
Tăng cường cộng đồng 
của quý vị bằng cách  

trở thành một Đại  
Lý Của Chính Phủ  

hoặc Đại Lý Bán Lẻ 

Tại Nha Dịch Vụ Cộng Đồng trực 

thuộc Bộ Y Tế và Xã Hội, chúng 

tôi thay đổi cuộc sống bằng cách 

bảo đảm cho các cá nhân và gia 

đình có quyền tiếp cận công cụ 

mà tất cả chúng tôi cần phải phát 

triển mạnh mẽ. Chúng tôi phục 

vụ nhiều cư dân Washington đang 

sinh sống ở mức giới hạn. Mặc dù 

hầu hết mọi người không nhận 

được trợ cấp tiền mặt, nhưng 

họ có thể dựa vào trợ cấp thực 

phẩm, các dịch vụ hỗ trợ liên 

quan đến việc làm, và trợ cấp với 

cấp dưỡng con, bảo hiểm y tế 

hoặc trợ cấp giữ trẻ.  
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Vì sao chúng tôi cần  
sự trợ giúp của quý vị?

Không có bằng lái xe, nhà ở, hoặc điện nước 
và dịch vụ, các phụ huynh không thể chăm 
sóc cho gia đình họ một cách hiệu quả và 
để đi đến các địa điểm như trường học, các 
cuộc hẹn khám, phỏng vấn việc làm hoặc 
ngày đầu tiên nhận việc làm mới của họ. 
 
Chúng tôi biết điều đó có thể cần nhiều 
nguồn lực và đối tác cộng đồng, cùng làm 
việc với nhau để cung cấp các hỗ trợ cần 
thiết. Việc trở thành một đại lý của chính phủ 
hoặc đại lý bán lẻ/đại lý doanh nghiệp cho 
DSHS là một cách mà quý vị có thể giúp cung 
cấp các dịch vụ và nhận các khoản chi trả.

Quý vị có thể trợ giúp  
như thế nào?

Các đơn vị chính phủ, doanh nghiệp và đại 
lý bán lẻ có thể trợ giúp bằng cách chấp 
nhận các phiếu đã thanh toán từ tiểu bang 
Washington như là một hình thức chi trả có 
thể chấp nhận đối với các sản phẩm, dịch 
vụ hoặc tiền phạt. Bằng cách chấp nhận các 
phiếu đã thanh toán, quý vị đang trợ giúp 
các gia đình trong cộng đồng của quý vị có 
được các vật dụng cần thiết hoặc dịch vụ 
cần phải kế tục trong khi chăm sóc cho gia 
đình của họ. Quy trình này đơn giản và dễ 
dàng. Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Một đại lý là gì? 

Để nhận được khoản chi trả các sản phẩm, 
dịch vụ hoặc tiền phạt, quý vị phải đăng ký để 
là một đại lý với Văn Phòng Đặc Trách Người 
Thụ Hưởng Toàn Tiểu Bang. Ngay khi đã đăng 
ký, quý vị sẽ được chấp thuận để nhận khoản 
chi trả từ tiểu bang. Khi quý vị đăng ký quý vị 
có thể chọn chuyển các khoản chi trả trực tiếp 
vào tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc gởi 
đến cho quý vị như là một chi phiếu.

Cách thức trở thành  
một đại lý 

Dễ dàng trở thành một đại lý. Quý vị có thể 
trình nộp một mẫu đơn giấy hoặc hoàn tất 
mẫu đơn trực trực tuyến. 
 

•  Tải một mẫu đơn tại https://des.wa.gov/
services/contracting-purchasing/doing-
business-state/receiving-payment-state 
và gởi thư hoặc fax mẫu đơn.

 

•  Các khách hàng của chính phủ có thể 
đăng ký trực tuyến với hệ thống Giải Pháp 
Thương Mại Điện Tử của Washington tại 
https://fortress.wa.gov/ga/webscust/

 

•  Các Doanh Nghiệp/Đại Lý Bán Lẻ có thể 
đăng ký trực tuyến với hệ thống Giải Pháp 
Thương Mại Điện Tử của Washington tại 
https://fortress.wa.gov/ga/webs/

Cách thức việc này  
giúp ích cho quý vị 

Có nhiều lợi ích để trở thành một đại lý  
của chính phủ hoặc đại lý bán lẻ, bao gồm:  
• Gia tăng kinh doanh.
 

•  Các tài khoản khó truy thu có thể  
được chi trả.

 

•  Thu nhập nhiều hơn đối với những  
người nộp thuế ở địa phương.

 

•  Tăng cường cộng đồng của quý vị bằng 
cách trợ giúp các gia đình phát đạt.


