
CHƯƠNG  

TRÌNH SNAP  

LÀ DÀNH  

CHO QUÝ VỊ!

•SNAP giúp quý vị có thể sử dụng thực phẩm lành mạnh, để quý vị 
không phải lựa chọn giữa những thứ như thuốc men, tiền nhà hoặc 
thực phẩm.

•SNAP có nhiều lựa chọn cho quý vị. Quý vị có thể chọn mua sắm ở 
đâu và mua những gì.

VIỆC ĐĂNG KÝ VỚI CHƯƠNG TRÌNH SNAP RẤT DỄ DÀNG! GỌI  
2-1-1 HOẶC TRUY CẬP OREGONHUNGER.ORG/APPLY-FOR-SNAP

Tài liệu này được tài trợ bởi Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, hay SNAP) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).  
USDA là nhà cung cấp và cơ quan sử dụng lao động tạo cơ hội bình đẳng.
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•SNAP rất hiệu quả. Nhiều cư dân Oregon đang đi làm nhưng vẫn 
sử dụng SNAP để có được thực phẩm lành mạnh khi không đủ tiền 
trong túi - quý vị cũng có thể làm như vậy! 

•SNAP rất dễ sử dụng. Trợ cấp SNAP sẽ được nạp vào một thẻ chi  
tiêu mỗi tháng, có hiệu lực giống như thẻ ngân hàng. Thẻ SNAP  
được chấp nhận tại các cửa hàng tạp hóa và nhiều khu chợ nông sản.
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•SNAP sẵn sàng giúp đỡ khi quý vị cần giúp mua thức ăn. Tương 
tự như các chương trình An sinh Xã hội, quý vị đã đóng góp vào 
chương trình SNAP thông qua tiền thuế của mình, vì thế SNAP luôn 
có sẵn khi quý vị gặp khó khăn. 

•Rất nhiều người dân Oregon sử dụng SNAP. Ngân quỹ của chương 
trình đủ cho tất cả những cá nhân hội đủ điều kiện.
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