
1.  Biết được số tiền còn lại của quý vị  
trước khi đi mua sắm bằng cách truy cập  
vào www.ebtedge.com hoặc gọi bộ phận 
Dịch Vụ Khách Hàng.

2.  Quẹt Thẻ Washington Quest EBT của quý vị qua máy 
Điểm Bán (POS) cuối cùng HOẶC đưa thẻ của quý vị 
cho nhân viên bán hàng/thu ngân.

3.  Đừng quên nói với nhân viên bán hàng là tài khoản 
nào để chi trả (thực phẩm hoặc tiền mặt).

4.  Nhập Số Nhận Dạng Cá Nhân (PIN) của quý vị gồm 
bốn chữ số trên bàn phím. Kết thúc sẽ hiển thị ****.

5.  Nhấn phím OK hoặc ENTER.
6.  Nhân viên bán hàng nhập số tiền mua sắm và nếu số 

tiền đó đúng, quý vị nhấn phím YES.
7.  Nhân viên bán hàng sẽ đưa cho quý vị biên nhận của 

quý vị. Chắc chắn thông tin trên biên nhận là đúng.
8.  Giữ biên nhận này để quý vị sẽ biết số tiền còn lại 

mới đây cho lần kế tiếp quý vị mua sắm.

Khi một cửa hàng bán lẻ được chi trả quá nhiều hoặc 
quá ít từ tài khoản EBT của quý vị do lỗi hệ thống máy 
tính, cho nên việc chỉnh sửa số tiền còn lại của quý vị 
có thể được thực hiện. Việc chỉnh sửa này có thể ảnh 
hưởng đến số tiền còn lại hiện thời hoặc tháng kế tiếp 
của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một thông báo điều 
chỉnh EBT về việc chỉnh sửa này nếu nó làm giảm bớt 
số tiền còn lại của quý vị.

Nếu có một giao dịch sai trong tài 
khoản của tôi thì sao?

Các phúc lợi sẽ được gởi vào tài khoản EBT của quý vị 
cùng một ngày vào mỗi tháng, dù có rơi vào cuối tuần 
hay ngày lễ. Tất cả các phúc lợi hiện có trước 9 giờ sáng 
Giờ Thái Bình Dương. Bất kỳ phúc lợi nào quý vị đã để  
lại vào cuối tháng sẽ được mang sang tháng kế tiếp. 

Tôi nhận các phúc lợi của tôi ở đâu?

Quý vị có thể sử dụng Thẻ Washington Quest EBT của 
mình ở các cửa hàng tham gia và máy ATM (máy rút tiền 
chỉ dành cho các phúc lợi tiền mặt) trên toàn quốc. Quý vị 
cũng có thể sử dụng thẻ của mình ở bất kỳ nơi nào quý vị 
thấy biểu tượng Quest. Nếu quý vị không nhìn thấy biểu 
tượng Quest, hãy hỏi nhân viên quản lý cửa hàng nếu  
quý vị có thể sử dụng thẻ của mình trong cửa hàng để  
mua thực phẩm hoặc nhận các phúc lợi tiền mặt.

Tôi có thể sử dụng Thẻ Washington 
Quest EBT của tôi ở đâu?

Nếu Thẻ Washington Quest EBT của quý vị bị mất 
mát, trộm cắp hoặc hư hỏng, quý vị nên gọi bộ phận 
Dịch Vụ Khách Hàng ngay lập tức, đường dây miễn 
phí số 888-328-9271 để yêu cầu hủy kích hoạt thẻ 
và một thẻ thay thế được gởi đến cho quý vị.

Tôi nên làm gì nếu tôi mất thẻ của tôi?

CÁC CÂU HỎI VÀ ĐÁP VỀ THẺ WASHINGTON 
QUEST EBT

1.  Đưa vào hoặc quẹt thẻ của quý vị.
2.  Nhập Số Nhận Dạng Cá Nhân (PIN) của quý vị và nhấn 

phím OK hoặc ENTER.
3.  Chọn phím đã đánh dấu WITHDRAW CASH và sau đó 

chọn CHECKING
4.  Nhập số tiền quý vị muốn có bằng toàn bộ số tiền đô 

la, ví dụ: $20, $40, $60, v.v.
5. Nếu có phụ phí:
   •   Chọn YES để chấp nhận và tiếp tục giao dịch.
   •   Chọn NO để hủy bỏ giao dịch nếu quý vị không 

muốn chi trả phụ phí.
6.  Mang theo thẻ, biên nhận và tiền mặt của quý vị.  

Nếu máy ATM giữ lại thẻ của quý vị, hãy liên hệ bộ 
phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số 888-328-9271.

7.  Cộng tiền mặt của quý vị và so với biên nhận của quý vị.
8.  Biên nhận ATM sẽ cho thấy số tiền mặt còn lại hiện có.

Có thể thực hiện nhiều giao dịch khác nhau để rút tất  
cả các phúc lợi tiền mặt của quý vị ra khỏi một máy ATM 
nếu máy hạn chế số tiền mặt thì quý vị có thể rút từng 
lần. Có thể có một khoản phụ phí do máy ATM tính mỗi 
lần giao dịch.

Mỗi tháng các phúc lợi của quý vị sẽ tự động thêm vào 
tài khoản của quý vị. Quý vị sẽ sử dụng cùng một thẻ 
Washington Quest EBT mỗi tháng để nhận các phúc lợi 
của mình. Khi quý vị sử dụng các phúc lợi của mình để 
nhận tiền mặt hoặc mua hàng hóa, số tiền còn lại trong tài 
khoản của quý vị sẽ giảm xuống. Không cần phải thay thẻ 
của quý vị trừ khi thẻ bị mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng.

Tôi nhận được các phúc lợi của mình bằng 
Thẻ Washington Quest EBT như thế nào?

CÁCH THỨC SỬ DỤNG THẺ WASHINGTON 
QUEST EBT CỦA QUÝ VỊ Ở MỘT MÁY RÚT 
TIỀN TỰ ĐỘNG (ATM)

(Chỉ DÀNH RIÊNG cho việc rút các phúc lợi tiền mặt;  
còn các phúc lợi thực phẩm không được rút qua máy ATM)

Số thẻ của quý vị gồm 16 chữ số được in trên thẻ.
Số thẻ của tôi là gì?

Gọi bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng và họ sẽ trợ giúp  
quý vị. Đường dây gọi miễn phí này được tìm thấy  
ở mặt sau thẻ của quý vị. Bộ phận Dịch Vụ Khách  
Hàng hiện có 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần.

Nếu thẻ của tôi không hoạt động thì sao?

Một mã PIN là một số bí mật gồm bốn chữ số chỉ cho 
phép quý vị sử dụng Thẻ Washington Quest EBT của 
mình. Một thẻ EBT sẽ không thể hoạt động mà không 
có mã PIN. Đừng bao giờ nói mã PIN của quý vị cho 
bất kỳ người nào biết! Nếu người nào đó biết được 
mã PIN của quý vị, họ có thể sử dụng thẻ của quý vị 
để nhận TẤT CẢ các phúc lợi của quý vị và các phúc 
lợi đó sẽ không được thay thế.

Một Số Nhận Dạng Cá Nhân là gì?

Chọn ngay lập tức một mã PIN mới bằng cách gọi cho 
bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng hoặc bằng cách thay đổi 
mã PIN của quý vị trực tuyến tại www.ebtedge.com 
hoặc dùng ứng dụng di động ebtEDGE.

Tôi nên làm gì nếu người nào đó tìm 
thấy mã PIN của tôi?

Cách dễ nhất để biết số tiền còn lại trong tài khoản 
của quý vị là giữ lại các biên nhận của quý vị. Nếu 
quý vị không có các biên nhận của mình thì quý vị 
có thể kiểm tra số tiền còn lại của mình tại  
www.ebtedge.com hoặc dùng ứng dụng di động 
ebtEDGE hay quý vị có thể gọi bộ phận Dịch Vụ 
Khách Hàng. Quý vị thường phải biết số tiền còn lại 
trong tài khoản của mình trước khi quý vị mua sắm.

Tôi sẽ biết số tiền còn lại trong tài 
khoản của tôi như thế nào?

Nếu quý vị nhập sai mã PIN, quý vị có ba cơ hội để 
nhập đúng số. Nếu mã PIN đúng không được nhập  
vào lần thử thứ tư, thẻ sẽ bị khóa để bảo vệ tài khoản 
của quý vị. Quý vị sẽ không thể sử dụng thẻ một lần 
nữa cho đến sau nửa đêm, trừ khi quý vị đến Văn 
Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng DSHS địa phương để nhờ 
mở khóa. Trong một số trường hợp, thẻ của quý vị  
có thể bị máy ATM giữ lại. Nếu máy ATM giữ lại thẻ 
của quý vị, hãy liên hệ bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng.

Nếu tôi nhập mã PIN sai thì sao?

Quý vị có thể chọn mã PIN gồm bốn chữ số bằng cách 
gọi bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng, hoặc nhận trực tiếp 
tại Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng DSHS (CSO) địa 
phương của quý vị. Đừng sử dụng một mã PIN dễ đoán 
như “1234, hay “0000” hoặc bất kỳ mã dễ đoán nào.

Tôi chọn một mã PIN như thế nào?

Hoan nghênh quý vị đến với chương trình 
Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (EBT) Washington và Thẻ 
Washington Quest EBT — cách thức an toàn, thuận 
tiện và dễ dàng để sử dụng các phúc lợi của quý vị.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi thực 
phẩm cơ bản, quý vị có thể sử dụng Thẻ Washington 
Quest EBT của mình để mua các hạng mục thực phẩm 
đủ điều kiện ở bất kỳ cửa hàng nào tham gia bao gồm 
các cửa hàng bán thực phẩm trực tuyến.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi tiền 
mặt, quý vị có thể sử dụng Thẻ Washington Quest EBT 
của mình để nhận tiền mặt hoặc chi trả cho việc mua 
sắm ở các cửa hàng tham gia và rút số tiền phúc lợi của 
quý vị ở các máy ATM.

CÁCH THỨC SỬ DỤNG THẺ WASHINGTON 
QUEST EBT CỦA QUÝ VỊ Ở CỬA HÀNG

Điều đó quá đơn giản!

Các bước này có thể khác nhau đối với từng loại máy 
POS hoặc hệ thống thu tiền quý vị sử dụng. Hỏi nhân 
viên bán hàng nếu quý vị cần trợ giúp.

Chỉ có số tiền chính xác mua thực phẩm của quý vị được 
trừ vào tài khoản phúc lợi thực phẩm của quý vị. Các 
cửa hàng sẽ không trả lại tiền thừa cho quý vị khi mua 
sắm bằng phúc lợi thực phẩm.
 
Quý vị có thể sử dụng các phúc lợi tiền mặt của mình  
ở các cửa hàng để rút chỉ tiền mặt hoặc để mua cả thực 
phẩm và các vật dụng phi thực phẩm (xà bông, tã lót, 
v.v.). Các cửa hàng cũng có thể hoàn lại tiền mặt khi  
quý vị mua từ tài khoản tiền mặt của mình. Nếu quý vị 
có bất kỳ thắc mắc nào, hãy hỏi nhân viên bán hàng.

Nếu quý vị đã quên mã PIN của mình hoặc muốn thay 
đổi mã PIN của mình, quý vị có thể gọi bộ phận Dịch 
Vụ Khách Hàng. 

Nếu tôi đã quên mã PIN của mình thì sao?

Tôi giữ gìn thẻ của tôi như thế nào?
1.  Ký vào mặt sau thẻ của quý vị.
2.  Đừng viết mã PIN của quý vị lên thẻ của mình.
3.  Giữ thẻ của quý vị an toàn và sạch sẽ.
4.  Đừng bẻ cong thẻ của quý vị.
5.  Để thẻ của quý vị tránh xa thiết bị từ trường  

và điện tử như TV, lò vi sóng, v.v.

6.  Đừng đặt thẻ dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, 
như để trên bảng điều khiển xe của quý vị.

7.  Đừng vứt bỏ thẻ của quý vị; quý vị sử dụng cùng 
một thẻ vào mỗi tháng miễn là quý vị vẫn nhận 
được các phúc lợi.

8.  Thay thẻ quá nhiều lần có thể bị điều tra về việc 
sử dụng gian lận.

http://www.ebtedge.com
http://www.ebtedge.com
http://www.ebtedge.com
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USDA là một cơ quan phục vụ và tuyển  
dụng bình đẳng.

Để biết thông tin tài khoản, hãy truy cập
www.ebtedge.com
Hoặc dùng ứng dụng  
di động ebtEDGE 

Sử dụng Thẻ 
Washington 
Quest EBT

CẢNH BÁO HÌNH PHẠT:
Điều bất hợp pháp là bán hoặc cố bán một thẻ 
EBT, hay đổi hoặc cố đổi các phúc lợi thực phẩm 
thành bất kỳ thứ nào có giá trị như: tiền mặt, 
ma túy, vũ khí hoặc bất kỳ thứ nào khác ngoài 
các hạng mục thực phẩm đủ điều kiện từ một 
nhà bán lẻ được ủy quyền. Cố ý lạm dụng có 
thể dẫn đến việc tước quyền hội đủ điều kiện, 
hình phạt và hành động pháp lý, bao gồm truy 
tố hình sự. 

hoặc gọi

888-328-9271
711 (Tiếp Âm Tiểu Bang TTY)
800-833-6385 (Telebraille)

Bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng

Nếu quý vị muốn mua các hạng mục thực phẩm đủ điều 
kiện bằng phúc lợi thực phẩm của mình và máy POS 
không hoạt động hoặc không có một điểm bán nào tại 
cửa hàng, nhân viên thu ngân sẽ điền vào mẫu đơn giấy 
được gọi là một phiếu phúc lợi thực phẩm. Nhân viên thu 
ngân sẽ viết số Thẻ Washington Quest EBT của quý vị và 
số tiền quý vị đang chi tiêu. ĐỪNG cung cấp cho nhân 
viên thu ngân mã PIN của quý vị. Nhân viên thu ngân sẽ 
gọi để xem quý vị có đủ các phúc lợi trong tài khoản phúc 
lợi thực phẩm của quý vị hay không để mua thực phẩm; 
họ sẽ không kiểm tra tài khoản phúc lợi tiền mặt của quý 
vị. Nếu có đủ các phúc lợi trong tài khoản phúc lợi thực 
phẩm của quý vị, quý vị sẽ được yêu cầu ký vào phiếu và 
sẽ được nhận một phiếu sao. Điều rất quan trọng là giữ 
lại bản sao này để quý vị có thể trừ những gì quý vị đã chi 
tiêu từ số tiền còn lại được thể hiện trên biên nhận EBT 
sau cùng của mình. Việc này sẽ cho quý vị biết số tiền 
hiện thời trong tài khoản của mình. Cửa hàng không thể 
giải quyết một phiếu ghi tay đối với các phúc lợi tiền mặt.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu máy Điểm  
Bán (POS) không hoạt động?

Không, quý vị chỉ có thể rút tiền từ một máy ATM hoặc 
thông qua máy POS hoàn lại tiền mặt ở một cửa hàng 
tham gia. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về tài 
khoản tiền mặt hoặc tài khoản phúc lợi thực phẩm của 
mình, hãy gọi bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng.

Tôi có thể đến gặp một nhân viên giao dịch 
ngân hàng và rút tiền hoặc yêu cầu thông 
tin về tài khoản EBT của mình không? 

Quý vị có thể mua sắm qua máy POS hoặc giao dịch 
hoàn lại tiền mặt ở các cửa hàng tham gia để nhận  
các khoản tiền này. 

Nếu tôi có các phúc lợi tiền mặt đáng giá ít 
hơn $10 trong Thẻ Washington Quest EBT 
của mình, tôi sẽ lấy tiền đó ra như thế nào?

Không bao giờ có phí giao dịch khi quý vị sử dụng 
các phúc lợi thực phẩm để mua thực phẩm bằng thẻ 
Washington Quest EBT của quý vị. Cũng không bao giờ 
tính phí giao dịch khi quý vị sử dụng các phúc lợi tiền 
mặt của mình để mua thực phẩm hoặc nhận tiền mặt 
ở một máy POS.

Có thể có phụ phí. Phụ phí là phí bổ sung được tính 
bởi chủ máy ATM hoặc máy POS khi sử dụng máy đó 
để rút tiền mặt. Phụ phí, nếu có, cũng sẽ tự động trừ 
vào tài khoản tiền mặt của quý vị. Nếu quý vị không 
muốn chi trả phụ phí, đơn giản là hủy bỏ giao dịch 
của mình và đi đến địa điểm máy ATM hoặc POS khác 
không tính phụ phí.

Có bất kỳ phí hay phụ phí nào về giao 
dịch khi sử dụng Thẻ Washington Quest 
EBT của tôi không?

Hành vi trái pháp luật là sử dụng thẻ EBT hoặc tiền mặt 
từ thẻ EBT ở các quán rượu, quầy bán rượu, cửa hàng 
rượu, cơ quan bảo lãnh tại ngoại, địa điểm giải trí dành 
cho người lớn, bất kỳ cơ sở nào nghiêm cấm trẻ vị thành 
niên, đánh bạc, xăm mình hoặc xỏ khuyên, hay mua 
thuốc lá, cần sa, hoặc các sản phẩm có chứa cần sa.

Có bất kỳ giới hạn nào về cách thức tôi sử dụng 
các phúc lợi tiền mặt EBT của mình không?

Các phúc lợi không được sử dụng trong suốt tháng cấp 
phát sẽ mang sang tháng kế tiếp. Nếu quý vị không 
sử dụng ít nhất một số phúc lợi của mình trong vòng 
274 ngày, các phúc lợi này sẽ bị hủy bỏ. Trong một số 
trường hợp, các phúc lợi này sẽ không được thay thế.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không  
sử dụng các phúc lợi của mình?

Không. Quý vị chỉ có thể rút tiền từ tài khoản tiền mặt  
của mình.

Tôi có thể gởi tiền vào tài khoản EBT của 
mình không?

Thay vì sử dụng EBT, quý vị có thể chọn việc gởi trực 
tiếp các phúc lợi tiền mặt mỗi tháng vào tài khoản 
ngân hàng cá nhân của mình. Quý vị không thể sử 
dụng khoản tiền gởi trực tiếp dành cho các phúc lợi 
thực phẩm. Liên hệ với DSHS để biết thêm thông tin 
hoặc gọi đường dây miễn phí số 888-235-2954.

Khoản Tiền Gởi Trực Tiếp là gì?

Quý vị có thể chọn một người, được gọi là một Chủ Thẻ 
Thay Thế, để tiếp cận các phúc lợi của quý vị thay cho 
quý vị. Chủ Thẻ Thay Thế phải đi đến một văn phòng 
địa phương để nhận Thẻ Washington Quest EBT và mã 
PIN của riêng mình. Nếu quý vị cần một Chủ Thẻ Thay 
Thế, hãy chọn một người quý vị tin tưởng. Hãy nhớ, các 
phúc lợi bị mất mát hoặc trộm cắp sẽ không được thay 
thế. Quý vị có thể hủy bỏ thẻ của một Chủ Thẻ Thay Thế 
bằng cách gọi bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng.

Một Chủ Thẻ Thay Thế là gì?

Báo cáo bất kỳ thay đổi nào, bao gồm việc cập nhật địa  
chỉ của quý vị, hãy liên hệ với DSHS bằng cách gọi số 877-
501-2233 hoặc sử dụng www.washingtonconnection.org 
để báo cáo các thay đổi trực tuyến.

Nếu tôi dự định chuyển hoặc đổi địa chỉ 
của mình thì sao?

•   Nếu thẻ của quý vị bị mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng.
•   Nếu quý vị đã quên hoặc mất mã PIN của mình.
•   Chọn hoặc thay đổi mã PIN của quý vị.
•   Tìm kiếm số tiền còn lại của quý vị.
•   Nghe 10 giao dịch sau cùng của quý vị.
•   Yêu cầu một quá trình giao dịch hai tháng.
•   Nếu quý vị có các thắc mắc về giao dịch.
•   Nếu quý vị có các thắc mắc hoặc cần giúp về thẻ của mình.

Tôi gọi bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng khi nào? 
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