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Cẩm nang này bao gồm thông tin về 
Thực Phẩm Cơ Bản và trả lời các câu 
hỏi về cách nộp đơn xin và sử dụng 
các phúc lợi Thực Phẩm Cơ Bản.
Thực Phẩm Cơ Bản trợ giúp những 
người có thu nhập thấp mua hàng 
tạp phẩm và cung cấp một chế độ ăn 
uống dinh dưỡng cho gia đình của họ.
Các phúc lợi Thực Phẩm Cơ Bản được 
dự định là phần tổng ngân sách thực 
phẩm của một gia đình. Hầu hết các 
hộ gia đình chi một ít tiền riêng cùng 
với các phúc lợi thực phẩm của họ để 
mua đủ thực phẩm dùng cho  
một tháng.
Các phúc lợi Thực Phẩm Cơ 
Bản được dựa vào cỡ gia 
đình và tổng thu nhập của 
gia đình. Một số chi phí cũng 
được xem xét, bao gồm:
•  Tiền thuê nhà và chi phí  

sinh hoạt
• Chi phí chăm sóc trẻ trong khi 

đi làm hoặc đang tìm việc làm
• Cấp dưỡng con dành cho các 

trẻ ở ngoài gia đình
• Chi phí y tế được chi trả 

bởi những người già hoặc 
khuyết tật

Quý vị có thể sử dụng công 
cụ ước tính phúc lợi của 
chúng tôi để biết xem quý vị 
có đủ tư cách để hưởng Thực 
Phẩm Cơ Bản hay không và 
ước tính quý vị sẽ nhận được 
bao nhiêu. Quý vị có thể tìm thấy 
công cụ ước tính này tại  
www.foodhelp.wa.gov trên tab Thực 
Phẩm Cơ Bản.
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Khi nhận được Thực Phẩm Cơ Bản, quý vị cũng 
đủ tư cách để nhận các phúc lợi khác:
• Con em quý vị sẽ được đăng ký trong chương 

trình cung cấp các bữa ăn miễn phí tại trường; 
• Quý vị có thể nhận được dịch vụ gọi điện thoại 

nội hạt giá rẻ; và 
• Quý vị đáp ứng các yêu cầu kiểm tra thu nhập 

trong chương trình đặc biệt bổ sung dinh 
dưỡng cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC).

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin hoặc có 
các thắc mắc cụ thể về hoàn cảnh của quý vị, gọi 
1-877-501-2233 hoặc truy cập vào trang web 
của chúng tôi tại www.foodhelp.wa.gov

Ai có thể nhận được Thực Phẩm  
Cơ Bản?
Để nhận được Thực Phẩm Cơ Bản, quý  
vị phải:
• Sống trong Tiểu Bang Washington
• Có thu nhập dưới 200% Mức Nghèo Do Chính 

Phủ Liên Bang Ấn Định
• Đáp ứng các yêu cầu nhập tịch hoặc tình trạng 

ngoại kiều 

Quý vị không phải là:
• Một tội phạm nghiêm trọng đang bỏ trốn
• Một ngoại kiều không có giấy tờ tùy thân
Có thể có các yêu cầu khác dựa vào hoàn cảnh của 
gia đình quý vị.

Tôi nộp đơn xin Thực Phẩm Cơ Bản 
như thế nào?
Có ba cách nộp đơn xin trợ cấp Thực Phẩm 
Cơ Bản:
• Trực tuyến tại www.washingtonconnection.org 
• Trực tiếp tại Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng 

DSHS địa phương, hoặc
• Gởi qua bưu điện: 

DSHS Customer Service Center 
PO Box 11699 
Tacoma, WA 98411-6699

Quý vị có thể yêu cầu gởi một đơn giấy đến cho 
quý vị bằng cách gọi 1-877-501-2233.
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Hoàn tất và gởi lại đơn xin của quý 
vị ngay khi có thể. Nếu quý vị 
đủ tư cách, các phúc lợi của 
quý vị bắt đầu từ ngày quý 
vị nộp lại đơn xin của quý 
vị. Chúng tôi sẽ giải quyết 
yêu cầu của quý vị trong 
vòng 30 ngày.
Nếu quý vị có ít hoặc 
không có tiền và cần 
trợ giúp ngay tức thì, 
quý vị có thể đủ tư 
cách hưởng dịch vụ 
được giải quyết. Điều 
này có nghĩa là chúng 
tôi sẽ phỏng vấn quý vị 
và, nếu hội đủ  điều kiện, 
cấp phát các phúc lợi thực 
phẩm của quý vị trong vòng 
bảy ngày.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi 
tôi nộp lại đơn xin của tôi?
Ngay khi chúng tôi nhận được đơn xin của quý 
vị, quý vị sẽ có một cuộc phỏng vấn để bảo đảm 
chúng tôi hiểu được thông tin trên đơn xin này. 
Các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện qua điện 
thoại hoặc tại Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng 
DSHS địa phương của quý vị. Quý vị sẽ nhận được 
một cuộc gọi hoặc một thư hẹn cho quý vị biết 
thêm thông tin về ngày và giờ phỏng vấn của  
quý vị. 
Trong cuộc phỏng vấn, chúng tôi sẽ:
• Giải thích các quy định của chương trình;
• Hỏi quý vị các câu hỏi về thông tin trên đơn xin 

của quý vị;
• Yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng thông tin 

nào đó;
• Cung cấp cho quý vị một bản sao quyền lợi và 

trách nhiệm của quý vị;
• Giải thích mục đích, việc sử dụng thích hợp và 

các hình phạt về việc sử dụng sai chương trình 
trợ cấp thực phẩm;

• Giải thích bất kỳ điều gì quý vị không hiểu.
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Nếu quý vị cần trợ giúp quá trình phỏng 
vấn, một người nào đó biết được hoàn 
cảnh của quý vị có thể nộp đơn và được 
phỏng vấn thay mặt cho quý vị. Người 
này được gọi là đại diện được ủy quyền.

Tôi nên đem theo những gì 
đến cuộc phỏng vấn?
Quý vị phải cung cấp bằng chứng về:
• Nhân dạng của quý vị;
• Thu nhập gia đình;
• Tình trạng nhập cư của bất kỳ thành 

viên nào trong hộ gia đình không phải 
là công dân, bao gồm thu nhập của 
người tài trợ và thông tin về nguồn trợ 
giúp nếu thích hợp.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quý 
vị cung cấp bằng chứng của bất kỳ 
thông tin nào không rõ ràng.
Sau khi phỏng vấn, chúng tôi sẽ đưa cho 
quý vị một thư liệt kê bất kỳ bằng chứng 
nào mà chúng tôi vẫn còn cần đến. Chúng 
tôi sẽ trợ giúp quý vị nhận được bằng 
chứng về những gì chúng tôi cần trong 

cuộc phỏng vấn của quý vị. Quý vị sẽ 
có ít nhất mười ngày để cung cấp 

bằng chứng.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu 
một việc nào đó làm 
thay đổi hoàn cảnh 
hộ gia đình của tôi?
Nếu hộ gia đình quý vị chỉ 
nhận được Thực Phẩm Cơ 
Bản từ bộ của chúng tôi, 
quý vị cần phải nói cho 
chúng tôi biết nếu tổng 
thu nhập gộp của hộ gia 
đình quý vị trên 200% 
mức nghèo do chính 
phủ liên bang ấn định. 



5

Quý vị có thể báo cho chúng tôi biết về việc 
thay đổi bằng văn bản, điện thoại, đến trực tiếp, 
hoặc trực tuyến tại www.washingtonconnection.
org. Quý vị phải báo cáo việc thay  đổi vào ngày 
10 của tháng tiếp theo tháng mà thu nhập của 
quý vị đã được tăng lên. Ví dụ: nếu quý vị có 
một thay đổi đã xảy ra hôm nay, quý vị phải báo 
cáo vào ngày 10 của tháng kế tiếp.
Nếu hộ gia đình quý vị nhận được các phúc lợi 
khác thêm vào Thực Phẩm Cơ Bản, quý vị phải 
báo cáo theo Đạo Luật Hành Chánh Washington 
388-418-0005.
Quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản về việc 
thay đổi ảnh hưởng như thế nào đến các phúc 
lợi thực phẩm của quý vị. Nếu quý vị không 
đồng ý, quý vị có thể nói với nhân viên đánh giá 
việc hội đủ điều kiện của quý vị, một giám sát 
viên hoặc quản trị viên văn phòng dịch vụ cộng 
đồng. Nếu vẫn không đồng ý, quý vị có thể yêu 
cầu một phiên điều trần hành chánh.

Nếu tôi hội đủ điều kiện, khi nào 
tôi sẽ nhận được các phúc lợi thực 
phẩm của tôi?
Khi quý vị nộp đơn trước, các phúc lợi của quý 
vị sẽ được cấp phát sớm sau khi chúng tôi nhận 
được tất cả thông tin chúng tôi cần để quyết 
định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không. 
Thông thường việc này sẽ kéo dài trong vòng 



30 ngày từ ngày quý vị nộp đơn. Nếu quý vị cần 
các phúc lợi ngay tức thì và hội đủ điều kiện để 
hưởng các dịch vụ được giải quyết, quý vị sẽ 
nhận các phúc lợi của quý vị trong vòng 7 ngày 
nộp đơn của quý vị.
Sau khi khoản định mức ban đầu được cấp cho 
quý vị, ngày của tháng mà quý vị nhận được các 
phúc lợi thực phẩm sẽ không thay đổi. Các phúc 
lợi thực phẩm của quý vị sẽ sẵn có cho quý vị 
vào thời điểm nào đó giữa ngày một và ngày 
mười của mỗi tháng. Ngày cụ thể mà các phúc 
lợi thực phẩm của quý vị sẵn có dựa vào số cuối 
trong số của Đơn Vị Trợ Cấp Thực Phẩm (AU) 
và  được in trên thông báo chấp thuận về các 
phúc lợi thực phẩm của quý vị. Quý  vị cũng có 
thể liên hệ 1-877-501-2233 để hỏi khi nào các 
phúc lợi của quý vị sẽ sẵn có mỗi tháng.
Các phúc lợi của quý vị sẵn có vào cuối tuần và 
ngày nghỉ, và bất kỳ phúc lợi nào mà quý vị đã 
không dùng vào cuối tháng được chuyển qua 
tháng kế tiếp.

Bao lâu tôi sẽ nhận được Thực 
Phẩm Cơ Bản?
Khi hội đủ điều kiện để hưởng Chương 
Trình Thực Phẩm Cơ Bản, quý vị sẽ nhận 
được một thư từ chúng tôi báo cho quý vị 
biết:
• Nếu quý vị hội đủ điều kiện;
• Bao nhiêu tháng trong kỳ chứng nhận của quý 

vị; và
• Số tiền phúc lợi thực phẩm 

quý vị sẽ nhận được.

Giữa kỳ trong kỳ chứng 
nhận của quý vị (sáu 
tháng cho hầu hết các 
hộ gia đình), quý vị sẽ 
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nhận được một cuộc Tái Xét Giữa Kỳ Chứng 
Nhận để hoàn tất . Chúng tôi sử dụng báo cáo 
này để cập nhật thông tin về quý vị, những 
người trong gia đình, thu nhập hộ gia đình, và 
các khoản chi phí nào đó của quý vị. Điều này 
bảo đảm quý vị sẽ nhận được số tiền phúc lợi 
chính xác. Quý vị cũng có thể hoàn tất cuộc tái 
xét này qua điện thoại.
Khoảng 45 ngày trước khi Thực Phẩm Cơ Bản 
của quý vị được ấn định để kết thúc, quý vị sẽ 
nhận được một thông báo với một mẫu đơn Tái 
Xét Việc Hội Đủ Điều Kiện để điền vào nếu vẫn 
cần các phúc lợi thực phẩm.
Hoàn tất và gởi lại mẫu đơn Tái Xét Việc 
Hội Đủ Điều Kiện đến:
DSHS Customer Service Center 
PO Box 11699 
Tacoma, WA 98411-6699
Quý vị sẽ nhận được thư thông báo cuộc phỏng 
vấn qua điện thoại hoặc tại Văn Phòng Dịch Vụ 
Cộng Đồng DSHS địa phương của quý vị. Quý vị 
phải hoàn tất cuộc phỏng vấn này để tìm xem 
quý vị có hội đủ điều kiện để nhận thêm phúc 
lợi thực phẩm hay không.

Bộ có Chính Sách  
Không Phân Biệt Đối  
Xử không?
Theo đúng luật Liên Bang 
và chính sách của Bộ Nông 
Nghiệp Hoa Kỳ, nghiêm cấm 
cơ quan  này  phân biệt đối 
xử vì lý do chủng tộc, màu 
da, nguồn gốc, giới tính,  
tuổi tác, tôn giáo, chính 
kiến hoặc khuyết tật.

7



Để nộp đơn khiếu nại về việc phân biệt đối 
xử, gởi về: 
USDA, Director, Office of Civil Rights 
1400 Independence Avenue, S.W.  
Washington, D.C. 20250-9410
hoặc gọi (800) 795-3272 (thoại) hoặc 
(202) 720-6382 (TTY). USDA là một nhà cung 
cấp và tuyển dụng không phân biệt đối xử.

Thẻ QUEST Chuyển Khoản Phúc Lợi 
Điện Tử (EBT) Washington là gì?
Hệ thống Chuyển Khoản Phúc Lợi Điện Tử (EBT) 
là một cách an toàn, tiện lợi và dễ dàng cho 
quý vị nhận  được các phúc lợi thực phẩm hàng 
tháng của quý vị.
• Quý vị phải sử dụng thẻ để nhận các phúc lợi 

của quý vị.
• Thẻ này thực hiện tương tự như một thẻ ATM, 

nhưng các phúc lợi thực phẩm trong thẻ chỉ 
có thể được sử dụng để mua thực phẩm. 

• Các phúc lợi của quý vị sẽ được đưa vào một 
tài khoản được lập cho quý vị.

• Các phúc lợi của quý vị chỉ có thể được sử 
dụng bằng số nhân dạng cá nhân bí mật của 
quý vị (PIN)
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Số PIN của EBT là gì?
Mỗi lần quý vị sử dụng thẻ của quý vị, quý vị 
phải nhập  4 số bí mật. Các số này được gọi  
là một:
PIN (Số Nhân Dạng Cá Nhân)
**** = PIN (4 số bí mật)
Đây là những cách để nhận một PIN:
• Nếu quý vị nhận thẻ của quý vị tại văn phòng 

DSHS địa phương của quý vị, quý vị sẽ chọn 
số PIN của quý vị tại thời điểm đó.

• Nếu thẻ được gởi đến cho quý vị qua bưu điện 
– quý vị phải gọi cho trung tâm Dịch Vụ Khách 
Hàng để chọn số PIN mới hoặc thay thế của 
quý vị.

Xin đừng ném bỏ thẻ! Quý vị cần 4 số này và thẻ 
của quý vị để nhận các phúc lợi của quý vị.
Không viết số PIN của quý vị vào thẻ của quý vị 
và không dùng chung số PIN của quý vị với bất 
kỳ người nào trong hộ gia đình quý vị! Giữ số 
PIN của quý vị ở một nơi an toàn và không để 
trong cùng một túi xách hoặc ví tiền như là thẻ 
của quý vị.
Nếu quý vị làm mất thẻ của quý vị hoặc thẻ bị 
hư hỏng, thì số PIN vẫn còn tốt. Một thẻ thay thế 
sẽ có cùng một số PIN. Số PIN sẽ không thay đổi 
trừ khi quý vị yêu cầu thay đổi nó.

Chủ thẻ thay thế là gì?
Quý vị có thể chọn một người khác trợ giúp quý 
vị sử dụng các phúc lợi của quý vị. Người này 
được gọi là chủ thẻ thay thế.
Chủ Thẻ Thay Thế
• Được quý vị chọn.
• Sẽ nhận được thẻ QUEST Washington và số PIN 

riêng của họ tại văn phòng DSHS địa phương
•  Sẽ có thể sử dụng các phúc lợi của quý vị.
Nếu quý vị chọn một người nào đó là chủ thẻ 
thay thế của quý vị, chọn một người quý vị tin 
cậy. Hãy nhớ, các phúc lợi bị mất hoặc bị trộm 
cắp sẽ không được thay thế. Để biết thêm thông 
tin hoặc nhận được một mẫu đơn ủy quyền, gọi 
1-877-501-2233.
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Khi nào tôi nên gọi cho trung tâm 
dịch vụ khách hàng EBT?
Dịch Vụ Khách Hàng EBT  
1-888-328-9271
TTY State Relay Number 
1-800-833-8388
Braille TTY State Relay Number 
1-800-833-6385
Gọi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần miễn 
phí khi:
• Quý vị cần biết số tiền còn lại trong tài khoản 

phúc lợi thực phẩm hoặc tiền mặt của quý vị.
• Thẻ của quý vị bị mất, trộm cắp, hoặc  

hư hỏng.
• Quý vị muốn nghe 10 cuộc giao dịch cuối 

trong tài khoản phúc lợi tiền mặt hoặc thực 
phẩm của quý vị.

• Quý vị muốn có một thẻ hoặc số PIN thay thế 
bằng cách gởi thư qua bưu điện.

Đại Diện Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng 
cũng có thể trợ giúp quý vị:
• Tìm một địa điểm gần nơi quý vị có thể sử 

dụng thẻ của quý vị.
• Nhận được quá trình giao dịch trong 2 tháng 

của quý vị.
• Báo cáo các vấn đề về ATM.
• Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác với  

Tiếng Anh.
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Tôi có thể hoặc không thể làm gì 
bằng thẻ EBT và các phúc lợi của tôi?
Việc sử dụng sai thẻ QUEST Washington của quý 
vị là một tội phạm tiểu bang và liên bang!
Sử Dụng Thích Hợp
Quý vị hoặc một thành viên của hộ gia đình quý 
vị có thể sử dụng các phúc lợi Thực Phẩm Cơ 
Bản của quý vị để mua các mặt hàng thực phẩm 
chẳng hạn như:
• Bánh mì và ngũ cốc
• Trái cây và rau quả
• Phô mai, sữa và các sản phẩm khác làm từ sữa
• Thịt, cá, gia cầm và trứng
• Hầu hết các mặt hàng thực phẩm khác không 

được bán như là thực phẩm nóng được chuẩn bị
• Hạt giống và cây trồng tạo ra thực phẩm

Sử Dụng Bất Hợp Pháp
Không hợp pháp khi:
• Sử dụng các phúc lợi thực phẩm trên thẻ EBT của 

quý vị cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc mua 
thực phẩm cho các thành viên trong hộ gia đình 
hội đủ điều kiện.

• Đổi các phúc lợi thực phẩm của quý vị ra bất kỳ 
giá trị nào (buôn bán bất hợp pháp). Ví dụ: buôn 
bán bất hợp pháp bao gồm việc đổi các phúc lợi 
thực phẩm ra tiền mặt, thuốc men, vũ khí hoặc 
bất kỳ thứ nào khác ngoài việc mua thực phẩm 
từ một cửa hàng bán lẻ được ủy quyền.

• Cung cấp các phúc lợi của quý vị cho bất kỳ 
người nào không ở trong hộ gia đình nhận Thực 
Phẩm Cơ Bản của quý vị. 

• Sử dụng các phúc lợi Thực Phẩm Cơ Bản 
để mua các mặt hàng phi thực 
phẩm chẳng hạn như thuốc 
điếu, thuốc lá, bia, rượu vang,  
rượu, hàng gia 
dụng, xà bông, 
sản phẩm giấy, 
vitamin, dược 
p h ẩ m , 
hoặc thức 
ăn cho thú 
kiểng.
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Hình Phạt cho Việc Sử Dụng Bất 
Hợp Pháp
Nếu quý vị cố ý sử dụng sai các phúc lợi 
Thực Phẩm Cơ Bản của quý vị, quý vị  
có thể:
• Không đủ tư cách hoặc bị mất các phúc 

lợi của quý vị ít nhất một năm và lên đến 
suốt đời. Việc không đủ tư cách tiếp tục 
cho dù quý vị chuyển đến tiểu  
bang khác.

• Bị phạt tiền.
• Bị khởi tố, kể cả khởi tố hình sự. DSHS 

sẽ hợp tác với các cơ quan có thẩm 
quyền khởi tố của tiểu bang, địa phương 
và liên bang để truy tố tội buôn bán các 
phúc lợi Thực Phẩm Cơ Bản hoặc SNAP.

Sử dụng các phúc lợi đúng lúc
Các phúc lợi trợ cấp thực phẩm của quý vị 
chủ ý đáp ứng các nhu cầu hiện tại của hộ 
gia đình quý vị. 
• Nếu quý vị không sử dụng thẻ của quý 

vị cho các tháng, chúng tôi có thể liên 
hệ với quý vị để xem quý vị có gặp khó 
khăn khi sử dụng thẻ của quý vị hoặc 
quý vị vẫn cần có nhu cầu trợ cấp thực 
phẩm hay không. 

• Nếu quý vị không sử dụng ít nhất một 
số phúc lợi của quý vị trong vòng 365 
ngày, các phúc lợi này sẽ bị hủy bỏ và có 
thể không được thay thế.
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Hỏi:  Quý vị có thể sử dụng thẻ EBT của quý 
vị ngoài tiểu bang không?

Đáp:  Thẻ QUEST Washington được chấp 
nhận trên toàn quốc tại các cửa hàng 
bán lẻ tham gia vào chương trình EBT. 
Tìm kiếm chữ ký trên QUEST hoặc kiểm 
tra với cửa hàng trước khi thử dùng thẻ 
QUEST của quý vị. Các cửa hàng bán 
thực phẩm có thể hoặc không thể tham 
gia như là nhà cung cấp các phúc lợi 
tiền mặt. Việc sử dụng ATM dành cho 
các phúc lợi tiền mặt sẽ phụ thuộc xem 
ATM có đang hoạt động như là một 
phần của mạng QUEST hay không.

Hỏi:  Quý vị có thể trở lại việc mua sắm bằng 
thẻ của quý vị không?

Đáp:  Có! Ví dụ: nếu sữa mà quý vị vừa mới 
mua bị hư, quý vị có thể đem sữa hư và 
biên nhận trả lại cửa hàng. Tài khoản 
thực phẩm của quý vị được gởi tiền vào 
đối với hàng trả lại. Quý vị sẽ không 
nhận được tiền mặt đối với hàng trả lại 
nếu mặt hàng này đã được mua bằng 
cách sử dụng các phúc lợi thực phẩm 
của quý vị.

Hỏi:  Tôi có thể nhận lại tiền mặt từ các phúc 
lợi thực phẩm trong thẻ EBT của tôi 
không? 

Đáp:  Không. Bất kỳ các phúc lợi thực phẩm 
nào mà quý vị đã không sử dụng vào 
cuối tháng sẽ sẵn có trong tháng kế tiếp.

Hỏi:  Nếu tôi rời khỏi tiểu bang, tôi có thể 
vẫn nhận được Thực Phẩm Cơ Bản 
không? 

Đáp:  Thực Phẩm Cơ Bản là chỉ dành cho 
các cư dân Washington. Quý vị cần gọi 
trung tâm dịch vụ khách hàng theo số 
1-877-501-2233 để đóng hồ sơ của 
quý vị, do đó quý vị có thể nộp đơn xin 
các trợ cấp của Chương Trình Trợ Cấp 
Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) trong tiểu 
bang nơi quý vị hiện đang sinh sống. 
Quý vị có thể vẫn sử dụng các phúc lợi 
đã được cấp phát trong thẻ EBT khi quý 
vị đã sống tại Washington.
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