
 
 

   

Danh Sách Đánh Dấu Các Thông Tin cần thiết cho Đơn Xin của 

Quý Vị 
Điều quan trọng là quý vị cần phải điền đơn xin đầy đủ và chính xác để tránh trì hoãn thủ tục chấp thuận cho tham 
gia chương trình. Các tiêu chí của Chương Trình Trợ Cấp Bữa Trưa Tại Trường Quốc Gia, Chương Trình Head 
Start và Thu Nhập của Hộ Gia Đình sẽ tạm thời được sử dụng để quyết định tình trạng hội đủ điều kiện tham gia 
Access trong thời gian khủng hoảng y tế cộng đồng COVID-19. Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn và cung cấp bản 
sao của một trong các giấy tờ ở dưới để chứng minh tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị.  

Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program) (SNAP) 

Thẻ SNAP có ghi tên của người tham gia SNAP 
(Lưu ý: Nếu trên thẻ SNAP không có tên, quý vị sẽ cần phải cung cấp thư thông báo nhận trợ cấp hoặc thư xác nhận tham gia SNAP từ 
văn phòng SNAP tại địa phương của người tham gia hoặc bản sao mặt trước của giấy tờ nhận dạng do chính phủ cấp).  

 

Thư thông báo nhận trợ cấp hoặc thư xác nhận tham gia SNAP từ văn phòng SNAP tại địa phương, có ghi tên 

của người tham gia SNAP 
 

Nếu người tham gia SNAP trong hộ gia đình quý vị không có thẻ SNAP hoặc thư thông báo nhận trợ cấp, vui 
lòng nói họ vào trang mạng http://www.fns.usda.gov/snap để tìm văn phòng SNAP tại địa phương và lấy các 
chứng từ này. 

Phúc Lợi Thu Nhập An Sinh Phụ Trội (Supplemental Security Income) (SSI) (chỉ dành cho California) 

Thư gốc thông báo được nhận trợ cấp từ Cơ Quan An Sinh Xã Hội, xác nhận quý vị hoặc một người cư ngụ 

trong hộ gia đình quý vị ở California hội đủ điều kiện nhận và sẽ được nhận phúc lợi SSI 
 

Thư xác minh phúc lợi xác nhận mới nhất, xác nhận rằng một thành viên trong hộ gia đình ở California đang 

nhận phúc lợi SSI 
 

Nếu quý vị cư ngụ ở California và người nhận phúc lợi SSI trong hộ gia đình quý vị không có bản sao thư 
gốc thông báo được nhận SSI, vui lòng nói người nhận đó liên lạc với Văn Phòng Sở An Sinh Xã Hội theo số 
800.772.1213 để lấy một bản sao hoặc truy cập https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html để lấy 
thư xác minh phúc lợi. 

Chương Trình Trợ Cấp Bữa Trưa Tại Trường Quốc Gia/Chương Trình Head Start TẠM THỜI 

Thư thông báo được nhận trợ cấp của chương trình và bằng chứng tham gia (bao gồm ngày 
tháng, tên trường, học khu, tên đứa trẻ và địa chỉ) 

Thu nhập của Hộ gia đình TẠM THỜI  

(kiểm tra xem thu nhập của quý vị có thấp hơn mức tối đa cho số người trong hộ gia đình quý vị hay không) 
 

 Bản W-2 mới nhất do hãng sở cung cấp hoặc SSA-1099 
 

 Cuống phiếu lương cho tháng mới đây nhất 
 

 Bản kết toán trợ cấp phúc lợi của Sở An Sinh Xã Hội 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fns.usda.gov/snap
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html


 

 

Số Người Trong Hộ 

Gia Đình Quý Vị 

Thu Nhập Hộ Gia 

Đình Tối Đa để Hội 

Đủ Điều Kiện tham 

gia Access 

1 $17,226 

2 $23,274 

3 $29,322 

4 $35,370 

5 $41,418 

6 $47,466 

7 $53,514 

8 $59,562 

Đối với mỗi người 

nữa, cộng thêm 

$6,048  

 

 

Để rút ngắn thời gian xét duyệt đơn xin, nộp đơn và tải lên các giấy tờ của quý vị tại att.com/access (chỉ 

bằng tiếng Anh). 
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