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Chương Trình Trợ Cấp Tiền Mặt Do Thảm Họa
Các Câu Hỏi Thường Gặp

Chương Trình Trợ Cấp Tiền Mặt Do Thảm
Họa là gì?

Tôi có thể nhận trợ giúp này thường xuyên
như thế nào?

Bộ Y Tế và Xã Hội khởi động Chương Trình Trợ
Cấp Tiền Mặt Do Thảm Họa hoặc DCAP, khi thống
đốc tuyên bố các tình trạng khẩn cấp nhất định.
Chương trình được đề cập đến việc trợ giúp một
số Cư Dân Washington đáp ứng nhu cầu cơ bản
của họ trong tình trạng khẩn khấp.

Căn cứ theo lệnh hiện hành từ thống đốc, chương trình
DCAP có thể được cung cấp hàng tháng. Một đơn xin
và cuộc phỏng vấn mới được quy định cho mỗi yêu cầu
trong suốt thời gian này.

Vì sao việc này sẽ xảy ra?
Chính phủ liên bang đã một lần nữa chấp thuận
thực thi DCAP ở tiểu bang Washington. Có hiệu lực
từ Tháng Tư 2021, DCAP sẽ được phục hồi để ứng
phó tình trạng khẩn cấp COVID-19. Nha Dịch Vụ
Cộng Đồng DSHS có thêm quỹ tài trợ và một lệnh
mới từ Thống Đốc để thực hiện chương trình tạm
thời này nhằm giúp Cư Dân Washington vượt qua
thời gian khó khăn chưa từng xảy ra.

Chương trình này sẽ hiện có bao lâu?
Đây là một chương trình tạm thời và sẽ chấm dứt khi
tình trạng khẩn cấp kết thúc hoặc khi tất cả ngân quỹ
được chi tiêu, tùy theo trường hợp nào đến sớm hơn.

Tôi có thể nhận phúc lợi tiền mặt DCAP cho dù tôi
không có con đang sống với tôi?
Có.
(tiếp theo trang kế tiếp)

Tôi nộp đơn xin như thế nào?
Chương trình này yêu cầu có một đơn xin và cuộc phỏng vấn. Các hộ gia đình có thể: 

•

Nộp đơn xin trực tuyến tại WashingtonConnection.org và sau đó gọi Trung Tâm
Liên Hệ Dịch Vụ Khách Hàng theo số 877-501-2233 để hoàn tất cuộc phỏng vấn
được yêu cầu.

•

 ọi 877-501-2233 từ 8 giờ sáng−3 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu để hoàn tất toàn
G
bộ quy trình nộp đơn xin.

•

Chúng tôi có thể xác định việc hội đủ điều kiện của quý vị xin hưởng tất cả chương
trình của chúng tôi trong một cuộc phỏng vấn.
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Tôi có thể nhận được DCAP và các chương trình
tiền mặt khác cùng một lúc không?
Không. DCAP là dành các hộ gia đình không hội
đủ điều kiện hưởng các chương trình tiền mặt
khác của DSHS.

Hạn mức thu nhập đối với chương trình
này là gì?
Hạn mức thu nhập ròng (sau khi khấu trừ) đối với tất
cả thu nhập được mong đợi trong tháng nộp đơn xin
được dựa vào cỡ hộ gia đình của quý vị. Xem biểu đồ
dưới đây:
Cỡ Hộ
Hạn Mức Thu Nhập
Gia Đình
Sau Khi Khấu Trừ
1

$363

2

$459

3

$569

4

$670

5

$772

6

$877

7

$1,013

8+

$1.121

Có hạn mức nguồn lực đối với chương trình
này không?
Trong tình trạng khẩn cấp hiện nay, tối đa $6,000 trong
các nguồn lực hiện có của quý vị đều được miễn. Thực vốn
của một chiếc xe lên đến $10,000 cũng được miễn.

Tôi cần thông tin nào cho cuộc phỏng vấn
của tôi?

Số tiền phúc lợi DCAP tối đa là bao nhiêu?
Số tiền phúc lợi tùy thuộc vào cỡ hộ gia đình,
thu nhập và nhu cầu của quý vị. Phúc lợi tối
đa được liệt kê dưới đây:
Cỡ Hộ
Gia Đình

Số Tiền Phúc Lợi
Tối Đa

1

$363

2

$459

3

$569

4

$670

5

$772

6

$877

7

$1,013

8+

$1.121

Tôi có cần trở thành một công dân Hoa
Kỳ không? Nếu tôi không có một Số An
Sinh Xã Hội thì sao?
Quý vị không bắt buộc phải trở thành một công dân
Hoa Kỳ hoặc có tình trạng nhập cư nhất định để nhận
DCAP. Bất kỳ khoản chi trả DCAP nào cũng đều được
loại khỏi quy trình kiểm tra công phí. Quý vị cũng
không bắt buộc phải cung cấp một số An Sinh Xã Hội
để nhận DCAP.

Thông tin nhập cư của tôi sẽ được chia sẻ với
các cơ quan liên bang có thẩm quyền nhập cư
(Sở Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ) không?

Trong thời gian phỏng vấn, chúng tôi sẽ bàn thảo tất
cả thu nhập mà quý vị mong đợi cho tháng này, nguồn
lực nào quý vị hiện có, khoản khấu trừ nào chúng tôi
có thể thực hiện và chi phí nào quý vị cần trợ giúp.

DSHS sẽ không xác minh thông tin nhập cư với USCIS về
những người chỉ hội đủ điều kiện hưởng DCAP. Các cá
nhân hoặc gia đình đó hội đủ điều kiện hưởng các chương
trình trợ cấp tiền mặt hoặc thực phẩm khác sẽ được DSHS
xác minh tình trạng nhập cư của họ thông qua hệ thống
SAVE theo hợp đồng với USCIS.

Tôi có thể được trợ giúp các loại chi phí nào?

Tôi nhận các phúc lợi như thế nào?

DCAP bao gồm các loại nhu cầu sau đây: Chi phí nhà tạm
trú, tiện ích, quần áo, chăm sóc y tế trẻ nhỏ, đồ gia dụng
và chi phí vận chuyển để đi làm. DCAP cũng có thể trợ
giúp thực phẩm, chỉ khi nào quý vị không hội đủ điều kiện
hưởng các phúc lợi thực phẩm đang xảy ra.

Nếu quý vị được chấp thuận hưởng DCAP, các phúc lợi
của quý vị sẽ được cấp phát qua Chuyển Giao Phúc Lợi
Điện Tử hoặc EBT, thẻ của quý vị. Nếu quý vị không có
thẻ nào, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một thẻ. Thẻ
của quý vị sẽ được gởi đến quý vị trong thư, trừ khi
quý vị có một địa chỉ phát thư chung.

