
Quý v ị  cần trợ  giúp về SNAP?
SNAP là gì? 

Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Trợ (Supplemental Nutrition
Assistance Program, SNAP), trước đây gọi là phiếu thực phẩm (food

stamps), cung cấp một khoản tiền hàng tháng cho các gia đình và cá nhân
trong các hộ gia đình có thu nhập thấp để mua đồ tạp hóa. 

Hội đủ một số điều kiện về thu nhập và hộ
gia đình VÀ 
Là công dân Hoa Kỳ HOẶC 
Thường trú nhân hợp pháp trong 5 năm        
 HOẶC 
Thường trú nhân hợp pháp trong bất kỳ giai
đoạn nào có tình trạng khuyết tật HOẶC 
Là người tị nạn hoặc người xin tị nạn chính
trị với diện người tị nạn hoặc tị nạn chính trị
HOẶC 
Là trẻ em công dân Hoa Kỳ dưới 18 tuổi, bất
kể cha mẹ có phải là công dân hay không
HOẶC 
Là học sinh được trường học của người đó
coi là "đi học bán thời gian" hội đủ điều kiện
nhận SNAP

Tôi có hội đủ điều kiện nhận SNAP
không? 

Mua rau trái tươi và đồ tạp hóa 
Mua đồ tạp hóa trên mạng trực
tuyến tại các trang như Amazon,
Walmart & ShopRite
Mua thực phẩm chế biến sẵn hoặc
thực phẩm nóng sốt từ tiệm ăn và
tiệm deli tham gia chương trình
nếu quý vị là người cao niên,  
 người vô gia cư, và người khuyết
tật được nhận SNAP

Tôi có thể mua gì bằng SNAP?

 

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin SNAP và cần giúp đỡ nộp đơn xin, vui lòng
liên lạc với cô Sophia Yoon thuộc tổ chức Chương Trình Tiên Khởi Bảo Vệ
Sức Khỏe Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative,
AAHI)
Email: Sophia.Yoon@montgomerycountymd.gov
Điện thoại: 240-773-1105

 


