Các Thay Đổi Về
Yêu Cầu Hội Đủ
Điều Kiện TANF và
WorkFirst

Tiểu bang Washington đã thay đổi các
luật lệ về chương trình Trợ Cấp Tạm
Thời dành cho Gia Đình Nghèo Khó
(TANF) và chương trình WorkFirst.
Bắt đầu từ ngày 28 Tháng Bảy, 2019, các gia
đình sẽ không còn bị tước quyền hội đủ điều
kiện vĩnh viễn về trợ cấp tiền mặt TANF nữa
do ba nguyên tắc chấm dứt vì không tuân thủ
WorkFirst. Thêm vào đó là các gia đình đang
trải qua tình trạng vô gia cư có thể nhận thêm
các tháng trợ cấp, vượt quá thời hạn trọn gói
60-tháng (một mức gia hạn thời gian).
Đối với mức gia hạn thời gian, đang ở tình
trạng vô gia cư có nghĩa là:

Các gia đình đã bị tước quyền hội đủ điều
kiện nhận TANF do ba nguyên tắc chấm dứt vì
không tuân thủ WorkFirst, hoặc đã sử dụng lên
đến toàn bộ 60-tháng trợ cấp TANF và hiện
đang trải qua tình trạng vô gia cư, có thể hiện
nay hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền mặt.
Để nộp đơn xin hưởng trợ cấp tiền mặt:
• Gọi Trung Tâm Liên Hệ Dịch Vụ Khách Hàng
theo số 1-877-501-2233
• Hoàn tất một đơn xin mới tại
WashingtonConnection.org
• Đến một Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng
(CSO) địa phương

• Sống ở bên ngoài,
• Sống ở trong một cao ốc hoặc địa điểm khác
không có nghĩa là nơi cư trú dành cho người,
• Sống ở trong một cao ốc hoặc địa điểm khác
mà quý vị không có quyền hợp pháp để cư ngụ,
• Sống ở trong một nhà tạm khẩn cấp, hoặc
• Sống ở trong một chương trình nhà
ở tạm thời có thể bao gồm chương trình nhà
ở chuyển tiếp hoặc hỗ trợ với thời gian lưu
trú có giới hạn.
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