SNAP là gì?
Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Phụ
Trội (Supplemental Nutrition Assistance
Program = SNAP), trước đây là Chương
Trình Phiếu Thực Phẩm, giúp đỡ:

• Những người có lợi tức thấp mua thực

ĂN UỐNG ĐÚNG KHI TIỀN
BẠC EO HẸP

Để xin trên trực tuyến, truy cập:
https://apps.state.or.us/connect
www.snap.oregon.gov
Hoặc gọi điện thoại số 2-1-1

phẩm họ cần để được khỏe mạnh;

• Hỗ trợ những người bán tạp hoá và
thực phẩm và tăng cường kinh tế địa
phương;

• Nuôi dưỡng những cộng đồng khoẻ

Hướng dẫn quý
vị cao niên và
những người
khuyết tật
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP DINH
DƯỠNG PHỤ TRỘI (SNAP)

mạnh và ổn định;

• Cấp phát trợ cấp thực phẩm bằng thẻ
thay thế tiền mặt (debit).

Do sự yêu cầu, tài liệu này có thể được cung
cấp trên một hình thức thay thế khác dành
cho những người có khuyết tật hoặc bằng một
ngôn ngữ khác dành cho những người không
thông thạo Anh văn. Để yêu cầu ấn bản này
bằng một hình thức hay ngôn ngữ khác, hãy
gọi điện thoại số 503-378-3486 hoặc gửi điện
thư (fax) 503-373-7690 hoặc email
SNAP.policy@state.or.us.
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ là nơi cung cấp và sở làm dành
cơ hội bình đẳng cho mọi người.
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Tôi có hợp lệ không?
QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC TRỢ CẤP THỰC
PHẨM, NẾU LỢI TỨC CỦA VỊ ÍT HƠN:
Số người trong
gia đình
1

Lợi tức hàng tháng
$1,860

2

$2,504

3

$3,149

4

$3,793

5

$4,437

6

$5,082

Những dữ kiện về trợ
cấp SNAP
• Quý vị có thể hội đủ điều kiện mặc
dù quý vị sống chung với những
người khác.

• Quý vị có thể được trợ cấp thực phẩm
mặc dù quý vị đang nhận trợ cấp An
Sinh Xã Hội hoặc hưu trí.

• Tiền trợ cấp có thể được bảo lưu trong
thẻ trợ cấp thực phẩm lên đến 12 tháng.

• Có đủ trợ cấp thực phẩm dành cho
mọi người có nhu cầu.

Cộng $645 cho mỗi người thêm.

• Một số quý vị cao niên (từ 60 tuổi trở

Hướng dẫn lợi tức được cập nhật hàng năm

lên) có thể được nhận những phiếu
đã được thanh toán trước (voucher)
để mua hàng tại các chợ nông sản.

Tài sản như nhà hoặc xe hơi không
được tính cho hầu hết mọi người.

Cách thức tôi sử
dụng trợ cấp thực
phẩm?
Tại Oregon, dân chúng nhận trợ cấp
thực phẩm hàng tháng bằng thẻ trợ
cấp. Quý vị có thể sử dụng thẻ cũng
giống như thẻ ngân hàng tại quầy trả
tiền cuả các cửa hàng tạp hóa và thực
phẩm. Thẻ sẽ được gửi đến quý vị cùng
với hướng dẫn cách sử dụng thẻ.

• Nhận trợ cấp SNAP khiến quý vị hợp
lệ với những trợ cấp khác (như Chương
Trình Trợ Giúp Điện Thoại tại Oregon).

• Nhận trợ cấp SNAP mang tiền thọ thuế
liên bang của quý vị trở lại Oregon.

Cách thức tôi xin
trợ cấp?
Nếu quý vị có khuyết tật hoặc tối thiểu
được 60 tuổi, quý vị có thể:

• Xin tại văn phòng sở An Sinh Xã Hội
địa phương.

• Yêu cầu thăm viếng tại nhà hoặc
phỏng vấn qua điện thoại.

Trong buổi phỏng
vấn về trợ cấp SNAP,
quý vị cần mang
theo:
• Căn cước (như bằng lái xe);
• Số An Sinh Xã Hội của tất cả những
người xin trợ cấp;

• Chứng từ lợi tức của quý vị;
• Chứng từ chi phí y tế do tiền túi.
Muốn biết thêm tin tức, xin gọi điện
thoại số 2-1-1 hoặc truy cập trang
mạng tại 211info.org.

