ສ່ ວນເພ່ີ ມເຕີມຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ ວຍເຫຼື ອອາຫານສຸກເສີນ
ຄາຖາມທ່ີ ຖາມເລື້ຼື ອຍໆ

DSHS ກຳລັງສົົ່ງສົ່ ວນເພີົ່ມເຕີມສຸ ກເສີນໃຫ້ ແກົ່ ຄົນທີົ່ໄດ້ ຮັບກຳນຊົ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ຳນອຳຫຳນ (ອອກໃຫ້ ຜົ່ຳນບັດ EBT).
ຖ້ ຳທົ່ ຳນໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອໃນເດຼືອນມີນຳ ຫຼື ເດຼືອນເມສຳ,
ແມົ່ ນໄດ້ ອອກສົ່ ວນເພົ່ີ ມມເຕີມສຸ ກເສີນໃຫ້ ທົ່ຳນເປັນແຕົ່ ລະເດຼືອນເພົ່ຼື ອເອົຳຈຳນວນນ້ັ ນຂ້ ນໄປຮອດຈຳນວນສູ ງສຸ ດສຳລັບຂະໜຳ
ດຄົວເຮຼືອນຂອງທົ່ ຳນ. ປັດຈຸ ບັນສົ່ ວນເພົ່ີ ມເຕີມສຸ ກເສີນແມົ່ ນໄດ້ ຕົ່ ເວລຳສຳລັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອເດຼືອນພຼືດສະພຳ ແລະ
ຈະຖຼືກກວດຄຼືນເປັນແຕົ່ ລະເດຼືອນໄປ.
ເປັນຫຍັງຈ່ ງເກີດແບບນື້ີ ຂື້ ນ?
ສະພຳຄອນເກສໄດ້ ອະນຸ ມັດຜົນປະໂຫຍດພິເສດເພຼືົ່ອໃຫ້ ປະຊຳຊົນມີຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຊຼື້ອຳຫຳນຫຳຍຂຼື້ນ.
ນ້ີ ຈະຊົ່ ວຍຫຸ ດຜົ່ ອນຈຳນວນຄົນທົ່ີ ຕ້ ອງກຳນໄປຊ້ຼື ເຄົ່ຼື ອງແຫ້ ງ. ນອກນ້ີ ມັນຍັງຈະຈຳກັດຈຳນວນຄົນທົ່ີ ຢູ ົ່ ຮ້ຳນ ແລະ
ຫຸ ດໂອກຳດສຳລັບກຳນຕິດຕົ່ COVID-19.
ຂື້ ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດເມ່ຼື ອໃດ?
ທົ່ ຳນຈະໄດ້ ຮັບສົ່ ວນເພີົ່ມເຕີມປະຈຳເດຼືອນພດສະພຳໃນວັນທີອອກຜົນປະໂຫຍດຊົ່ ວຍເຫຼື ອປະຈຳເດຼືອນຂອງທົ່ ຳນໃຫ້ ກັບບັດ EBT
ຂອງທົ່ ຳນຕຳມປົກກະຕິ.
ຂື້ ອຍຫາກ່ ສະໝ
ັ ກຂການຊ່ ວຍເຫຼື ອອາຫານໃນເດຼືອນນື້ີ . ຂື້ ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ່ ?
ຖ້ ຳທົ່ ຳນມີສິດໄດ້ ຮັບກຳນຊົ່ ວຍເຫຼື ອອຳຫຳນ,
ທົ່ ຳນຈະໄດ້ ຮັບຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອສູ ງສຸ ດສຳລັບຂະໜຳດຄົວເຮຼືອນຂອງທົ່ ຳນ.
ຂື້ ອຍໄດື້ ຮັບຈານວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ ວຍເຫຼື ອສູ ງສຸ ດແລື້ ວ. ຂື້ ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ່ ?
ຖ້ ຳທົ່ ຳນໄດ້ ຮັບຈຳນວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອສູ ງສຸ ດແລ້ ວ,
ທົ່ ຳນຈະບົ່ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອອຳຫຳນເພີົ່ມເຕີມອີກ.

ຈານວນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ ວຍເຫຼື ອສູ ງສຸ ດແມ່ ນເທົ່າໃດ?

ມີສິດໄດື້ ຮັບ
ຄົວເຮຼືອນ
ສະມາຊິກ

ສູ ງສຸ ດ
ຜົນປະໂຫຍດເງິນຊ່ ວຍເຫຼື ອ
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$194
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355
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509
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646
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768
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921
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1,018
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1,164

9

1,310

10

1,456

ແຕົ່ ລະຄົນໄດ້ ເພົ່ີ ມເຕີມ
+ 146

ຂື້ ອຍມີສິດໄດື້ ຮັບອາຫານພື້ຼື ນຖານ, ແຕ່ ຂື້ ອຍບ່ ໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫາເງິນຊ່ ວຍເຫຼື ອຍັງເລີຍ.
ຂື້ ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ່ ?
ໄດ້ . ທົ່ ຳນຈະໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດຂອງຈຳນວນເງິນສູ ງສຸ ດສຳລັບຂະໜຳດຄອບຄົວຂອງທົ່ ຳນຖ້ ຳປົກະຕິດທົ່ ຳນໄດ້ ຮັບ $ 0.

ຂື້ ອຍໄດື້ ຮັບ WASHCAP / ການຊ່ ວຍເຫຼື ອດື້ ານອາຫານສະເພາະການ / ການຊ່ ວຍເຫຼື ອດື້ ານອາຫານ
ສາລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອົບພະຍົບທີ່ຖຼືກກົດໝາຍ. ຂື້ ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ່ ?
ໄດ້ . ຜົນປະໂຫຍດພິເສດແມົ່ ນໃຊ້ ໄດ້ ກັບທຸ ກໆໂຄງກຳນຊົ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ຳນອຳຫຳນ.
ຂື້ ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດເທົ່າໃດ?
ທົ່ ຳນຈະໄດ້ ຮັບແຕກຕົ່ ຳງກັນລະຫວົ່ ຳງຜົນປະໂຫຍດປົກກະຕິຂອງທົ່ ຳນ ແລະ
ຈຳນວນເງິນສູ ງສຸ ດສຳລັບຂະໜຳດຄົວເຮຼືອນຂອງທົ່ ຳນ. ຕົວຢົ່ ຳງ:

ທົ່ ຳນ ແລະ ຄູ ົ່ ຮັກຂອງທົ່ ຳນທັງສອງເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອອຳຫຳນທັງໝົດ $200 ໃນວັນທີ 10
ເດຼືອນພດສະພຳ. ກຳນແບົ່ ງສົ່ ວນສູ ງສຸ ດສຳລັບຄົວເຮຼືອນສອງຄົນແມົ່ ນ $355. $355 - $200 ແມົ່ ນ $155.
ທົ່ ຳນຈະໄດ້ ຮັບເພີົ່ມເຕີົ່ມ $155 ໃນຜົນປະໂຫຍດເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອສຸ ກເສີນ.
ທົ່ ຳນຈະໄດ້ ຮັບເງິນຊົ່ ວຍເຫຼື ອພຼື້ນຖຳນ $200 ຂອງທົ່ ຳນພ້ ອມດ້ ວຍ $155 ເພີົ່ມເຕີມສຳລັບຈຳນວນທັງໝົດ $355
ໃນວັນທີປົກກະຕິຂອງທົ່ ຳນໃນວັນທີ 10 ພດສະພຳ.
ຂື້ ອຍຈະຕື້ ອງຈ່ າຍຜົນປະໂຫຍດເຫ່ົ ານື້ີ ຄຼືນບ?
ນ້ີ ແມົ່ ນຜົນປະໂຫຍດພິເສດສຳລັບກຳນນຳໃຊ້ ຂອງທົ່ ຳນ. ບົ່ ມີເຫດຜົນຫຍັງທີົ່ທົ່ ຳນຕ້ ອງຈົ່ ຳຍຄຼືນ.
ຂື້ ອຍຈະເສຍຜົນປະໂຫຍດພິເສດເຫົ່ ານື້ີ ບ ຖື້ າຂື້ ອຍບ່ ໃຊື້ ພວກມັນທັນທີ?
ບົ່ . ທົ່ ຳນມີເວລຳ 365 ວັນນັບຈຳກວັນທີເຮັດກິດຈະກຳໜີ້ຄັ້ງສຸ ດທ້ ຳຍຂອງທົ່ ຳນເພຼືົ່ອໃຊ້ ຜົນປະໂຫຍດພິເສດ ແລະ ປົກກະຕິ.
ຜົນປະໂຫຍດພິເສດເຫົ່ ານື້ີ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ ສະຖານະພາບການເຂື້ົ າເມຼືອງຂອງຂື້ ອຍບ?
ບົ່ .

DSHS ຈະອອກຈານວນເງິນສູ ງສຸ ດຫັ ງຈາກເດຼືອນພດສະພາບ?
ພວກເຮົຳຈະກວດຄຼືນເບົ່ິ ງວົ່ ຳ ພວກເຮົຳສຳມຳດໃຫ້ ຈຳນວນເງິນສູ ງສຸ ດສຳລັບຂະໜຳດຄົວເຮຼືອນຂອງທົ່ ຳນເປັນແຕົ່ ລະເດຼືອນໄດ້ ບ,
ເຊົ່ິ ງຂ້ ນຢູ ົ່ ກັບກຳນອະນຸ ມັດຂອງລັດຖະບຳນກຳງ.

ມີຈັກຄົນທີ່ຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດ?
ອີງຕຳມສົ່ ວນເພົ່ີ ມເຕີມສຸ ກເສີນທົ່ີ ໄດ້ ອອກໃຫ້ ໃນເດຼືອນມີນຳ ແລະ ເດຼືອນເມສຳ 2020, DSHS
ເລັງເຫັນໄດ້ ວົ່ຳຈະມີກຳນໃຫ້ ຜົນປະໂຫຍດພິເສດແກົ່ ຈຳນວນ 283,000 ຄົວເຮຼືອນໃນເດຼືອນພດສະພຳ.

ຈານວນສະເລ່ ຍຂອງຜົນປະໂຫຍດພິເສດແມ່ ນຫຍັງ?
ໃນທົ່ົ ວລັດ ຈຳນວນເງິນພິເສດສະເລົ່ ຍຕົ່ ຄົວເຮຼືອນແມົ່ ນ $170. ບຳງຄົວເຮຼືອນຈະໄດ້ ຮັບຫຳຍ, ບຳງຄົວເຮຼືອນກົ່ ໜ້ ອຍກວົ່ ຳ.
DSHS ຈະສົ່ງຈົດໝາຍໃຫື້ ຂື້ ອຍເມຼື່ອຂື້ ອຍໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດບ?
ບົ່ . ພວກເຮົຳຈະບົ່ ໄດ້ ສົົ່ງຈົດໝຳຍເມຼືົ່ອພວກເຮົຳອອກຜົນປະໂຫຍດພິເສດ.
ຖ້ ຳທົ່ ຳນຕ້ ອງກຳນຮູ ້ ວົ່ຳຜົນປະໂຫຍດຂອງທົ່ ຳນຢູ ົ່ ໃນບັນຊີຂອງທົ່ ຳນ, ທົ່ ຳນສຳມຳດໂທຫຳເບີທົ່ີ ຢູ ົ່ ໃນບັດ EBT
ຂອງທົ່ ຳນເພົ່ຼື ອກວດເບົ່ິ ງຍອດເງິນຂອງທົ່ ຳນ ຫຼື ໃຊ້ ບັນຊີຜົນປະໂຫຍດລູ ກຄ້ ຳຂອງທົ່ ຳນ www.washingtonconnection.org.
ຂື້ ອຍຄວນໂທຫາສູ ນຕິດຕ່ ບລິການລູ ກຄື້ າບ?
ເນຼືົ່ອງຈຳກປະລິມຳນກຳນໂທຫຳສູ ນຂອງພວກເຮົຳຫຳຍກວົ່ ຳປົກກະຕິ,
ພວກເຮົຳກຳລັງຮ້ ອງຂໃຫ້ ທົ່ຳນຢົ່ ຳໂທຫຳສູ ນບລິກຳນກົ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດພິເສດ.
ກວດເບົ່ິ ງຂ້ ມູ ນຫ້ ຳສຸ ດຢູ ົ່ ບັນຊີສົ່ຼື ສັງຄົມຂອງພວກເຮົຳທົ່ີ Facebook ແລະ Twitter ຫຼື ທົ່ີ www.dshs.wa.gov.

