Kính gửi Người Đăng Ký SNAP,
Đăng ký hoặc nhận hỗ trợ từ SNAP không khiến quý vị phải trả phí công và sẽ không
được xem xét trong quyết định về phí công. Đăng ký hoặc nhận hỗ trợ từ SNAP sẽ
không ảnh hưởng đến khả năng của quý vị để:
 Tiếp tục cư trú tại Hoa Kỳ,
 Nhận Green Card (Thẻ Xanh) / Tình Trạng Thường Trú
Nhân Hợp Pháp,
 Duy trì Green Card (Thẻ Xanh) / Tình Trạng Thường
Trú Nhân Hợp Pháp, hoặc
 Trở thành công dân U.S..
Quý vị cũng có thể đăng ký SNAP thay mặt cho những người nhập cư đủ điều kiện
hoặc công dân U.S. trong gia đình quý vị, ngay cả khi quý vị không muốn xin trợ cấp
cho bản thân mà không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị hoặc của họ. Ví
dụ: nếu cha/mẹ không đủ điều kiện cho SNAP vì tình trạng nhập cư của họ, họ vẫn có
thể nộp đơn cho những đứa con đủ điều kiện của họ. Văn phòng SNAP không được
phép yêu cầu các tài liệu, giấy tờ nhập cư đối với những người không tự nộp đơn để
nhận trợ cấp.
Nếu quý vị cần trợ giúp về thực phẩm, và quý vị hoặc các thành viên trong gia đình
quý vị hội đủ điều kiện, vui lòng đăng ký SNAP cho bản thân hoặc gia đình quý vị.
Hãy làm điều đó vì lợi ích của gia đình quý vị!
Để biết thêm thông tin liên quan đến thông tin nhập cư chung bằng tiếng Anh hoặc
tiếng Tây Ban Nha, vui lòng gọi USCIS theo số 1-800-375-5283. Để biết thông tin
chung về SNAP, vui lòng gọi 1-800-221-5689 (chỉ bằng tiếng Anh) hoặc 202-720-2791
(tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) để được kết nối với đường dây nóng SNAP tại Tiểu
Bang của quý vị.
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