
Đây là những điều mà 
quý vị có thể làm 

Tìm hiểu về mức trợ cấp mới mà quý 
vị sẽ được nhận

Vui lòng gọi đến số 877-501-2233 
và chọn tùy chọn tự phục vụ hoặc 

đăng nhập vào Tài Khoản Quyền Lợi 
Khách Hàng của quý vị tại địa chỉ 

WashingtonConnection.org.
Tìm kiếm nguồn Giúp Đỡ Tại  

Địa Phương
Vui lòng truy cập findhelp.org

hoặc Chương Trình SNAP Phù Hợp 
tăng lợi ích thực phẩm của quý vị 
để có thể mua nhiều trái cây và 

rau quả hơn.

hoặc truy cập 211.org

Báo cáo thay đổi
Nếu hoàn cảnh sống của quý vị 

đã thay đổi, quý vị có thể đủ điều 
kiện nhận số tiền trợ cấp cao hơn. 
Gọi đến số 877-501-2233, truy cập 

WashingtonConnection.org, hoặc đến 
Community Services Office (Văn Phòng 
Dịch Vụ Cộng Đồng) tại địa phương để 
báo cáo những thay đổi về quy mô hộ 

gia đình, thu nhập hoặc chi phí.

Những điều quý  
vị cần biết 

Việc phân bổ thực phẩm khẩn cấp sẽ 
kết thúc vào tháng 2 và số tiền trợ cấp 
thực phẩm của quý vị sẽ bắt đầu giảm từ 
tháng 3 năm 2023.
Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 
2023, chính phủ liên bang đã ban hành 
quỹ khẩn cấp tạm thời để cung cấp 
thêm trợ cấp thực phẩm cho các gia 
đình trong đại dịch COVID-19.
Bắt đầu từ tháng 3 năm 2023
Số tiền trợ cấp thực phẩm mà quý vị sẽ 
nhận được nếu không có trợ cấp khẩn 
cấp sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể 
của quý vị.

DSHS 22-1899 (1/23)

Chúng tôi hiểu rằng 

điều này sẽ có tác 

động đáng kể đến các 

gia đình trên khắp 

Washington và chúng 

tôi luôn sẵn sàng để 

hỗ trợ quý vị trong 

quá trình chuyển  

đổi này.
Nếu quý vị có thắc mắc, 
vui lòng liên hệ với chúng tôi  
theo số 877-501-2233.

Phúc lợi về thực 
phẩm của quý vị 

đã thay đổi



Liên Hệ với Chúng Tôi 
Để biết thêm thông tin

vui lòng truy cập dshs.wa.gov.

Nộp đơn trực tuyến
tại WashingtonConnection.org.

Gọi cho chúng tôi để có các tùy 
chọn tự phục vụ 24/7 hoặc trao 

đổi trực tiếp với một chuyên gia từ 
8 a.m. đến 5 p.m. theo số  

877-501-2233.

Quý vị cũng có thể liên hệ trực 
tiếp với chúng tôi bằng cách đến 
Community Services Office (Văn 

Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng) tại địa 
phương của mình.

T ìm kiếm văn phòng tại địa phương 
của quý vị: 

dshs.wa.gov/office-locations.
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