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⇒ Thay vì nhận được phúc lợi SNAP vào tháng 2, hầu hết các khách hàng của SNAP 

nhận phúc lợi sớm – vào hoặc trước ngày 17 tháng 1.   
 
Tại Louisiana, các hộ gia đình nhận phúc lợi SNAP (tem phiếu thực phẩm) trong khoảng từ ngày 1 đến ngày 14 
mỗi tháng. Nếu quý vị nhận sớm phúc lợi SNAP trên thẻ EBT của quý vị, quý vị KHÔNG cần phải gọi cho Sở 
Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình (DCFS) trừ phi quý vị có thắc mắc hoặc cần thông báo cho họ về việc gì đó liên 
quan đến trường hợp của quý vị. Các phúc lợi này là nhận SỚM, không phải phúc lợi BỔ SUNG. 
 

⇒ Nếu quý vị nhận được phúc lợi SNAP tháng 2 trong thẻ EBT của quý vị vào tháng 1, 
DCFS sẽ KHÔNG cấp lại phúc lợi SNAP vào tháng 2.  

 
Nếu quý vị nhận sớm phúc lợi SNAP trong thẻ EBT của quý vị, quý vị sẽ không nhận phúc lợi lần nữa vào 
tháng 2. Lưu ý điều này khi quý vị đưa ra các quyết định về việc mua thực phẩm. Phúc lợi SNAP sẽ vẫn còn 
trong thẻ của quý vị cho đến khi quý vị quyết định sử dụng nó! 
 

⇒ Nếu DCFS cần giấy tờ để duyệt phúc lợi SNAP của quý vị hoặc để duy trì hồ sơ 
SNAP của quý vị, hãy gửi giấy tờ đó cho DCFS nhanh nhất có thể.  

 
Nếu hồ sơ SNAP của quý vị đang chờ phê duyệt hoặc gia hạn, điều quan trọng là phải đảm bảo theo dõi hồ sơ 
của quý vị. Tham dự phỏng vấn, và gửi bất kỳ giấy tờ nào cho DCFS càng sớm càng tốt. Các cách nhanh 
nhất để gửi giấy tờ cho DCFS là: 
 

o Tải giấy tờ lên CAFE (https://cafe-cp.dcfs.la.gov/selfservice/) 
o Đến văn phòng đối tác của DCFS tại địa phương. Quý vị có thể tìm thấy các văn phòng phục vụ 

quận của quý vị tại dcfs.louisiana.gov/partners 
   

⇒ Để biết thêm thông tin và cập nhật, hãy tham khảo 
http://dcfs.louisiana.gov/snap2019faqs 

 

  

Ảnh Hưởng của Việc Đóng Cửa Chính Phủ Liên Bang đối với Phúc Lợi 
SNAP: Thông Tin Quý Vị Cần Biết 

 

Thông Tin Bổ Sung 

 Việc đóng cửa KHÔNG có ảnh hưởng gì đến các quy định về điều kiện nhận phúc lợi SNAP.  
 Các đại lý bán lẻ sẽ tiếp tục chấp nhận SNAP trong thời gian đóng cửa.  
 Nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục đến tháng 2, chúng tôi chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra đối với 

SNAP vào tháng 3. 
Để để được giúp đỡ về thực phẩm trong cộng đồng của quý vị, hãy gọi cho Đường 
Dây Trợ Giúp Hỗ Trợ Công của Second Harvest: 1-855-392-9338, hoặc truy cập 

www.feedinglouisiana.org/get-help 


