Các Phúc Lợi Tiền Mặt hoặc
Thực Phẩm DSHS của Quý Vị

TÊN THÂN CHỦ (CHỦ HỘ GIA ĐÌNH)
SỐ ID THÂN CHỦ

Your DSHS Cash or Food Benefits
Trợ Cấp Tiền Mặt DSHS
TANF, Tiền Mặt Cho Người Tỵ Nạn, Tiền Mặt
Cho ABD Trợ Cấp Dưới Dạng Khác
Mục Đích
DSHS cung cấp trợ cấp tiền mặt cho những cư
dân có thu nhập thấp đủ tư cách để hưởng các
chương trình trợ cấp công cộng.
Các phúc lợi này trợ giúp chi trả chi phí sinh
hoạt cơ bản (RCW 74.04.770).
Trợ cấp tiền mặt TANF phải được sử dụng chỉ
dành cho phúc lợi của trẻ em dưới sự chăm sóc
của quý vị. Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng
quý vị đang sử dụng trợ cấp TANF của quý vị dành
cho các nhu cầu của trẻ em (RCW 74.12.260).
Sử Dụng Thích Hợp
Quý vị có thể sử dụng trợ cấp tiền mặt của quý
vị cho các chi phí sinh hoạt chẳng hạn như:
 Chỗ tạm trú
 Quần áo
 Bảo dưỡng nhà
 Nhiên liệu
 Thực phẩm
 Vệ sinh cá nhân
 Vận chuyển
 Chi phí đi làm
Sử Dụng Bất Hợp Pháp
Theo RCW 74.08.580, trường hợp không hợp
pháp khi sử dụng thẻ Chuyển Phúc Lợi Bằng
Điện Tử (EBT) hoặc tiền mặt từ thẻ EBT để:
 Cờ bạc. Trò đánh bạc bao gồm vé số, kéo
tab, punch board, bingo, đua ngựa, đánh bài,
và bất kỳ trò chơi may rủi nào được quy định
trong RCW 9.46, 67.16, và 67.70.
 Mua các dịch vụ trong các cửa hàng xăm
hình, nghệ thuật xỏ khuyên, hoặc nghệ thuật
vẽ lên cơ thể.
 Mua thuốc lá điếu hoặc thuốc lá sợi.
 Mua thức uống có rượu.
 Mua hàng hóa hoặc dịch vụ trong:
o Quán rượu.
o Cửa hàng bia hoặc rượu vang trừ khi
được ủy quyền là một nhà bán lẻ của
SNAP hoặc WIC.
o Hộp đêm.
o Cơ quan bảo lãnh tội phạm.
o Cơ sở tổ chức đánh bạc.
o Địa điểm giải trí dành cho người lớn có
biểu diễn khiêu dâm.
o Bất kỳ nơi nào không cho cho phép một
người nào đó dưới 18 tuổi.
Ví dụ: Những người bán lẻ cần sa nơi cần sa
và/hoặc các sản phẩm có cần sa được bán.
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Trợ Cấp Thực Phẩm DSHS
Mục Đích
Các chương trình trợ cấp thực phẩm DSHS bao gồm:
 Thực Phẩm Cơ Bản.
 Chương Trình Trợ Cấp Thực Phẩm cho những
người dân nhập cư hợp pháp (FAP).
 Dự Án Ứng Dụng Kết Hợp Washington
(WASHCAP).
 Trợ Cấp Thực Phẩm Chuyển Tiếp (TFA).
Các chương trình này cung cấp cho những người có
thu nhập thấp để mua thực phẩm bằng thẻ chuyển
các phúc lợi điện tử (EBT).
Sử Dụng Thích Hợp
Quý vị, và hộ gia đình quý vị, có thể sử dụng các
phúc lợi thực phẩm của quý vị để mua thực phẩm từ
một nhà bán lẻ được ủy quyền bởi Bộ Nông Nghiệp
Hoa Kỳ (USDA), Cục Dinh Dưỡng và Thực Phẩm
(FNS).
Quý vị có thể sử dụng các phúc lợi của quý vị để
mua:
 Bánh mì và ngũ cốc.
 Trái cây và rau củ.
 Phô mai, sữa và các sản phẩm sữa.
 Thịt, cá, gà vịt và trứng.
 Hầu hết thực phẩm khác ngoài thức ăn nóng
được chế biến.
 Hạt giống và cây trồng tạo ra thực phẩm.
Sử Dụng Bất Hợp Pháp
Trường hợp bất hợp pháp khi:
 Sử dụng các phúc lợi thực phẩm cho bất kỳ điều
gì khác ngoài việc mua thực phẩm dành cho các
thành viên trong hộ gia đình hội đủ điều kiện.
 Bán, hoặc cố bán, thẻ EBT của quý vị.
 Đổi các phúc lợi của quý vị, hoặc thực phẩm được
mua bằng thẻ EBT của quý vị, thành bất kỳ thứ gì
có giá trị (buôn lậu).
Ví dụ các vụ buôn lậu bao gồm việc đổi các phúc
lợi thực phẩm thành tiền mặt, ma túy hoặc vũ khí.
 Đem các phúc lợi của quý vị cho bất kỳ người nào
không ở trong hộ gia đình của quý vị.
 Sử dụng các phúc lợi thực phẩm để mua các
hàng phi thực phẩm. Ví dụ bao gồm thuốc lá điếu,
thuốc lá sợi, bia, rượu vang, rượu, đồ gia dụng,
xà bông, sản phẩm giấy, vitamin, dược phẩm
hoặc thức ăn cho vật nuôi.
 Sử dụng các phúc lợi thực phẩm của quý vị để chi
trả vào các tài khoản tín dụng.

Trợ Cấp Tiền Mặt DSHS
TANF, Tiền Mặt Cho Người Tỵ Nạn, PWA, Tiền
Mặt Cho ABD, Trợ Cấp Dưới Dạng Khác
Hình Phạt về Việc Sử Dụng Bất Hợp Pháp
Nếu quý vị sử dụng thẻ EBT của quý vị hoặc
tiền mặt từ thẻ EBT của quý vị một cách bất
hợp pháp hoặc không thích hợp, chúng tôi có
thể:
 Chỉ định một người giám hộ tài chánh để
quản lý trợ cấp tiền mặt của quý vị.
 Yêu cầu bằng chứng quý vị sử dụng trợ cấp
của quý vị cho các trẻ dưới sự chăm sóc của
quý vị.
 Chấm dứt các phúc lợi tiền mặt của quý vị.
 Theo dõi vụ kiện, bao gồm truy tố hình sự.

Trợ Cấp Thực Phẩm DSHS
Hình Phạt về Việc Sử Dụng Bất Hợp Pháp
Nếu quý vị cố ý sử dụng sai các phúc lợi thực phẩm
của quý vị, quý vị có thể:
 Được yêu cầu trả lại bất kỳ các phúc lợi nào đã
buônbán bất hợp pháp.
 Không đủ tư cách và mất các phúc lợi của quý vị:
o

Ít nhất một năm.

o

Đến suốt đời.

o

Không đủ tư cách dù quý vị có chuyển qua
tiểu bang khác.

 Bị phạt.
 Bị khởi tố, bao gồm truy tố hình sự.

Phí Rút Tiền EBT tại máy Rút Tiền Tự Động
(ATM)
Khi quý vị sử dụng thẻ EBT của quý vị để rút
tiền mặt tại một ATM:

DSHS sẽ hợp tác với các nhà chức trách tiểu
bang, địa phương và liên bang để truy tố tội buôn
lậu các phúc lợi thực phẩm.

 Chủ ATM hoặc điều hành máy rút tiền của
ngân hàng có thể tính phụphí.
 Bộ không chi trả hoặc trả lại các phụ phí
ATM.
 Quý vị có thể nhận tiền mặt lại từ một số cửa
hàng mà không tốn phí.
Bằng cách ký tên dưới đây, tôi đồng ý rằng việc sử dụng các phúc lợi tiền mặt và thực phẩm thích hợp và hợp
pháp đã được giải thích. Tôi hiểu việc sử dụng các phúc lợi thích hợp và những hình phạt về việc sử dụng bất
hợp pháp. Tôi hiểu việc hội đủ điều kiện của tôi để hưởng các phúc lợi DSHS không bị ảnh hưởng nếu tôi không
ký tên vào mẫu đơn này. Bất kỳ người nào không ký vào mẫu đơn này vẫn phải chịu các hình phạt hình sự hoặc
chương trình về việc sử dụng bất hợp pháp các phúc lợi.
Tôi hiểu thẻ EBT của tôi cung cấp cho DSHS quá trình giao dịch của tôi, bao gồm nơi tôi sử dụng thẻ của tôi.
Tôi hiểu DSHS sẽ sử dụng thông tin này, và quá trình yêu cầu thay thế thẻ của tôi, để điều tra việc sử dụng sai
các trợ cấp tiền mặt hoặc phúc lợi thực phẩm.
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NỘP ĐƠN
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Từ chối ký tên; Ký Tắt Của Nhân Viên DSHS
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