
ການຫັັນປ່່ຽນ
ຊີີວິິດ

ການຈັັດສັັນການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອດ້ານອາຫຼືານໃນກໍລະນີສຸັກເສີັນ
ຄໍຳາຖາມທ່ີີ່ຖາມເລ�້ ອຍໆ

ການຊ້ີ້� ນຳ າການບໍຳ ລິິການດ້�ານສັັງຄົົມ ແລິະ ສຸັຂະພາບໍຂອງລັິດ້ວໍຳ ຊິີ້ງຕັັນ

DSHS ກຳ າລັັງອອກເງີນການຊ່ີວິຍເຫືັ� ອດ້ານອາຫັານ
ເພ່ີີ່ມເຕີີມຜ່່ານບັັດ EBT ໃຫ້ັແກ່ຄອບັຄົວິສ່່ວິນໃຫັຍ່
ທ່ີີ່ໄດ້ຮັັບັອາຫັານພີ່�້ ນຖານ. ສ່ິ່ງນ້ີເລ່ີັມຕ້ົີນດ້ວິຍການ
ຊ່ີວິຍເຫືັ� ອໃນເດ� ອນມີນາ ແລັະ ເມສ່າ 2020 ແລັະ ຈະ
ສ່� ບັຕີຳ່ ໄປ່ແບັບັເປັ່ນເດ� ອນຕີຳ່ ເດ� ອນ

ເປັັນຫຼືຍັງຈ່່ັງເກີດແບບນ້ີຂ້່ຶ້ນ?
ສ່ະພີ່າຄອນເກສ່ໄດ້ອະນຸມັດຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດພິີ່ເສ່ດເພີ່�່ ອ
ໃຫ້ັປ່ະຊີາຊົີນມີຄວິາມສ່າມາດໃນການຊີ�້ ອາຫັານຫືັາຍ
ຂື້�້ ນ. ນ້ີຈະຊ່ີວິຍຫຸືັດຜ່່ອນຈຳ ານວິນຄົນທ່ີີ່ຕ້ີອງການໄປ່ຊີ�້
ເຄ�່ ອງແຫ້ັງ. ນອກນ້ີ ມັນຍັງຈະຈຳ າກັດຈຳ ານວິນຄົນທ່ີີ່ຢູ່່່
ຮ້ັານ ແລັະ ຫຸືັດໂອກາດສ່ຳ າລັັບັການຕິີດຕີຳ່  COVID-19. 

ຂ້ຶ້ອຍຈັະໄດ້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອພິິເສັດເມ�່ ອໃດ?
ວັິນທີີ່ອອກ ສ່ຳ າລັັບັໂຄງການນ້ີອາດຈະແຕີກຕ່ີາງກັນ
ຂື້�້ ນກັບັການອະນຸມັດຂື້ອງລັັດຖະບັານກາງ ແລັະ ຖ້າ
ຫັາກວັິນທີີ່ທີ່ຳ າອິດຂື້ອງເດ� ອນແມ່ນວັິນອາທິີ່ດ. ນ້ີໝາຍ
ຄວິາມວ່ິາທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັການຊ່ີວິຍເຫືັ� ອໂດຍໄວິທ່ີີ່ສຸ່ດ
ແມ່ນໃນວັິນທີີ່ 2 ຂື້ອງເດ� ອນ. 

ຂ້ຶ້ອຍຫຼືາກ່ໍສັະໝັັກຂໍຶ້ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອອາຫຼືານໃນ
ເດ� ອນນ້ີ. ຂ້ຶ້ອຍຈັະໄດ້ຮັັບຜົົນປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດບ່ໍ? 
ຖ້າຫັາກທ່ີ່ານມີສິ່ດໄດ້ຮັັບັການຊ່ີວິຍເຫືັ� ອດ້ານອາຫັານ
ຫືັາຍກ່ວິາ $ 0, ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັຈຳ ານວິນເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອ
ສ່່ງສຸ່ດ ສ່ຳ າລັັບັຂື້ະໜາດຄົວິເຮັ� ອນຂື້ອງທ່ີ່ານ, ຫືັ�  ຖ້າ
ວ່ິາເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອຂື້ອງທ່ີ່ານຕີຳ່ າກວ່ິາ 95 ໂດລັາຈາກ
ຈຳ ານວິນເງິນສ່່ງສຸ່ດ, ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດຂື້ອງ
ທ່ີ່ານບັວິກກັບັ $ 95.

(ສ່� ບັຕີຳ່ ໃນໜ້າຕີຳ່ ໄປ່)

ເດ� ອນພ່ິດສັະພິາ ປີັ 2021

ຈໍັານວນຜົົນປັະໂຫຼືຍດເງິນຊ່່ວຍເຫືຼື� ອສູັງສຸັດແມ່ນເທ່ົີ່າໃດ?

ສັະມາຊິ່ກຄົຳວເຮັ� ອນ
ທ່ີີ່ມີສິັດໄດ້ຮັັບ

ຜົົນປັະໂຫຼືຍດ
ສູັງສຸັດ

 1 $234
 2 $430
 3 $616
 4 $782
 5 $929
 6 $1,114
 7 $1,232
 8 $1,408
 9 $1,584
 10 $1,760
 ແຕ່ັລິະລິາຍການເພ່້ມເຕ້ັມ +$176

ຂ້ຶ້ອຍມີສິັດໄດ້ຮັັບອາຫຼືານພິ�້ ນຖານ, ແຕ່່ຂ້ຶ້ອຍບ່ໍ
ໄດ້ຮັັບຜົົນປັະໂຫຼືຍດຫຼືາເງິນຊ່່ວຍເຫືຼື� ອຍັງເລີຍ. 
ຂ້ຶ້ອຍຈັະໄດ້ຮັັບຜົົນປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດບ່ໍ?
ຕົີວິເລັກ. ຄົວິເຮັ� ອນທ່ີີ່ມີສິ່ດໄດ້ຮັັບັ $0 ແມ່ນບັຳ່ ມີ
ສິ່ດໄດ້ຮັັບັການຊ່ີວິຍເຫືັ� ອພິີ່ເສ່ດ. 

ຂ້ຶ້ອຍໄດ້ຮັັບ WASHCAP/ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອ
ດ້ານອາຫຼືານສັະເພິາະການ/ການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອ
ດ້ານອາຫຼືານ ສໍັາລັບການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອຂຶ້ອງຄົຳນ
ອົບພິະຍົບທ່ີີ່ຖ� ກກົດໝັາຍ. ຂ້ຶ້ອຍຈັະໄດ້ຮັັບຜົົນ
ປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດບ່ໍ? 
ແມ່ນ. ຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດພິີ່ເສ່ດແມ່ນໃຊ້ີໄດ້ກັບັທຸີ່ກໆ
ໂຄງການຊ່ີວິຍເຫືັ� ອດ້ານອາຫັານ.



ການຫັັນປ່່ຽນ
ຊີີວິິດ

ຂ້ຶ້ອຍຈັະໄດ້ຮັັບຜົົນປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດເທ່ົີ່າໃດ?
ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັຄວິາມແຕີກຕ່ີາງກັນລັະຫັວ່ິາງຜົ່ນ
ປ່ະໂຫັຍດປົ່ກກະຕິີຂື້ອງທ່ີ່ານ ແລັະ ຈຳ ານວິນເງິນ
ສ່່ງສຸ່ດ ສ່ຳ າລັັບັຂື້ະໜາດ ຄອບັຄົວິຂື້ອງທ່ີ່ານ, ຫືັ�
 $ 95 ຖ້າຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດປົ່ກກະຕິີຂື້ອງທ່ີ່ານຢູ່່່ໃນ
 $ 95 ຂື້ອງ ຈຳ ານວິນເງິນສ່່ງສຸ່ດ ສ່ຳ າລັັບັຂື້ະໜາດ 
ຄອບັຄົວິຂື້ອງທ່ີ່ານເຊ່ັີນຕົີວິຢູ່່າງ:

ຕົ່ວຢ່່າງ 1: 
ທ່ີ່ານ ແລັະ ຄ່່ຮັັກຂື້ອງທ່ີ່ານທັີ່ງສ່ອງເຮັັດວິຽກ ແລັະ
 ໄດ້ຮັັບັເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອດ້ານອາຫັານທັີ່ງໝົດ $200 
ໃນວັິນທີີ່ 10 ເດ� ອນພຶີ່ດສ່ະພີ່າ. ການຈັດສັ່ນສ່່ງສຸ່ດ
 ສ່ຳ າລັັບັຄົວິເຮັ� ອນສ່ອງຄົນແມ່ນ $430. $430 - $200 
is $230. ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອພິີ່ເສ່ດເພ່ີີ່ມ
 $ 230. ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອພີ່�້ ນຖານ
 $200 ຂື້ອງທ່ີ່ານພ້ີ່ອມດ້ວິຍ $230 ເພ່ີີ່ມເຕີີມສ່ຳ າລັັບັ
ຈຳ ານວິນທັີ່ງໝົດ $430 ໃນວັິນທີີ່ປົ່ກກະຕິີຂື້ອງທ່ີ່ານ
ໃນວັິນທີີ່ 10 ພຶີ່ດສ່ະພີ່າ.

ຕົ່ວຢ່່າງ 2: 
ທ່ີ່ານໄດ້ຮັັບັປ່ະກັນສັ່ງຄົມ ແລັະ ໄດ້ຮັັບັເງິນທັີ່ງໝົດ 
210 ໂດລັາໃນວັິນທີີ່ 17 ພຶີ່ດສ່ະພີ່າ. ການຈັດສັ່ນສ່່ງສຸ່ດ
 ສ່ຳ າລັັບັຄົວິເຮັ� ອນຄົນດຽວິແມ່ນ $234. $234 - $210 
is $24. ຍ້ອນວ່ິາ $ 24 ຕີຳ່ າກ່ວິາ $ 95, ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັ
ເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອພິີ່ເສ່ດເພ່ີີ່ມເຕີີມ $ 95. ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັ
ເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອພີ່�້ ນຖານ $210 ຂື້ອງທ່ີ່ານພ້ີ່ອມດ້ວິຍ 
$95 ເພ່ີີ່ມເຕີີມສ່ຳ າລັັບັຈຳ ານວິນທັີ່ງໝົດ $305 ໃນວັິນທີີ່
ປົ່ກກະຕິີຂື້ອງທ່ີ່ານໃນວັິນທີີ່ 17 ພຶີ່ດສ່ະພີ່າ. 

ຕົ່ວຢ່່າງ 3: 
ທ່ີ່ານ ແລັະ ລ່ັກຂື້ອງທ່ີ່ານ 2 ຄົນບັຳ່ ມີລັາຍໄດ້ ແລັະ
 ໄດ້ຮັັບັເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອດ້ານອາຫັານທັີ່ງໝົດ $616 
ໃນວັິນທີີ່ 13 ພຶີ່ດສ່ະພີ່າ. ການຈັດສັ່ນສ່່ງສຸ່ດ ສ່ຳ າລັັບັ
ຄົວິເຮັ� ອນສ່າມຄົນແມ່ນ $616. ເນ�່ ອງຈາກວ່ິາທ່ີ່ານ
ໄດ້ຮັັບັຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດສ່່ງສຸ່ດ ສ່ຳ າລັັບັຂື້ະໜາດຄົວິ
ເຮັ� ອນຂື້ອງທ່ີ່ານແລ້ັວິ, ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອ
ພິີ່ເສ່ດເພ່ີີ່ມເຕີີມ $ 95. ທ່ີ່ານຈະໄດ້ຮັັບັເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອ
ພີ່�້ ນຖານ $616 ຂື້ອງທ່ີ່ານພ້ີ່ອມດ້ວິຍ $95 ເພ່ີີ່ມເຕີີມ
ສ່ຳ າລັັບັຈຳ ານວິນທັີ່ງໝົດ $711 ໃນວັິນທີີ່ປົ່ກກະຕິີຂື້ອງ
ທ່ີ່ານໃນວັິນທີີ່ 13 ພຶີ່ດສ່ະພີ່າ.

ຂ້ຶ້ອຍຈັະຕ້່ອງຈ່ັາຍຜົົນປັະໂຫຼືຍດເຫ່ົືຼືານ້ີຄຳ� ນບໍ? 
ນ້ີແມ່ນຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດພິີ່ເສ່ດສ່ຳ າລັັບັການນຳ າໃຊ້ີຂື້ອງ
ທ່ີ່ານ. ບັຳ່ ມີເຫັດຜົ່ນຫັຍັງທ່ີີ່ທ່ີ່ານຕ້ີອງຈ່າຍຄ� ນ. 

ຂ້ຶ້ອຍຈັະເສັຍຜົົນປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດເຫ່ົືຼືານ້ີບໍ ຖ້າ
ຂ້ຶ້ອຍບ່ໍໃຊ້່ພິວກມັນທັີ່ນທີີ່?
ບັຳ່ . ທ່ີ່ານມີເວິລັາ 365 ວັິນນັບັຈາກວັິນທີີ່ເຮັັດກິດຈະກຳ າ
ໜ້ີຄ້ັງສຸ່ດທ້ີ່າຍຂື້ອງທ່ີ່ານເພີ່�່ ອໃຊ້ີຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດພິີ່ເສ່ດ
 ແລັະ ປົ່ກກະຕິີ. 
ຜົົນປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດເຫ່ົືຼືານ້ີຈັະສ່ົັງຜົົນກະທົີ່ບຕ່ໍ່
ສັະຖານະພິາບການເຂ້ົຶ້າເມ� ອງຂຶ້ອງຂ້ຶ້ອຍບໍ? 
ບັຳ່ . 

DSHS ຈັະອອກເງິນຊ່່ວຍເຫືຼື� ອພິິເສັດທຸີ່ກໆເດ� ອນ
ຫືຼື� ບໍ? 
ພີ່ວິກເຮົັາຈະກວິດສ່ອບັຖ້າພີ່ວິກເຮົັາສ່າມາດໃຫ້ັຜົ່ນ
ປ່ະໂຫັຍດພິີ່ເສ່ດແກ່ທ່ີ່ານ ສ່ຳ າລັັບັຂື້ະໜາດຄອບັຄົວິ
ຂື້ອງທ່ີ່ານເປັ່ນແບັບັເດ� ອນຕີຳ່ ເດ� ອນ, ໂດຍອີງຕີາມການ
ອະນຸມັດຂື້ອງລັັດຖະບັານກາງ. 
DSHS ຈັະສ່ົັງຈົັດໝັາຍໃຫ້ຼືຂ້ຶ້ອຍເມ�່ ອຂ້ຶ້ອຍໄດ້ຮັັບ
ຜົົນປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດບໍ? DSHS ຈັະສ່ົັງຈົັດໝັາຍ
ໃຫ້ຼືຂ້ຶ້ອຍຫືຼື� ບໍ ຖ້າຫຼືາກຂ້ຶ້ອຍບ່ໍມີສິັດໄດ້ຮັັບຜົົນ
ປັະໂຫຼືຍດພິິເສັດອີກຕ່ໍ່ໄປັ? 
ບັຳ່ . ພີ່ວິກເຮົັາບັຳ່ ໄດ້ສ່ົ່ງຈົດໝາຍ ເມ�່ ອພີ່ວິກເຮົັາອອກ
 ຫືັ�  ຢຸູ່ດຮັັບັເງີນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອພິີ່ເສ່ດ. ຖ້າຫັາກທ່ີ່ານ
ຕ້ີອງການຮ້່ັວ່ິາການຊ່ີວິຍເຫືັ� ອຂື້ອງທ່ີ່ານທ່ີີ່ຢູ່່່ໃນ
ບັັນຊີີຂື້ອງທ່ີ່ານ, ທ່ີ່ານສ່າມາດໂທີ່ຫັາເບີັທ່ີີ່ຢູ່່່ໃນບັັດ
 EBT ຂື້ອງທ່ີ່ານ ເພີ່�່ ອກວິດເບ່ິັງຍອດເງິນຂື້ອງທ່ີ່ານ
 ຫືັ�  ໃຊ້ີບັັນຊີີເງິນຊ່ີວິຍເຫືັ� ອລ່ັກຄ້າຂື້ອງທ່ີ່ານຢູ່່່ທ່ີີ່ 
www.washingtonconnection.org. 

ຂ້ຶ້ອຍຄຳວນໂທີ່ຫຼືາສູັນຕິ່ດຕ່ໍ່ບໍລິການລູກຄ້ຳາບໍ? 
ເນ�່ ອງຈາກປ່ະລິັມານການໂທີ່ຫັາສ່່ນຂື້ອງພີ່ວິກເຮົັາ
ຫືັາຍກວ່ິາປົ່ກກະຕິີ, ພີ່ວິກເຮົັາກຳ າລັັງຮ້ັອງຂື້ຳ ໃຫ້ັທ່ີ່ານ
ຢູ່່າໂທີ່ຫັາສ່່ນບັຳ ລິັການກ່ຽວິກັບັຜົ່ນປ່ະໂຫັຍດພິີ່ເສ່ດ. 
ກວິດເບ່ິັງຂື້ຳ້ ມ່ນລ້ັາສຸ່ດກ່ຽວິກັບັບັັນຊີີສ່�່ ສັ່ງຄົມຂື້ອງ
ພີ່ວິກເຮົັາໃນ Facebook ແລັະ Twitter ຫືັ�  ທ່ີີ່ເວັິບັໄຊີ
 www.dshs.wa.gov.

http://www.washingtonconnection.org
https://www.facebook.com/WaStateDSHS
https://twitter.com/wadshs
http://www.dshs.wa.gov

