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Đăng Ký Khoản Tiền Gởi Trực Tiếp Của Trợ Cấp Tiền Mặt 
 Cash Assistance Direct Deposit Enrollment 

ĐÁNH DẤU MỘT MỤC 
  Yêu Cầu Mới            Thay Đổi Tài Khoản            Hủy Bỏ Khoản Tiền Gởi Trực Tiếp 

Thông Tin Cá Nhân:  Xin viết in. 
TÊN (HỌ, TÊN VÀ TÊN LÓT CỦA QUÝ VỊ) 
       

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA QUÝ VỊ (VÀ MÃ 
VÙNG) 
       ĐỊA CHỈ GỞI THƯ CỦA QUÝ VỊ 

       
SỐ CĂN CƯỚC THÂN CHỦ HOẶC SỐ AN SINH XÃ HỘI CỦA QUÝ VỊ 
       

Thông Tin Cơ Quan Tài Chánh 
TÊN CƠ QUAN TÀI CHÁNH 
       

ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH (THÀNH PHỐ, TIỂU BANG) 
       

MÃ SỐ 
       

SỐ TÀI KHOẢN 
       

LOẠI TÀI KHOẢN (ĐÁNH DẤU MỘT MỤC) 
  Chi Phiếu     hoặc       Tiết Kiệm 

TÊN CHỦ TÀI KHOẢN 
       

LƯU Ý: Đừng quên bao gồm một phiếu gởi tiền đã in trước, một chi phiếu vô hiệu lực, hoặc một dữ liệu in ra của cơ 
quan tài chánh có hiển thị tên của quý vị trên tài khoản, số tài khoản và mã số. 

 

Xin đọc cả hai trang và ký tên dưới đây. 

Tôi ủy quyền cho Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS) chuyển các phúc lợi của trợ cấp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản được liệt kê 
dưới đây. Tôi sẽ lập tức thông báo cho DSHS nếu thông tin ngân hàng của tôi thay đổi. Tôi phải trình nộp một mẫu đơn xin ủy 
quyền mới để thay đổi khoản tiền gởi trực tiếp của tôi. Tôi có thể ngưng lại khoản tiền gởi trực tiếp của tôi bằng cách thông 
báo cho DSHS. Ngay khi việc đăng ký hoàn tất, khoản tiền gởi của các phúc lợi tiền mặt sẽ được chuyển vào ngày làm việc 
đầu tiên của tháng của ngân hàng. 

Tôi đã đọc và hiểu phần trên đây. 

CHỮ KÝ NGÀY 
       

Chỉ Sử Dụng Cho Văn Phòng (Office Use Only) 
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Đăng Ký Khoản Tiền Gởi Trực Tiếp Của Trợ Cấp Tiền Mặt 
DSHS có thể chuyển các phúc lợi tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của quý vị. 

Để nhận được khoản tiền gởi trực tiếp, hãy thực hiện như sau: 

1. Điền và ký vào mẫu đơn ở mặt bên kia của trang này. 
2. Cung cấp một chi phiếu vô hiệu lực đã in trước hoặc phiếu gởi tiền của ngân hàng hoặc hội liên 

hiệp tín dụng của quý vị, hay một dữ liệu đã in ra của cơ quan tài chánh hiển thị tên quý vị trên tài 
khoản, số tài khoản và mã số. 

3. Trình nộp yêu cầu Đăng Ký Khoản Tiền Gởi Trực Tiếp của quý vị bằng cách sử dụng một trong số 
các tùy chọn sau đây: 

 
   1)  Gởi  đến: 

DSHS Customer Service Center 
PO BOX 11699 
TACOMA, WA 98411-6699 

 
2)  Fax đến 1-888-338-7410 

    3)  Gởi tại một văn phòng địa phương, hãy xem www.dshs.wa.gov để tìm kiếm các địa điểm. 

Có thể mất đến hai tháng để bắt đầu khoản tiền gởi trực tiếp sau khi chúng tôi nhận được mẫu đơn 
đăng ký của quý vị. 

Quý vị sẽ nhận được một thư thông báo trước khi khoản tiền gởi trực tiếp bắt đầu.  

Quý vị sẽ vẫn cần Thẻ Washington QUEST EBT của quý vị khi quý vị có khoản tiền gởi trực 
tiếp để: 

a) Tiêu dùng các phúc lợi thực phẩm. 
b) Nhận được các phúc lợi tiền mặt của quý vị trước khi khoản tiền gởi trực tiếp bắt đầu. 
c) Nhận được các phúc lợi tiền mặt của quý vị sau khi khoản tiền gởi trực tiếp kết thúc. 
Các phúc lợi tiền mặt được gởi vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng của ngân hàng. Ví dụ: nếu 
ngày đầu tiên của tháng là Thứ Bảy, thì các phúc lợi của quý vị sẽ không có trước Thứ Hai, ngày thứ 
ba của tháng. 

Để NGƯNG khoản tiền gởi trực tiếp: 

a) Gọi Đơn Vị Phụ Trách Về Khoản Tiền Gởi Trực Tiếp 1-888-235 -2954 hoặc 

b) Gởi yêu cầu hủy bỏ đến: 

      DSHS Customer Service Center 
      PO BOX 11699 
     TACOMA, WA 98411-6699 

c)  Fax yêu cầu hủy bỏ đến 1-888-338-7410 

d) Gởi yêu cầu hủy bỏ tại một văn phòng địa phương, hãy xem www.dshs.wa.gov để tìm kiếm các địa 
điểm. 

Có thể mất hai tháng để ngưng khoản tiền gởi trực tiếp sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. 
Nếu quý vị có các thắc mắc nào về khoản tiền gởi trực tiếp hãy liên hệ Đơn Vị Phụ Trách Về Khoản Tiền 
Gởi Trực Tiếp của DSHS theo số 1-888-235-2954. 

 

https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office
https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-find-an-office
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