
 

AUTHORIZATION FOR ALTERNATE EBT CARDHOLDER 
DSHS 27-130 VI (REV. 06/2021) Vietnamese  

 

Ủy Quyền cho  
Chủ Thẻ Phụ EBT 

TÊN KHÁCH HÀNG 

      
ID KHÁCH HÀNG 

      

Chủ Thẻ Phụ EBT là gì? 

Chủ Thẻ Phụ là một người có trách nhiệm mà quý vị lựa chọn và tin cậy giao phó sử dụng 
phúc lợi của quý vị để phục vụ nhu cầu của quý vị. Họ sẽ được sử dụng tiền và/hoặc phúc lợi 
thực phẩm cơ bản của quý vị cũng như nhận thẻ Washington Quest EBT của chính họ. 

Tôi có cần một Chủ Thẻ Phụ EBT không? 

Không. Bất kỳ ai cũng được quyền chọn có Chủ Thẻ Phụ hoặc không. Nếu quý vị cần được 
trợ giúp để sử dụng phúc lợi tiền mặt hoặc thực phẩm của mình, quý vị có thể ủy quyền cho 
một người nào đó làm Chủ Thẻ Phụ của mình để sử dụng phúc lợi của quý vị, phục vụ nhu 
cầu của quý vị. 

Tôi nên cân nhắc điều gì trước khi lựa chọn Chủ Thẻ Phụ? 

Hãy chọn người mà quý vị tin tưởng. Cơ quan này sẽ không thay thế phúc lợi của quý vị nếu 
người này sử dụng sai cách. 

Nếu quý vị muốn có Chủ Thẻ Phụ EBT, hãy: 

Hoàn thành và gởi lại mẫu này cho văn phòng địa phương. Cả quý vị và người mà quý vị 
chọn đều phải ký tên trên mẫu này. Quý vị có thể xóa Chủ Thẻ Phụ bằng cách gọi tới số  
1-877-501-2233 để yêu cầu thay đổi thông tin người được tiếp cận trương mục của quý vị. 

Chủ Thẻ Phụ phải tới văn phòng địa phương và mang theo ID hợp lệ để nhận thẻ của họ. 

Quý vị không cần phải tới văn phòng cùng với Chủ Thẻ Phụ mà quý vị chọn. 

Ai là Chủ Thẻ Phụ của quý vị (In rõ ràng – Thông tin sẽ được bảo mật) 
HỌ 

      
TÊN 

      
CHỮ CÁI ĐẦU 
TÊN ĐỆM 

      
ĐỊA CHỈ 

      

THÀNH PHỐ 

      

TIỂU BANG 

   

MÃ ZIP 

      

Có cùng địa chỉ với khách hàng không?  
 Có   Không 

SỐ ĐIỆN THOẠI (CÓ BAO GỒM MÃ VÙNG) 

      

Loại phúc lợi mà người nói trên có thể sử dụng (đánh dấu một hoặc cả hai):  
 Thực phẩm  Tiền mặt 

CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG NGÀY 

       

Tôi đồng ý giữ vai trò Chủ Thẻ Phụ thay mặt cho người có tên ở trên. Tôi chịu toàn bộ 
trách nhiệm đối với việc sử dụng phúc lợi thực phẩm và/hoặc tiền mặt của người này 
vì lợi ích của họ và phúc lợi của họ. Tôi đồng ý với các điều khoản của chương trình 
Electronic Benefit Transfer (Chuyển Phúc Lợi Điện Tử) – EBT. 

Tôi hiểu rằng tôi có thể phải thay thế phúc lợi nếu tôi sử dụng phúc lợi này sai cách. 
Tòa án có thể đưa ra các phán quyết khác không có lợi cho tôi nếu tôi sử dụng phúc 
lợi của họ sai cách. 

CHỮ KÝ CỦA CHỦ THẺ PHỤ NGÀY 

       
 


