

 

 

ຂື້ອຍຈະເສຍຜົນປະໂຫຍດພິເສດເຫ ົ່ ານີື້ ບ  ຖື້າຂື້ອຍບ ່ ໃຊື້ພວກມັນທັນທີ? 

 

ບ ົ່ . ທົ່ຳນມີເວລຳ 365 ວັນນັບຈຳກວັນທີເຮັດກິດຈະກ ຳໜ້ີຄ້ັງສຸດທ້ຳຍຂອງທົ່ຳນເພຼືົ່ ອໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດພິເສດ ແລະ ປົກກະຕິ.  

  

  

ຜົນປະໂຫຍດພິເສດເຫ ົ່ ານີື້ ຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ສະຖານະພາບການເຂົື້ າເມຼື ອງຂອງຂື້ອຍບ ?  

  

ບ ົ່ .  

  

  

DSHS ຈະອອກຈ ານວນເງິນສູງສຸດຫ ັ ງຈາກເດຼື ອນພ ດສະພາບ ?  

  

ພວກເຮົຳຈະກວດຄຼື ນເບິົ່ ງວົ່ຳ ພວກເຮົຳສຳມຳດໃຫ້ຈ ຳນວນເງິນສູງສຸດສ ຳລັບຂະໜຳດຄົວເຮຼື ອນຂອງທົ່ຳນເປັນແຕົ່ລະເດຼື ອນໄດ້ບ , 

ເຊິົ່ ງຂ ້ ນຢູົ່ ກັບກຳນອະນຸມັດຂອງລັດຖະບຳນກຳງ.  

  



ມີຈັກຄົນທ່ີຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດ? 

ອີງຕຳມສົ່ວນເພີົ່ ມເຕີມສຸກເສີນທີົ່ ໄດ້ອອກໃຫ້ໃນເດຼື ອນມີນຳ ແລະ ເດຼື ອນເມສຳ 2020, DSHS 

ເລັງເຫັນໄດ້ວົ່ ຳຈະມີກຳນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດພິເສດແກົ່ຈ ຳນວນ 283,000 ຄົວເຮຼື ອນໃນເດຼື ອນພ ດສະພຳ. 

ຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງຜົນປະໂຫຍດພິເສດແມ່ນຫຍັງ?  

ໃນທົົ່ ວລັດ ຈ ຳນວນເງິນພິເສດສະເລົ່ຍຕ ົ່ ຄົວເຮຼື ອນແມົ່ນ $170. ບຳງຄົວເຮຼື ອນຈະໄດ້ຮັບຫ ຳຍ, ບຳງຄົວເຮຼື ອນກ ົ່ ໜ້ອຍກວົ່ຳ. 

DSHS ຈະສ່ົງຈົດໝາຍໃຫື້ຂື້ອຍເມຼື່ ອຂື້ອຍໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ ? 

ບ ົ່ . ພວກເຮົຳຈະບ ົ່ ໄດ້ສົົ່ ງຈົດໝຳຍເມຼືົ່ ອພວກເຮົຳອອກຜົນປະໂຫຍດພິເສດ. 

ຖ້ຳທົ່ ຳນຕ້ອງກຳນຮູ້ວົ່ ຳຜົນປະໂຫຍດຂອງທົ່ຳນຢູົ່ ໃນບັນຊີຂອງທົ່ ຳນ, ທົ່ຳນສຳມຳດໂທຫຳເບີທີົ່ ຢູົ່ ໃນບັດ EBT 

ຂອງທົ່ຳນເພຼືົ່ ອກວດເບິົ່ ງຍອດເງິນຂອງທົ່ຳນ ຫ ຼື  ໃຊ້ບັນຊີຜົນປະໂຫຍດລູກຄ້ຳຂອງທົ່ຳນ www.washingtonconnection.org.  

ຂື້ອຍຄວນໂທຫາສູນຕິດຕ ່ ບ ລິການລູກຄື້າບ ? 

ເນຼືົ່ ອງຈຳກປະລິມຳນກຳນໂທຫຳສູນຂອງພວກເຮົຳຫ ຳຍກວົ່ ຳປົກກະຕິ, 

ພວກເຮົຳກ ຳລັງຮ້ອງຂ ໃຫ້ທົ່ ຳນຢົ່ຳໂທຫຳສູນບ ລິກຳນກົ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດ. 

ກວດເບິົ່ ງຂ ້ ມູນຫ ້ ຳສຸດຢູົ່ ບັນຊີສຼືົ່ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົຳທີົ່  Facebook ແລະ Twitter ຫ ຼື  ທີົ່  www.dshs.wa.gov.  

https://www.washingtonconnection.org/
http://www.washingtonconnection.org/
https://www.facebook.com/WaStateDSHS
https://www.facebook.com/WaStateDSHS
https://twitter.com/waDSHS
https://twitter.com/waDSHS
https://www.dshs.wa.gov/
http://www.dshs.wa.gov/

