
Sự Việc Dành Cho Người Cao Tuổi 
(từ 60 tuổi trở lên) và Người Khuyết Tật 
Về Thực Phẩm Cơ Bản 

Sự Việc #1: Nếu quý vị là một người cao tuổi, từ 60 trở lên, quý vị có thể hội đủ điều kiện hưởng Thực Phẩm 
Cơ Bản dù quý vị có được thuê làm việc hay hồi hưu, đang nhận được An Sinh Xã Hội hoặc có thu nhập khác.

Sự Việc #2: Thực Phẩm Cơ Bản là một chương trình trợ cấp dinh dưỡng; nó giúp mọi người đáp ứng các hạn 
mức thu nhập để mua thực phẩm dinh dưỡng.

Sự Việc #3: Nếu quý vị ít nhất là 60 tuổi hoặc bị khuyết tật, và không có thu nhập kiếm được, quý vị có thể 
hội đủ điều kiện một quy trình đơn giản hóa chứng nhận các phúc lợi của quý vị lên đến 24 tháng.  Cuộc phỏng 
vấn của quý vị cũng có thể được miễn trừ khi quý vị tái chứng nhận. 

Sự Việc #4: Một số người nghĩ rằng nếu quý vị có xe hơi hoặc tiền trong ngân  
hàng thì khi đó quý vị không thể hội đủ điều kiện hưởng Thực Phẩm Cơ Bản. DSHS  
sẽ quyết định việc hội đủ điều kiện của quý vị dựa vào thu nhập và trong khi đó  
chúng tôi có thể hỏi về các nguồn trợ giúp, điều này thường không được sử  
dụng để quyết định xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không.

Sự Việc #5: Thực Phẩm Cơ Bản hiện được chuyển vào Thẻ Chuyển Tiền Phúc  
Lợi Điện Tử, hoặc thẻ EBT. Một Thẻ EBT rất giống một thẻ ghi nợ và có thể được  
sử dụng ở hầu hết các cửa hàng tạp phẩm.

Sự Việc #6: Chuyển hạn các phúc lợi Thực Phẩm Cơ Bản Chưa Sử Dụng. Điều  
này có nghĩa là nếu quý vị không sử dụng tất cả các phúc lợi của quý vị trong một  
tháng, nó có thể chuyển qua tháng tới cho quý vị sử dụng!

Sự Việc #7: Quý vị có thể nêu tên người nào đó sử dụng thẻ EBT của quý vị với  
tư cách là đại diện của quý vị nếu quý vị không thể ra khỏi nhà để đi mua sắm.

Sự Việc #8: Quý vị có thể sử dụng các phúc lợi Thực Phẩm Cơ Bản EBT ở khu  
chợ nông sản. Quý vị cũng có sử dụng các phúc lợi EBT của quý vị mua các loại hạt  
và cây trồng thu hoạch để chế biến thực phẩm.

Sự Việc #9: Nếu quý vị hội đủ điều kiện hưởng Thực Phẩm Cơ Bản, quý vị cũng  
có thể đủ tư cách hưởng các dịch vụ khác như dịch vụ điện thoại giảm giá từ trung  
tâm Trợ Giúp Điện Thoại Di Động Miễn Phí của chương trình Đường Dây Tư Vấn Cuộc  
Sống hoặc trung tâm Thẻ ORCA Lift Giảm Giá Vé Hạt King.

Sự Việc #10: Nộp Đơn Xin Hưởng Thực Phẩm Cơ Bản thật dễ dàng! Quý vị có thể nộp đơn xin hưởng các 
phúc lợi Thực Phẩm Cơ Bản:

1) Trực tuyến tại www.WashingtonConnection.org;
2) Với đơn xin bằng giấy, hãy fax hoặc gởi thư;
 Fax: 1-888-338-7410
 Địa chỉ gởi thư:
 DSHS Customer Service Center
 PO BOX 11699
 Tacoma, WA  98411-6699
3)  Hoặc trực tiếp nộp tại một văn phòng dịch vụ cộng đồng địa phương. Để tìm CSO gần nhất, hãy đến 

https://www.dshs.wa.gov/office-locations.

Để biết thêm thông tin về Thực Phẩm Cơ Bản và nộp đơn xin, hãy gọi 877-501-2233.

Cơ quan này tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Để được trợ giúp nộp đơn  
xin hưởng Thực Phẩm Cơ Bản,  
hãy liên hệ:
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