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DSHS sẽ cấp phát thêm các phúc lợi thực phẩm thông qua thẻ EBT cho các hộ gia đình nhận ít hơn số tiền tối đa đối 
với cỡ hộ gia đình của họ. Việc này đã bắt đầu với các phúc lợi Tháng Ba và Tháng Tư, đồng thời sẽ tiếp tục dựa trên 
cơ sở hàng tháng.   
  
Vì sao việc này sẽ xảy ra?  
Cơ Quan Lập Pháp đã chấp thuận các phúc lợi cộng thêm để cung cấp cho những người có khả năng mua thêm thực 
phẩm. Việc này sẽ giảm bớt số lần mà những người cần phải đi mua sắm ở các cửa hàng tạp phẩm. Nó cũng sẽ hạn 
chế số người ở các cửa hàng và giảm bớt cơ hội tiếp xúc COVID-19.   
  
Khi nào tôi sẽ nhận được các phúc lợi cộng thêm?  
Số ngày cấp phát đối với chương trình này có thể thay đổi tùy theo việc chấp thuận của liên bang và nếu ngày đầu 
tháng là vào Chủ Nhật. Việc này có nghĩa là quý vị có thể nhận được các phúc lợi sớm nhất vào ngày thứ 2 của tháng. 
 
Tôi vừa mới nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm tháng này. Khi nào tôi sẽ nhận được các phúc lợi cộng thêm?   
Nếu quý vị hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thực phẩm, quý vị sẽ nhận được số tiền phúc lợi tối đa đối với cỡ hộ gia 
đình quý vị. 
  
Tôi đã nhận được số tiền phúc lợi tối đa. Khi nào tôi sẽ nhận được các phúc lợi cộng thêm?  
Nếu quý vị đã nhận số tiền phúc lợi tối đa, quý vị sẽ không nhận được thêm các phúc lợi thực phẩm. 
    
Số tiền phúc lợi tối đa là gì?  

Hội Đủ 
Điều Kiện 

Hộ Gia 
Đình 

Thành Viên 
Tối Đa 

Phúc Lợi 

1  $204  

2  374  

3  535  

4  680  



  

 

5  807  

6  969  

7  1,071  

8  1,224 

9  1,377  

10  1,530  

Mỗi Thêm  + 153  
  
  
Tôi hội đủ điều kiện hưởng Thực Phẩm Cơ Bản, nhưng tôi không nhận được bất kỳ phúc lợi nào. Khi nào tôi sẽ 
nhận được các phúc lợi cộng thêm?  
Có. Quý vị sẽ nhận được phúc lợi cộng thêm trong số tiền tối đa đối với cỡ hộ gia đình quý vị nếu quý vị thường nhận $0.  
   
Tôi nhận được các phúc lợi WASHCAP/Trợ Cấp Thực Phẩm Chuyển Tiếp/Trợ Cấp Thực Phẩm dành cho Những 
Người Nhập Cư Hợp Pháp Tôi sẽ nhận được các phúc lợi cộng thêm không?  
Có. Phúc lợi cộng thêm được áp dụng cho tất cả chương trình trợ cấp thực phẩm.   

Tôi sẽ nhận được phúc lợi cộng thêm bao nhiêu?  
Quý vị sẽ nhận được khoản chênh lệch giữa phúc lợi thường của quý vị và số tiền tối đa đối với cỡ hộ gia đình quý vị. 
Ví dụ:  
   
Cả quý vị và bạn tình quý vị đều đi làm và nhận được tổng các phúc lợi thực phẩm là $200 vào ngày 10 Tháng Mười. 
Phần tối đa đối với hộ gia đình hai người là $374. $374 - $200 bằng $174. Quý vị sẽ nhận thêm $174 trong các phúc 
lợi khẩn cấp. Quý vị sẽ nhận bình thường $200 và thêm $174 cho tổng $374 vào ngày thông thường của quý vị, ngày 
10 Tháng Mười.  
  
Tôi sẽ phải trả lại các phúc lợi này không?  
Đây là các phúc lợi cộng thêm có nghĩa là để quý vị sử dụng. Không có lý do nào mà quý vị sẽ phải trả lại các phúc lợi 
này.  
 
Tôi sẽ mất các phúc lợi cộng thêm này không nếu tôi không sử dụng ngay lập tức? 
Không. Quý vị được cho phép 365 ngày kể từ ngày hoạt động ghi nợ sau cùng của quý vị để sử dụng các phúc lợi cộng 
thêm và thông thường.  
   
Các phúc lợi cộng thêm này sẽ ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của tôi không?  
Không.  
  



  

 

DSHS sẽ cấp phát các số tiền tối đa mỗi tháng không?  
Chúng tôi sẽ tái xét nếu chúng tôi có thể cấp phát cho quý vị số tiền tối đa đối với cỡ hộ gia đình quý vị dựa trên cơ sở 
hàng tháng, tùy theo việc chấp thuận của liên bang.  
 
DSHS sẽ gởi cho tôi một thư báo không khi tôi nhận được phúc lợi cộng thêm?  
Không. Chúng tôi sẽ không gởi thư khi chúng tôi cấp phát các phúc lợi cộng thêm. Nếu quý vị muốn biết khi nào các 
phúc lợi của quý vị có trong tài khoản của mình, quý vị có thể gọi số trên thẻ EBT của quý vị để kiểm tra số tiền còn lại 
hoặc sử dụng Tài Khoản Phúc Lợi Thân Chủ của quý vị trên www.washingtonconnection.org.   
  
Tôi có nên gọi cho Trung Tâm Liên Hệ Dịch Vụ Khách Hàng không?  
Do số lượng cuộc gọi của chúng tôi nhiều hơn thông thường, nên chúng tôi yêu cầu quý vị không gọi đến trung tâm 
gọi để hỏi về các phúc lợi cộng thêm. Kiểm tra thông tin mới nhất ở các tài khoản mạng xã hội trên Facebook và 
Twitter hoặc tại www.dshs.wa.gov.   
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