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DSHS đang gửi các khoản bổ sung khẩn cấp cho những người nhận trợ cấp thực phẩm (được cấp qua thẻ EBT).
Nếu đã nhận trợ cấp vào Tháng Ba và Tháng Tư, quý vị đã được cấp một khoản bổ sung khẩn cấp cho mỗi tháng
để số tiền đạt mức tối đa cho quy mô hộ gia đình quý vị. Hiện tại các khoản bổ sung khẩn cấp đã được gia hạn
đến Tháng Năm và sẽ được xét lại theo từng tháng.

Tại sao lại có chương trình này?
Quốc hội đã phê chuẩn thêm trợ cấp để giúp cho mọi người có khả năng mua thêm thực phẩm. Điều này sẽ làm
giảm số lần mọi người cần đi mua thực phẩm. Việc đó cũng sẽ hạn chế số lượng người tại các cửa hàng và giảm
khả năng tiếp xúc với COVID-19.

Khi nào tôi sẽ nhận được trợ cấp bổ sung?
Quý vị sẽ được nhận khoản bổ sung Tháng Năm vào ngày trợ cấp của quý vị thường được cấp vào thẻ EBT.

Tôi vừa nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm vào tháng này. Tôi có được nhận trợ cấp bổ sung không?
Nếu quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm, quý vị sẽ được nhận số tiền trợ cấp tối đa cho quy mô hộ gia
đình quý vị.

Tôi đã nhận số tiền trợ cấp tối đa rồi. Tôi có được nhận trợ cấp bổ sung không?
Nếu quý vị đã nhận được số tiền trợ cấp tối đa thì quý vị sẽ không nhận được trợ cấp thực phẩm.

Số tiền trợ cấp tối đa là bao nhiêu?
Số Thành
Viên
Hộ Gia
Đình
Đủ Điều
Kiện

Trợ Cấp
Tối Đa

1

$194

2

355

3

509

4

646

5

768

6

921

7

1,018

8

1,164

9

1,310

10

1,456

Mỗi người
bổ sung

+ 146

Tôi đủ điều kiện hưởng quyền lợi Thực phẩm Cơ bản (Basic Food) nhưng tôi không nhận được bất kỳ trợ cấp
nào. Tôi có được nhận trợ cấp bổ sung không?
Có. Quý vị sẽ nhận được trợ cấp bổ sung với số tiền tối đa cho quy mô hộ gia đình của mình nếu quý vị thường
nhận được $0.

Tôi nhận được quyền lợi WASHCAP/Hỗ trợ Thực phẩm Tạm thời (Transitional Food Assistance)/Hỗ trợ Thực
phẩm Người nhập cư Hợp pháp (Food Assistance for Legal Immigrants). Tôi có được nhận trợ cấp bổ sung
không?
Có. Các quyền lợi bổ sung áp dụng cho tất cả các chương trình hỗ trợ thực phẩm.
Tôi sẽ nhận được thêm bao nhiêu quyền lợi bổ sung?
Quý vị sẽ nhận được khoản chênh lệch giữa khoản trợ cấp thường xuyên và số tiền tối đa cho quy mô hộ gia
đình của quý vị. Ví dụ:
Cả quý vị và người phối ngẫu của mình đều làm việc và nhận được tổng cộng $200 trợ cấp thực phẩm vào ngày
10 Tháng Năm. Tiền phân bổ tối đa cho một hộ gia đình hai người là $355. $355 - $200 bằng $155. Quý vị sẽ
nhận được thêm $155 tiền quyền lợi khẩn cấp.
Quý vị sẽ nhận được $200 thông thường của mình với thêm $155 để có tổng số là $355 vào ngày nhận trợ cấp
thông thường của quý vị là ngày 10 Tháng Năm.

Tôi có phải trả lại những khoản trợ cấp này không?
Đây là những quyền lợi bổ sung để dành cho quý vị sử dụng. Không có lý do gì để quý vị phải trả lại.

Tôi có bị mất quyền lợi bổ sung nếu không sử dụng ngay không?
Không. Quý vị được cho 365 ngày kể từ ngày của hoạt động ghi nợ gần nhất để sử dụng quyền lợi bổ sung và
thông thường.

Liệu những quyền lợi bổ sung này có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của tôi không?
Không.

DSHS có cấp số tiền tối đa sau Tháng Năm không?
Chúng tôi sẽ xem xét xem có thể cấp cho quý vị số tiền tối đa dành cho quy mô gia đình của quý vị theo từng
tháng hay không, tùy thuộc kết quả phê chuẩn của liên bang.

Có bao nhiêu người sẽ nhận được trợ cấp bổ sung?
Dựa trên khoản bổ sung khẩn cấp được cấp vào Tháng Ba và Tháng Tư năm 2020, DSHS dự tính sẽ cấp quyền lợi
bổ sung cho khoảng 283,000 hộ gia đình vào Tháng Năm.

Số tiền trung bình của quyền lợi bổ sung là bao nhiêu?
Trên toàn tiểu bang, số tiền bổ sung trung bình cho mỗi hộ gia đình là $170. Một số hộ gia đình sẽ nhận được
nhiều hơn, một số sẽ nhận được ít hơn.

DSHS sẽ gửi thư báo cho tôi nếu tôi được nhận thêm quyền lợi chứ?
Không. Chúng tôi sẽ không gửi thư khi chúng tôi cấp các quyền lợi bổ sung. Nếu quý vị muốn biết khi nào khoản
trợ cấp có trong tài khoản của mình thì quý vị có thể gọi số điện thoại trên thẻ EBT để kiểm tra số dư hoặc sử
dụng Tài khoản Quyền lợi Khách hàng của quý vị trên trangwww.washingtonconnection.org.

Tôi có nên gọi cho Trung tâm Liên lạc Dịch vụ Khách hàng không?
Do số lượng các cuộc gọi là cao hơn bình thường nên chúng tôi xin yêu cầu quý vị không gọi cho trung tâm này
về các quyền lợi bổ sung. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất trên các tài khoản truyền thông xã hội của chúng tôi
trên Facebook và Twitter hoặc tại trang www.dshs.wa.gov.

