
 

Disaster Cash Assistance Program (ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເງິນສົດໄພພິບັດ) 
ຄ າຖາມທ ່ ຖຼື ກຖາມເລຼືື້ ອຍໆ 

 

Disaster Cash Assistance Program (ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເງິນສົດໄພພິບັດ) ຫ ຼື  DCAP ແມ່ນຫຍັງ? 
 

The Department of Social and Health Services (ກົມບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ) ແມ່ນກໍາລັງເປີດ ນໍາໃຊ້ Disaster 

Cash Assistance Program (ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເງິນສົດໄພພິບັດ) ຫ ຼື  DCAP, ເລ່ີມ ເດຼື ອນເມສາ ວັນທີ 17 ປີ 2020. 

ແຜນງານນ້ີມີຈຸດປະສົງເພຼື່ ອຊ່ວຍເຫ ຼື ອຊາວວໍຊິງຕັນຈໍານວນໜ ່ ງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂ້ັນພຼື້ ນຖານຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນໄລ

ຍະສະພາວະສຸກເສີນທ່ີເກີດຈາກໄພພິບັດສຸກເສີນຂອງ COVID-19.  
 

ເປັນຫຍັງຈ ່ ງເກ ດແບບນ ື້ ຂ ື້ ນ? 
 

ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID, 19, ທ່ານເຈ້ົາແຂວງ Inslee 

ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນສໍາລັບບັນດາເມຼື ອງໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ນ້ີແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ DSHS ອອກເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອພາຍໃຕ້ Disaster 

Cash Assistance Program (ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເງິນສົດໄພພິບັດ) ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ 

ບຸກຄົນຜ ້ ທ່ີບ່ໍມີສິດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປັນເງິນສົດເປັນປົກກະຕິ. 
  

ຂື້ອຍສະໝັກໄດື້ແນວໃດ? 
 

ໂຄງການນ້ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສໍາພາດຜ່ານທາງໂທລະສັບ. ຄົວເຮຼື ອນສາມາດສະໝັກໂດຍ: 

 ສະໝັກອອນລາຍໄດ້ທ່ີ WashingtonConnection.org ແລະ ໂທຫາສ ນຕິດຕ່ໍບໍລິການລ ກຄ້າ 877-501-2233 

ເພຼື່ ອສໍາເຫ ັ ດການສໍາພາດຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງ. 

 ໂທ 877-501-2233 ເພຼື່ ອສໍາເຫ ັ ດຂ້ັນຕອນການສະໝັກທັງໝົດ. 

 ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສ ນຕິດຕ່ໍບໍລິການລ ກຄ້າກໍາລັງພົບກັບປະລິມານການໂທທ່ີຫ າຍ ແລະ 

ທ່ານອາດຈະເສຍເວລາລໍຖ້າດົນ. ເວລາທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະໂທແມ່ນກ່ອນ 11 a.m. ເວລາທ່ີໂທຕິດຍາກທ່ີສຸດແມ່ນ 11 a.m. 

ເຖິງ 2 p.m. 
 

ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດສິດທິຂອງທ່ານສໍາລັບທຸກໆໂຄງການຂອງພວກເຮົາໃນການສໍາພາດຄ້ັງດຽວ. 
 

ຂື້ອຍສາມາດໄດື້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອນ ື້ ເລຼືື້ ອຍປານໃດ? 
 

ໂຄງການນ້ີແມ່ນມີໃຫ້ແກ່ຄົວເຮຼື ອນພຽງແຕ່ໜ ່ ງເດຼື ອນໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດຼື ອນ ໃນໄລະຍະເວລາທ່ີມີພາວະສຸກເສີນ.  
 

ໂຄງການນ ື້ ຈະມ ຢ ່ ດົນປານໃດ? 
 

ນ້ີແມ່ນໂຄງການຊ່ົວຄາວ ແລະ ຈະສ້ິນສຸດລົງເມຼື່ ອສະພາວະສຸກເສີນສ້ິນສຸດລົງ ຫ ຼື  ໄວກວ່ານ້ັນ.   
 

ຂື້ອຍສາມາດໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປັນເງິນສົດ DCAP ເຖິງແມ່ນວ່າຂື້ອຍບ ່ ມ ເດັກນື້ ອຍຢ ່ ກັບຂື້ອຍບ ? 
 

https://www.washingtonconnection.org/home/


 
ໄດ້.   
 
 
 

ຂື້ອຍສາມາດໄດື້ ຮັບ DCAP ແລະ ໂຄງການເງິນສົດອຼື່ ນໆໃນເວລາດຽວກັນບ ? 
 

ບ່ໍ. DCAP ແມ່ນໂຄງການເງິນສົດຄ້ັງດຽວສໍາລັບຄົວເຮຼື ອນທ່ີບ່ໍມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບໂຄງການເງິນສົດ DSHS ອຼື່ ນໆ. 
  

ຂ ດຈ າກັດດື້ານລາຍໄດື້ສ າລັບໂຄງການນ ື້ ແມ່ນຫຍັງ? 
 

ຂີດຈໍາກັດດ້ານລາຍໄດ້ສຸດທິ (ຫ ັ ງຈາກຖຼື ກຫັກ) ສໍາລັບລາຍໄດ້ທັງໝົດທ່ີຄາດໄວ້ໃນເດຼື ອນທ່ີສະໝັກແມ່ນຂຼື້ ນກັບຂະ 

ໜາດຂອງຄົວເຮຼື ອນຂອງທ່ານ. ເບ່ິງຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນ້ີ:  
 

ຂະໜາດຂອງຄົວເຮຼື ອນ ຂ ດຈ າກັດດື້ານລາຍໄດື້ຫ ັ ງຈາຖຼື ກຫັກ 
1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 

ມ ຂ ດຈ າກັດດື້ານສັບສິນສ າລັບໂຄງການນ ື້ ບ ? 
 

ໃນລະຫວ່າງການສຸກເສີນໃນປະຈຸບັນ, ສ ງເຖິງ $ 6,000 ຂອງສັບສິນທ່ີມີຢ ່ຂອງທ່ານແມ່ນຖຼື ກຍົກເວ້ັນ.  ທຽບເທ່ົາສ ງສຸດ $10,000 

ດ້ານພາຫະນະແມ່ນຖຼື ກຍົກເວ້ັນເຊ່ັນກັນ.    
 

ຂື້ອຍຕື້ອງການຂ ື້ ມ ນຫຍັງແດ່ສ າລັບການສ າພາດ? 
 

ໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດ, ພວກເຮົາຈະປ ກສາຫາລຼື ກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທັງໝົດທ່ີທ່ານຄາດໄວ້ສໍາລັບເດຼື ອນ, ສັບສິນທ່ີມີຢ ່ແລະ 

ລາຍຈ່າຍທ່ີທ່ານຕ້ອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ. 
 

ຂື້ອຍສາມາດໄດື້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອປະເພດໃດແດ່? 
 

DCAP ກວມເອົາປະເພດຄວາມຕ້ອງການດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີພັກອາໄສ, ເຄຼື່ ອງໃຊ້, ເຄຼື່ ອງນຸ່ງຫ່ົມ, 

ການດ ແລຮັກສາທາງການແພດເລັກນ້ອຍ, ເຄຼື່ ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮຼື ອນ ແລະ ຄ່າຂົນສ່ົງສໍາລັບການເຮັດວຽກ. DCAP 

ຍັງສາມາດຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານອາຫານໄດ້, ຖ້າທ່ານບ່ໍມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານອາຫານຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງ. 
  



 
ຈ ານວນເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອສ ງສຸດແມ່ນເທ່ົາໃດ? 
 

ຈໍານວນເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອແມ່ນຂຼື້ ນກັບຂະໜາດຄົວເຮຼື ອນຂອງທ່ານ, ລາຍໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ. 

ຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດແມ່ນຢ ່ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 

ຂະໜາດຂອງຄົວເຮຼື ອນ ຈ ານວນຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ 

1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 

ຂື້ອຍຈະໄດື້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດແນວໃດ? 
 

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸມັດສໍາລັບ DCAP, ເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງທ່ານຈະຖຼື ກອອກໃຫ້ກັບບັດໂອນເງິນຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫ ຼື  

EBT. ຖ້າທ່ານບ່ໍມີ, ພວກເຮົາຈະເອົາບັດໃຫ້ທ່ານ. ບັດຂອງທ່ານຈະຖຼື ກສ່ົງໃຫ້ທ່ານໃນຈົດໝາຍ, 

ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານມີທ່ີຢ ່ ສ່ົງທ່ົວໄປ.  
 

ຂື້ອຍຈ າເປັນຕື້ອງເປັນພົນລະເມຼື ອງບ ?  ຈະເປັນແນວໃດຖື້າວ່າຂື້ອຍບ ່ ມ ເລກປະກັນສັງຄົມ?   
 

ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນພົນລະເມຼື ອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫ ຼື  ມີສະຖານະການເຂ້ົາເມຼື ອງສະເພາະເພຼື່ ອຈະໄດ້ຮັບ DCAP. 

ການຈ່າຍເງີນ DCAP ໃດໜ ່ ງທ່ີບ່ໍໄດ້ຄິດໄລ່ຈາກການທົດສອບການເອ້ີນເກັບຄ່າທໍານຽມສາທາລະນະ. 

ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເລກປະກັນສັງຄົມເພຼື່ ອຈະໄດ້ຮັບ DCAP. 
 

ຂ ື້ ມ ນການເຂົື້ າເມຼື ອງຂອງຂື້ອຍຈະຖຼື ກແບ່ງປັນກັບເຈົື້ າໜື້ າທ ່ ກວດຄົນເຂົື້ າເມຼື ອງຂອງລັດຖະບານກາງ (United 

States Citizenship and Immigration Services)? ບ ? 
 

DSHS ຈະບ່ໍກວດສອບຂ້ໍມ ນການເຂ້ົາເມຼື ອງກັບ USCIS ສໍາລັບຜ ້ ທ່ີມີສິດໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ DCAP ເທ່ົານ້ັນ. ບຸກຄົນເຫ ົ່ ານ້ັນ ຫ ຼື  

ຄອບຄົວຜ ້ ທ່ີມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານເງິນສົດ ຫ ຼື  

ອາຫານອຼື່ ນໆຈະມີສະຖານະພາບການເຂ້ົາເມຼື ອງຂອງພວກເຂົາທ່ີຖຼື ກກວດສອບໂດຍ DSHS ຜ່ານທາງ ລະບົບ SAVE 

ພາຍໃຕ້ສັນຍາຂອງຕົນກັບ USCIS.  
 
 

https://www.uscis.gov/save
https://www.uscis.gov/save

