
 
 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

   
 

Vaše DSHS hotovostní 
nebo potravinové dávky 

Your DSHS Cash or 
Food Benefits 

JMÉNO KLIENTA (HLAVA DOMÁCNOSTI) 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLIENTA 

Hotovostní dotace DSHS 
TANF, hotovost pro uprchlíky, ABD hotovost, 

zneužívání 
Potravinové dávky DSHS 

Účel Účel 
DSHS poskytuje hotovostní dotace pro obyvatele Programy potravinové pomoci DSHS zahrnují: 
s nízkými příjmy, kteří mají nárok na programy  Základní potraviny. 
veřejné pomoci.  Program potravinové pomoci pro legální 
Tyto dávky pomáhají platit za základní životní výdaje přistěhovalce (FAP). 
(RCW 74.04.770).  Projekt kombinované pomoci státu

Hotovostní dotace TANF musí být použity pouze ve 
prospěch dětí ve vaší péči. Můžeme požadovat 

Washington (WASHCAP). 
 Přechodná potravinová pomoc (TFA). 

důkaz, že používáte grant TANF pro potřeby dítěte Tyto programy poskytují pomoc osobám 
(RCW 74.12.260). s nízkými příjmy při nákupu potravin pomocí 

karty s elektronickým převodem dávek (EBT).   

Vhodné použití
Svou peněžní dotaci můžete použít na životní 
náklady jako jsou:  
 Přístřeší  Oděvy 
 Palivo  Údržba domácnosti 
 Potraviny  Osobní hygiena 

Vhodné použití
Vy a vaše domácnost můžete používat své 
potravinové dávky k nákupu potravin od 
prodejců schválených organizacemi USDA a 
Food and Nutrition Service (FNS).   

 Přeprava  Výdaje související se Své dávky můžete použít k nákupu: 

zaměstnaností  Pečiva a cereálií. 
 Ovoce a zeleniny. 

Nezákonné použití
Podle RCW 74.08.580 není legální použití karty 
s elektronickým převodem dávek (EBT) nebo 
hotovosti z karty RBT k následujícím účelům: 

 Sýrů, mléka a mléčných výrobků. 
 Masa, ryb, drůbeže a vajec. 
 Většiny ostatních potravin kromě hotových 

horkých potravin. 
 Semen a rostlin, které produkují potraviny. 

 Hazard. Hazardní hry zahrnují loterijní losy, tažení 
čísel, děrované desky, bingo, koňské dostihy,
kasinové hry a všechny hazardní hry uvedené 

Nezákonné použití
Je nelegální: 

v RCW 9,46, 67.16 a 67.70.  Používat potravinové dávky k čemukoliv 
 Nákup služeb v obchodech poskytujících tetování, jinému než k nákupu potravin pro způsobilé 

piercing a malbu na tělo. členy domácnosti. 
 Nákup cigaret a tabáku.  Prodat nebo se pokusit prodat kartu EBT. 
 Nákup alkoholických nápojů. 
 Nákup zboží nebo služeb v: 
o Hostincích. 

 Vyměňovat své dávky nebo potraviny
zakoupené pomocí karty EBT za cokoliv
hodnotného (kupčení). 

o Obchodech s pivem nebo vínem, pokud nemají
oprávnění prodejce SNAP nebo WIC. 

o Nočních klubech. 

Příklady nezákonného kupčení zahrnují 
výměnu potravinových dávek za hotovost,
drogy nebo zbraně. 

o Agenturách pro lov lidí. 
o Zařízeních provozujících hazardní hry. 

 Poskytnout dávky komukoliv mimo vaší
domácnost. 

o Prostorách se zábavou pro dospělé s erotickým 
vystoupením. 

o Každém místě, kam nemá povolen vstup osoba
mladší osmnácti let 
 Například prodejci marihuany nebo místo, kde

se prodává marihuana a/nebo výrobky
z marihuany. 

 Používat potravinové dávky ke koupi
nepotravinových položek. Příklady zahrnují
cigarety a tabák, pivo, víno, destiláty, domácí 
potřeby, mýdlo, papírové výrobky, vitamíny,
léky nebo krmivo pro domácí zvířata. 

 Používat potravinové dávky k úhradě 
úvěrových účtů. 

YOUR DSHS CASH OR FOOD BENEFITS 
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Hotovostní dotace DSHS 
TANF, hotovost pro uprchlíky, PWA, ABD hotovost, 

zneužívání 
Potravinové dávky DSHS 

Trest za nezákonné použití 

Pokud používáte kartu EBT nebo hotovost ze své 

karty EBT nelegálně nebo nevhodně, můžeme: 

  Přiřadit ochranného příjemce, aby spravoval vám 

poskytnuté peněžní prostředky. 

 Požadovat důkaz, že dotace používáte pro děti ve 

své péči.  

 Ukončit vaše peněžité dávky. 

 Usilovat o právní opatření včetně trestního stíhání. 

Poplatky za výběr z bankomatu (ATM) pomocí 
karty EBT 

Když používáte svoji kartu EBT pro výběry hotovosti 
z bankomatu: 

 Vlastník bankomatu nebo banka provozující přístroj 
si mohou účtovat poplatek. 

Trest za nezákonné použití 

Pokud jste záměrně zneužívali své potravinové 
dávky, můžete být: 

 Požádáni, abyste zaplatili veškeré dávky, se 
kterými jste kupčili. 

 Diskvalifikovány a můžete přijít o dávky: 

o Po dobu nejméně jednoho roku. 

o Až doživotně. 

o Být diskvalifikováni, i když se 
přestěhujete do jiného členského státu. 

 Pokutováni. 

 Podléháte právním krokům včetně trestního 
stíhání. 

DSHS bude spolupracovat se státními, 
místními a federálními orgány za účelem 
zamezení kupčení s potravinovými dávkami. 

 Ministerstvo neplatí ani nehradí poplatky za 
bankomat. 

 V některých obchodech můžete získat peněžní 
prostředky bez poplatku. 

Podpisem níže souhlasím, že mi bylo vysvětleno vhodné a legální používání peněžních a potravinových dávek 

DSHS. Chápu správné použití dávek a sankce za nezákonné použití. Chápu, že moje způsobilost pro dávky 

DSHS není ovlivněna, pokud tento formulář nepodepíšu. Osoba, která nepodepíše tento formulář, stále podléhá 

sankcím programu nebo trestním sankcím za nezákonné použití dávek. 

Chápu, že moje karta EBT poskytuje organizaci DSHS historii mých transakcí včetně míst, kde použiji kartu. 

Chápu, že organizace DSHS bude používat tyto informace a moji historii požadavků na výměnu karet k 

vyšetřování zneužívání hotovostních dotací nebo potravinových dávek. 

PODPIS ŽADATELE DATUM

  Odmítl/a podepsat; iniciály zaměstnance DSHS 
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