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Надання екстреної продовольчої допомоги
Часті запитання

Вашингтонський державний департамент соціальних і медичних послуг

Департамент охорони здоров’я та соціального 
забезпечення (DSHS) надає додаткову продовольчу 
допомогу більшості домогосподарств, які 
отримують допомогу за програмою Basic Food, 
за картками електронної виплати допомоги за 
соціальним страхуванням (EBT). Ця програма 
почалася з допомоги за березень-квітень 2020 р. 
і продовжиться щомісяця

Чому впроваджують цю програму?
Конгрес схвалив впровадження додаткової 
допомоги, щоб люди мали змогу купувати більше 
харчових продуктів. Це потрібно, щоб зменшити 
кількість походів по магазинах за бакалійно-
гастрономічними товарами. Це також дасть 
змогу уникнути скупчення людей в магазинах 
і зменшити шанси контакту з COVID-19. 

Коли я отримаю додаткову допомогу?
Дата впровадження цієї програми може 
змінюватися залежно від схвалення на 
федеральному рівні і від того, чи перший день 
місяця припадає на неділю. Це означає, що ви 
можете отримати допоможу не раніше ніж 2-го 
числа місяця. 

Цього місяця я подав(-ла) заявку на 
отримання продовольчої допомоги. 
Чи отримаю я додаткову допомогу? 
Якщо ви відповідаєте вимогам для отримання 
продовольчої допомоги, яка перевищує 
0 дол. США, ви отримаєте максимальну 
суму допомоги залежно від розміру вашого 
домогосподарства, або, якщо ваша допомога не 
перевищує 95 дол. США від максимальної суми, 
ви отримаєте допомогу плюс 95 дол. США.

(продовження на наступній 

сторінці)

Травень 2021 р.

Які максимальні суми допомоги?

Члени сім’ї, що 
відповідають вимогам

Максимальна 
сума допомоги

 1 234 дол. США

 2 430 дол. США

 3 616 дол. США

 4 782 дол. США

 5 929 дол. США

 6 1114 дол. США

 7 1232 дол. США

 8 1408 дол. США

 9 1584 дол. США

 10 1760 дол. США

 Додаткова допомога +176 дол. США

Я відповідаю вимогам програми Basic 
Food, проте не отримую допомоги. 
Чи отримаю я додаткову допомогу?
Ні. Домогосподарства, які мають право на 
отримання 0 дол. США, не мають права на 
додаткову допомогу. 

Я отримую допомогу за програмками 
WASHCAP/Transitional Food Assistance/
Food Assistance for Legal Immigrants. 
Чи отримаю я додаткову допомогу? 
Так. Додаткова допомога діє для всіх програм 
продовольчої допомоги.
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Яку суму додаткової допомоги я отримаю?
Ви отримаєте різницю між звичайною сумою 
допомоги і максимальною сумою залежно 
від розміру вашого домогосподарства 
або 95 дол. США, якщо ваша регулярна 
допомога перебуває в межах 95 дол. США 
від максимальної суми залежно від розміру 
вашого домогосподарства, наприклад:

ПРИКЛАД 1. 
Ви і ваш партнер працюєте, і отримали загальну 
продовольчу допомогу у сумі 200 дол. США 10 
травня. Максимальна сума надання допомоги 
для домогосподарства, яке складається з двох 
осіб, становить 430 дол. США. 430 дол. США - 
200 дол. США = 230 дол. США. Ви отримаєте 
додаткову допомогу у сумі 230 дол. США. 
Ви отримаєте звичайну допомогу у сумі 200 дол. 
США і додаткову допомогу у сумі 230 дол. США, 
загалом: 430 дол. США у звичну дату, 10 травня.

ПРИКЛАД 2. 
Ви отримуєте соціальне забезпечення й 
отримаєте загалом 210 дол. США 17 травня. 
Максимальна сума надання допомоги для 
домогосподарства, яке складається з однієї 
особи, становить 234 дол. США. 234 дол. США 
- 210 дол. США = 24 дол. США. Оскільки 24 дол. 
США менше ніж 95 дол. США, ви отримаєте 
додаткову допомогу у сумі 95 дол. США. Ви 
отримаєте звичайну допомогу у сумі 210 дол. 
США і додаткову допомогу у сумі 95 дол. США, 
загалом: 305 дол. США у звичну дату, 17 травня. 

ПРИКЛАД 3. 
Ви і двоє ваших дітей не маєте доходу й отримаєте 
загальну продовольчу допомогу у сумі 616 дол. 
США 13 травня. Максимальна сума надання 
допомоги для домогосподарства, яке складається 
з трьох осіб, становить 616 дол. США. Оскільки 
ви вже отримуєте максимальну допомогу 
для вашого домогосподарства, ви отримаєте 
додаткову допомогу у сумі 95 дол. США. Ви 
отримаєте звичайну допомогу у сумі 616 дол. США 
і додаткову допомогу у сумі 95 дол. США, загалом: 
711 дол. США у звичну дату, 13 травня.

Чи мені потрібно буде повернути цю 
допомогу? 
Це додаткова допомога, призначена для 
вашого використання. Ви не маєте її повертати. 

Чи втрачу я додаткову допомогу, якщо 
не скористаюся нею відразу?
Ні. Ви маєте скористатися додатковою та 
звичайною допомогою впродовж 365 днів з дня 
останнього зарахування. 

Чи вплине додаткова допомога на мій 
імміграційний статус? 
Ні. 

Чи надаватиме DSHS додаткову допомогу 
щомісяця? 
Ми дізнаємося, чи зможемо надати вам 
додаткову допомогу залежно від розміру вашого 
домогосподарства щомісяця, залежно від 
схвалення на федеральному рівні. 

Чи DSHS надішле мені листа про 
отримання додаткової допомоги? Чи DSHS 
надішле мені листа, якщо я більше не 
відповідатиму вимогам для отримання 
додаткової допомоги? 
Ні, ми не надсилаємо листи про надання чи 
припинення додаткової допомоги. Якщо ви 
хочете дізнатися, коли допомогу буде зараховано 
на ваш рахунок, можете зателефонувати за 
номером на вашій картці EBT для перевірки 
балансу або перейти до облікового запису 
клієнта для отримання допомоги на вебсайті 
www.washingtonconnection.org. 

Чи потрібно телефонувати до Центру 
обслуговування? 
Через збільшення кількості дзвінків просимо 
вас не телефонувати до кол-центру щодо 
додаткової допомоги. 

Інформація про останні новини доступна 
в наших соціальних мережах Facebook та 
Twitter або на вебсайті www.dshs.wa.gov.

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

