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Tôi có phải nhận trợ cấp thực phẩm 
của tôi thông qua WASHCAP không?
Trong một số trường hợp, quý vị cũng có 
thể chọn nhận Thực Phẩm Cơ Bản thay cho 
WASHCAP. Xin liên hệ với WASHCAP nếu quý  
vị có thêm thắc mắc nào về việc chọn lựa.

Quý vị cần phải biết gì về Chuyển  
Phúc Lợi Điện Tử (EBT)? 
•  Nếu quý vị đã có một thẻ Washington EBT,  

quý vị có thể sử dụng thẻ và Số Nhận Dạng  
Cá Nhân (PIN) hiện tại của quý vị. 

•  Nếu quý vị không có một thẻ EBT thì quý vị  
có thể yêu cầu chúng tôi gởi một thẻ qua 
đường bưu điện. Thẻ này sẽ đến trong  
vòng 5-7 ngày làm việc. 

•  Quý vị sẽ nhận được một thông báo  
hướng dẫn cùng với thẻ EBT của quý vị.

Quý vị có thể đưa thẻ EBT của quý  
vị cho người nào đó mua sắm cho  
quý vị không? 
•  Quý vị đừng bao giờ đưa thẻ EBT hoặc mã  

PIN của quý vị cho những người khác.
•  Để cho phép những người khác mua sắm  

cho quý vị, xin gọi WASHCAP để yêu cầu  
mẫu đơn cho phép chủ thẻ EBT Thay Thế.

Các quyền và trách nhiệm của quý  
vị là gì?
•  Quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều  

trần nếu quý vị không đồng ý với quyết  
định mà chúng tôi đưa ra về trợ cấp  
thực phẩm của quý vị. 

•  Quý vị được yêu cầu báo cáo tất cả thay  
đổi về tình trạng của quý vị cho nhân  
viên Sở An Sinh Xã Hội (SSA) của quý vị.

•  Quý vị cũng có thể gọi WASHCAP theo  
số 1-877-380-5784 để xem các thay đổi  
này có ảnh hưởng đến trợ cấp thực  
phẩm của quý vị hay không.
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Tôi có thể nhận được trợ cấp thực 
phẩm WASHCAP như thế nào?
Quý vị sẽ nhận được WASHCAP khi quý vị được 
chấp thuận hưởng trợ cấp thực phẩm và quý vị:
•  Nhận được SSI;
•  Ít nhất là 18 tuổi;
•  Không kết hôn;
•  Kết hôn nhưng không sống với  

vợ/chồng quý vị;
•  Không sống với các con quý vị dưới 22 tuổi;
•  Không đi làm; và
•  Sống một mình hoặc mua và để thực phẩm của 

quý vị riêng biệt với những người khác đang 
sống với quý vị.

Chương trình thực phẩm WASHCAP là gì? 
WASHCAP là Chương Trình Nộp Đơn Xin Phúc Lợi Kết 
Hợp Của Tiểu Bang Washington. Đó là chương trình thực 
phẩm đặc biệt dành cho một số người nhận được SSI.

Các phúc lợi của WASHCAP là gì?
•  Cuộc tham vấn các phúc lợi SSI của quý vị có thể  

là cuộc tham vấn trợ cấp thực phẩm của quý vị.
•  Chúng tôi sẽ không yêu cầu quý vị điền nhiều  

mẫu đơn.
•  Quý vị có thể có một thời hạn chứng nhận dài hơn. 
•  Quý vị có thể không bao giờ phải đi đến văn phòng 

Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS).
•  Các phúc lợi thực phẩm của quý vị sẽ được đưa  

vào một tài khoản chuyển phúc lợi điện tử (EBT). 
Chúng tôi sẽ gởi cho quý vị một thẻ để sử dụng khi 
quý vị mua tạp phẩm. Một thẻ EBT hoạt động chỉ 
giống như một thẻ ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ.

Quý vị báo cáo các thay đổi như  
thế nào? 
•  Báo cáo các thay đổi cho Văn Phòng Sở An  

Sinh Xã Hội (SSA) theo số 1-800-772-1213.

Quý vị cần phải báo cáo các thay  
đổi nào cho Sở An Sinh Xã Hội? 
•  Thu nhập
•  Các nguồn lực
•  Tình trạng hôn nhân
•  Tình trạng sinh sống

Chúng tôi sẽ tái xét hồ sơ của  
quý vị khi nào?
•  Khi SSA tái xét hồ sơ của quý vị, trợ cấp thực 

phẩm WASHCAP của quý vị cũng có thể được 
tái chứng nhận trong thời gian SSA tái xét. 

•  Nếu SSA không tái xét hồ sơ của quý vị,  
chúng tôi sẽ gởi cho quý vị một mẫu đơn  
để hoàn tất và gởi lại trước khi các phúc  
lợi của quý vị ngưng lại.

Xin gọi WASHCAP theo số  
1-877-380-5784 nếu quý vị  

có bất kỳ thắc mắc nào.
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