
Thông tin Quan trọng về Quyền lợi tháng Hai dành cho Người nhận SNAP 
 

Do chính phủ liên bang đóng cửa, hầu hết người nhận SNAP sẽ nhận được quyền lợi Supplemental Nutrition Assistance Program 

(Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung, SNAP) tháng Hai của họ sớm. 

 

Nếu quý vị đã nhận được quyền lợi SNAP trong tháng Một và có lịch nhận SNAP trong tháng Hai, quyền lợi tháng Hai của quý vị có 

thể sẵn có trên thẻ EBT của quý vị vào ngày 17 tháng Một thay vì ngày sẵn có theo lịch vào tháng Hai. 

 

Đây là toàn bộ quyền lợi tháng Hai của quý vị. Đây không phải là quyền lợi SNAP phụ trội cho tháng Một. Nếu quý vị nhận quyền lợi 

tháng Hai vào ngày 17 tháng Một, quý vị sẽ không nhận được thêm quyền lợi nào khác vào tháng Hai. Vì thế, quan trọng là quý vị 

cần lưu ý điều đó khi hoạch định ngân sách và chi tiêu quyền lợi tháng Hai của quý vị. 

 

Nếu quý vị hoàn thành tái chứng nhận quyền lợi SNAP của quý vị vào tháng Một và không nhận được quyền lợi tháng Hai vào ngày 

17 tháng Một, điều này không có nghĩa là quý vị sẽ không nhận được quyền lợi tháng Hai. Quyền lợi tháng Hai của quý vị sẽ sẵn có 

vào ngày sẵn có quyền lợi tháng Hai theo lịch bình thường của quý vị. 

 

Hiện tại, việc chính phủ liên bang đóng cửa không dẫn đến bất cứ thay đổi nào khác về SNAP. Tất cả các yêu cầu của chương trình 

vẫn được giữ nguyên. Nếu quý vị nhận được đơn và thông báo tái chứng nhận, hoặc một mẫu báo cáo định kỳ, vui lòng hoàn thành 

và gửi lại ngay cho Sở Dịch vụ Xã hội (DSS) Thành phố New York để quý vị có thể tiếp tục nhận quyền lợi SNAP trong tương lai. Yêu 

cầu báo cáo các thay đổi của quý vị với DSS cũng không thay đổi. 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về những ảnh hưởng của việc chính phủ liên bang đóng cửa đến quyền lợi SNAP 

của quý vị trên trang web Văn phòng Trợ cấp Tạm thời và Trợ giúp Người khuyết tật tại www.otda.ny.gov và tại nyc.gov/hra. Trang 

web của OTDA cũng có một số câu hỏi thường gặp và câu trả lời về việc chính phủ liên bang đóng cửa. 

 

 

http://www.otda.ny.gov/

