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Chương Trình Hỗ Trợ Tiền trong Thảm Họa (Disaster Cash Assistance Program) hay DCAP là gì? 
 
Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội (Department of Social and Health Services, DSHS) đang kích hoạt Chương Trình Hỗ Trợ 
Tiền trong Thảm Họa, hay còn gọi là DCAP, bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 năm 2020. Chương trình này nhằm mục 
đích hỗ trợ một số người dân bang Washington đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp 
do tình trạng khẩn cấp COVID-19 gây ra.  
 
Tại sao lại có chương trình này? 
 
Để ứng phó với đại dịch COVID-19, Thống Đốc Inslee đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên tất cả các quận của bang 
Washington. Điều này cho phép DSHS đưa ra các khoản trợ cấp trong Chương Trình Hỗ Trợ Tiền trong Thảm Họa 
cho các gia đình và cá nhân vốn bình thường sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp bằng tiền. 
  
Làm thế nào để nộp đơn? 
 

Chương trình này yêu cầu phải phỏng vấn qua điện thoại. Các hộ gia đình có thể nộp đơn bằng cách: 

 Nộp đơn trực tuyến tại địa chỉ WashingtonConnection.org, sau đó gọi tới Tổng Đài Dịch Vụ Khách Hàng 

theo số 877-501-2233 để hoàn thành cuộc phỏng vấn bắt buộc. 

 Gọi tới số 877-501-2233 để hoàn tất toàn bộ quy trình nộp đơn. 

 Xin lưu ý, Tổng Đài Dịch Vụ Khách Hàng đang tiếp nhận lượng cuộc gọi rất cao và quý vị có thể phải chờ 

lâu. Thời gian gọi tốt nhất là trước 11:00 sáng. Thời gian có nhiều cuộc gọi đến nhất là từ 11:00 đến 

14:00. 
 
Chúng tôi có thể xác định điều kiện tham gia của quý vị đối với tất cả các chương trình của chúng tôi trong một 
cuộc gọi. 
 
Tôi có thể nhận hình thức trợ giúp này với tần suất như thế nào? 
 
Chương trình này chỉ áp dụng cho các hộ gia đình một tháng trong giai đoạn 12 tháng trong thời gian diễn ra tình 
trạng khẩn cấp.  
 
Chương trình này sẽ kéo dài bao lâu? 
 
Đây là một chương trình tạm thời và sẽ kết thúc khi hết tình trạng khẩn cấp hoặc sớm hơn.   
 
Tôi có được nhận trợ cấp bằng tiền DCAP dù không có con cái sống cùng không? 
 
Có.   

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


 
Tôi có được nhận hỗ trợ đồng thời từ DCAP và các chương trình hỗ trợ tiền khác không? 
 
Không. DCAP là chương trình hỗ trợ tiền áp dụng một lần duy nhất cho các hộ gia đình không đủ tiêu chuẩn 
tham gia các chương trình hỗ trợ tiền khác của DSHS. 
  
Giới hạn thu nhập để tham gia chương trình này là bao nhiêu? 
 
Giới hạn thu nhập ròng (sau khi khấu trừ các khoản) cho toàn bộ thu nhập dự kiến sẽ nhận trong tháng nộp đơn 
căn cứ theo quy mô hộ gia đình quý vị. Xem bảng biểu dưới đây:  
 

Quy Mô Hộ Gia 
Đình 

Giới Hạn Thu Nhập Sau 
Khi Khấu Trừ 

1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 
Chương trình này có quy định hạn chế về tài sản không? 
 
Trong giai đoạn khẩn cấp hiện tại, quý vị được miễn tính tối đa $6,000 giá trị tài sản sẵn có.  Quý vị cũng được 
miễn tính tối đa $10,000 giá trị tài sản trong một chiếc xe.    
 
Tôi cần cung cấp thông tin gì trong cuộc phỏng vấn? 
 
Trong cuộc phỏng vấn, chúng ta sẽ thảo luận về mọi khoản thu nhập mà quý vị dự kiến sẽ nhận trong tháng, tài 
sản sẵn có của quý vị và chi phí mà quý vị cần trợ giúp chi trả. 
 
Tôi có thể được trợ giúp ở những khoản chi phí nào? 
 
DCAP hỗ trợ các loại nhu cầu sau đây:  Chi phí chỗ ở, dịch vụ tiện ích, quần áo, dịch vụ chăm sóc y tế nhỏ, đồ 
dùng gia đình và chi phí đi lại tới chỗ làm. DCAP cũng có thể hỗ trợ về thực phẩm, chỉ trong trường hợp quý vị 
không đủ điều kiện nhận phúc lợi thực phẩm đang diễn ra. 
  



 
Số tiền trợ cấp tối đa của DCAP là bao nhiêu? 
 
Số tiền trợ cấp tùy thuộc vào quy mô hộ gia đình, thu nhập và nhu cầu của quý vị. Mức trợ cấp tối đa được liệt 
kê dưới đây: 
 

Quy Mô Hộ Gia 
Đình 

Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa 

1 $363 

2 $459 

3 $569 

4 $670 

5 $772 

6 $877 

7 $1,013 

8+ $1,121 

 
Tôi sẽ nhận khoản trợ cấp này bằng hình thức nào? 
 
Nếu quý vị được DCAP phê duyệt, khoản trợ cấp của quý vị sẽ được cấp phát vào thẻ Chuyển Khoản Trợ Cấp 
Điện Tử (Electronic Benefit Transfer) hay EBT của quý vị. Nếu quý vị chưa có thẻ này, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị. 
Thẻ sẽ được gửi cho quý vị qua đường bưu điện, trừ khi quý vị có địa chỉ gửi thư chung.  
 
Tôi có cần phải là công dân không?  Nếu tôi không có số An Sinh Xã Hội thì sao?   
 
Quý vị không bắt buộc phải là công dân Hoa Kỳ hay phải có tư cách di trú nhất định mới được nhận trợ cấp của 
DCAP. Mọi khoản tiền từ DCAP đều nằm ngoài thủ tục kiểm tra gánh nặng công. Quý vị cũng không phải cung 
cấp số An Sinh Xã Hội để được nhận trợ cấp của DCAP. 
 
Liệu thông tin di trú của tôi có bị chia sẻ với cơ quan quản lý di trú bang (Sở Dịch Vụ Nhập Tịch và Di Trú 
Hoa Kỳ, United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) hay không? 

 
DSHS sẽ không xác minh thông tin di trú với USCIS để kiểm tra xem ai không đủ điều kiện nhận trợ cấp của 
DCAP. Những cá nhân hoặc gia đình đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ thực phẩm hoặc bằng tiền khác 
sẽ được DSHS xác minh tư cách di trú qua hệ thống Xác Minh có Hệ Thống về Tư Cách Pháp Lý của Người 
Ngoại Quốc (Systematic Alien Verification for Entitlements, SAVE) theo hợp đồng của DSHS với USCIS.  
 
 

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

