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Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2020, Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (Department of Social and Health Services, DSHS) 
sẽ gia hạn thêm sáu tháng đối với thời hạn chứng nhận các hộ gia đình được Đánh Giá Điều Kiện Tham Gia, vốn 
ban đầu sẽ hết hạn vào tháng 4 hoặc 5, nghĩa là kéo dài thời hạn chứng nhận này đến tháng 10 và 11 năm 2020. 
Việc gia hạn này áp dụng cho chương trình Hỗ Trợ Tạm Thời cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn (Temporary 
Assistance for Needy Families); chương trình hỗ trợ Người Cao Tuổi, Người Khiếm Thị và Người Khuyết Tật (Aged 
Blind or Disabled) và Nhu Cầu Nhà Ở Thiết Yếu (Housing Essential Needds); chương trình Hỗ Trợ Gia Đình Lao 
Động (Working Family Support); và tất cả các chương trình Hỗ Trợ về Thực Phẩm. Sở cũng sẽ miễn các yêu cầu 
Đánh Giá Chứng Nhận Giữa Kỳ vào tháng 4 và 5, và các phúc lợi vẫn tiếp tục được cung cấp đến hết thời hạn 
chứng nhận nếu các hộ gia đình đáp ứng tất cả các yêu cầu khác về điều kiện tham gia. 
 
Việc này bắt đầu từ ngày nào?    
Ngày 23 tháng 4 năm 2020 
 
Việc gia hạn sẽ có ảnh hưởng đến các chương trình nào?  
Chương trình Hỗ Trợ Tạm Thời cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn (Temporary Assistance for Needy Families) hay 
TANF; chương trình hỗ trợ Người Cao Tuổi, Người Khiếm Thị và Người Khuyết Tật (Aged, Blind or Disabled) hay 
ABD và Nhu Cầu Nhà Ở Thiết Yếu (Housing Essential Needds) hay HEN; chương trình Hỗ Trợ Gia Đình Lao Động 
(Working Family Support) hay WFS; và tất cả các chương trình Hỗ Trợ về Thực Phẩm. 
 
Vậy còn gia hạn cho kỳ tháng 6?  
Tại thời điểm này, Sở Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng (Food and Nutrition Service) thuộc Bộ Nông Nghiệp 
Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, USDA) mới chỉ phê chuẩn gia hạn cho các kỳ tháng 4 và 5. Nếu họ phê 
chuẩn thêm các tháng khác, sẽ có thông báo bổ sung được phát hành.   
 
DSHS sẽ xử lý như thế nào với các cuộc gọi về đánh giá điều kiện tham gia và đánh giá chứng nhận giữa kỳ 
trước này 23 tháng 4 năm 2020?  
DSHS sẽ tiếp tục xử lý các cuộc gọi này như bình thường cho đến ngày 23 tháng 4 năm 2020. 
 
Sẽ thế nào nếu tôi đã hoàn thành đánh giá trước ngày 23 tháng 4 năm 2020?  
Quy định miễn này không áp dụng cho quý vị nếu quý vị đã hoàn thành đánh giá điều kiện tham gia trước ngày 
23 tháng 4 năm 2020, bởi phúc lợi cho quý vị đã được tái đánh giá cho 12 tháng. Quy định miễn này không áp 
dụng cho quý vị nếu quý vị đã hoàn thành đánh giá chứng nhận giữa kỳ trước ngày 23 tháng 4 năm 2020, bởi 
quý vị sẽ tiếp tục thời hạn chứng nhận thông thường.   
 
Sẽ thế nào nếu tôi đã gửi đánh giá điều kiện tham gia trước ngày 23 tháng 4 năm 2020 nhưng chưa hoàn 
thành phỏng vấn?  
Sở sẽ tự động tái chứng nhận trường hợp của quý vị thêm sáu tháng nữa và các thay đổi sẽ được xử lý theo quy 
định thông thường trong trường hợp tình hình thay đổi của chúng tôi. Nếu sự thay đổi khiến phúc lợi của quý vị 



 
bị giảm đi,  quý vị sẽ nhận được thư giải trình các quy định áp dụng cho trường hợp của quý vị. Nếu sự thay đổi 
thường làm gia tăng phúc lợi nhưng quý vị chưa cung cấp giấy tờ xác minh, thì phúc lợi cho quý vị vẫn sẽ như cũ.  
 
Sẽ thế nào nếu tôi đã hoàn thành đánh giá điều kiện tham gia trước ngày 23 tháng 4 năm 2020 và đánh giá 
đang chờ cung cấp thêm thông tin nhưng tôi chưa gửi lại thông tin?  
Sở sẽ tự động tái chứng nhận trường hợp của quý vị thêm sáu tháng nữa và sẽ coi đánh giá điều kiện tham gia 
đang chờ xử lý của quý vị như trường hợp tình hình thay đổi. Nếu sự thay đổi khiến phúc lợi của quý vị bị giảm 
đi, quý vị sẽ nhận được thư  
 
 
giải trình các quy định áp dụng cho trường hợp của quý vị. Nếu sự thay đổi thường làm gia tăng phúc lợi nhưng 
quý vị chưa cung cấp giấy tờ xác minh, thì phúc lợi cho quý vị vẫn sẽ như cũ.  
 
Sẽ thế nào nếu đánh giá điều kiện tham gia vào tháng 4 của tôi lại nhận được sau ngày 22 tháng 4 năm 2020?  
Đánh giá điều kiện tham gia của quý vị sẽ được coi như trường hợp tình hình thay đổi, trừ khi quý vị gọi điện 
hoặc trao đổi với một nhân viên.  Nếu trường hợp của quý vị được xử lý như trường hợp tình hình thay đổi và sự 
thay đổi khiến phúc lợi của quý vị bị giảm đi, quý vị sẽ nhận được thư giải trình các quy định áp dụng cho trường 
hợp của quý vị. Nếu thay đổi thường làm gia tăng phúc lợi nhưng quý vị không cung cấp giấy tờ xác minh, thì 
phúc lợi cho quý vị vẫn sẽ như cũ.  
 
Nếu đánh giá điều kiện tham gia hết hạn vào tháng 4 nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành đánh giá đó, liệu tôi có 
nhận được thư chấm dứt phúc lợi không?  
Không, thư chấm dứt sẽ không được phát đi vào tháng 4 hay tháng 5.   
 
Liệu tôi có nhận được thư nhắc hoàn thành đánh giá điều kiện tham gia vào tháng 5 năm 2020 không?  
Không, sẽ không có loại thư này được phát đi.   
 


