
Ngày 

SNAP

Giữa ngày 1 và ngày 9 
của tháng

Không có thay đổi về khoản trợ cấp này. Hộ 
gia đình SNAP sẽ tiếp tục nhận khoản trợ 

cấp này.

Thay đổi quan trọng về trợ cấp thực
phẩm

Bắt đầu:
tháng 3

Phụ cấp cho trường hợp 
khẩn cấp:

Ngày Thường được cấp vào ngày 11 
hoặc 12 của tháng

Khoản phụ cấp này sẽ chấm dứt vào tháng 
3. Vào tháng 3, khoản phụ cấp này sẽ chấm 

dứt khiến cho tổng số tiền trợ cấp thực
phẩm giảm xuống.

Lược sử
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, các hộ gia đình SNAP đã nhận được hai khoản trợ cấp thực phẩm
hàng tháng. Khoản đầu tiên là trợ cấp SNAP thông thường, và khoản thứ hai là trợ cấp thực phẩm khẩn
cấp (trước đây gọi là khoản phụ cấp khẩn cấp) liên quan đến tình trạng khẩn cấp do COVID-19 gây ra.

Điều gì đang thay đổi?
Tháng hai năm 2023 sẽ là tháng cuối cùng mà chính phủ liên bang cho phép Oregon ban hành các khoản 
phụ cấp khẩn cấp. Cư dân Oregon sẽ tiếp tục nhận trợ cấp SNAP thông thường của họ. Trợ cấp đó không 
bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này.

Thông tin bổ sung
Số tiền phụ cấp cho trường hợp khẩn cấp có thể khác nhau tùy theo số người trong hộ gia đình, nhưng trợ 
cấp SNAP của hầu hết các hộ gia đình sẽ giảm đáng kể sau khi chương trình phụ cấp cho trường hợp khẩn 
cấp chấm dứt. Cư dân Oregon nếu có tài khoản trên Cổng thông tin Dành cho Đương đơn (Applicant 
Portal) sẽ có thể tìm thấy số tiền trợ cấp thực phẩm chính xác mà họ sẽ tiếp tục được nhận trong tương lai 
trong mục “My Dashboard.” Xem hướng dẫn về cách kiểm tra số tiền này trên Applicant Portal/Cổng 
thông tin Dành cho Đương đơn ở trang sau.

Cư dân Oregon cũng có thể kiểm tra tài khoản EBT Edge tại www.EBTedge.com để biết số tiền trợ cấp 
SNAP của họ. Đây là số tiền được cấp cho người nhận từ ngày 1 đến ngày 9 của tháng, được liệt kê trong 
phần “transaction history” (lịch sử giao dịch).

Vì đây là quyết định của liên bang Bộ Xã hội Oregon (ODHS) không thể đền bù cho khoản trợ cấp sắp bị 
cắt giảm. Chúng tôi khuyên các hộ gia đình nên lập ngân sách sao cho phù hợp và liên lạc với các nguồn 
hỗ trợ tại địa phương.

Nếu quý vị có thắc mắc về trợ cấp của mình, vui lòng gọi Bộ phận Dịch vụ Khách hàng ONE theo số 1-
800-699-9075 (711 TTY) hoặc trực tiếp đến văn phòng địa phương. Để tìm văn phòng gần nhất, vui lòng 

truy cập one.oregon.gov/General/LocateAnOffice



Để xem khoản trợ cấp SNAP thông thường của quý vị trên Applicant Portal (nếu quý vị đã có tài 
khoản)

1. Vào trang one.oregon.gov
2. Bấm vào chữ Sign In (Đăng nhập) ở góc trên cùng bên phải của màn hình
3. Nhập tên người dùng / địa chỉ email và mật khẩu của quý vị 
4. Bấm vào chữ Log In (Đăng nhập) 
5. Tìm mục “Monthly Benefit Amount” (số tiền trợ cấp hàng tháng)

của quý vị từ chương trình SNAP.

Số tiền này là số tiền quý vị sẽ nhận mỗi tháng liên tục cho đến ngày gia hạn tiếp theo.

Để tìm hiểu thêm về các nguồn hỗ trợ trong khu vực của quý vị, vui 
lòng liên lạc:
• 2-1-1 www.211info.org
• Aging and Disability Resource Connection (Cơ quan Giới thiệu Các Nguồn hỗ trợ cho Người 

cao niên và Người khuyết tật)www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
• Oregon Food Bank’s Food Finder (Công cụ Tìm Thực phẩm của Kho Thực phẩm Tình 

thương Oregon)https://oregonfoodfinder.org/
• Community Action Agency (Cơ quan Vận động Cộng đồng)https://caporegon.org/

http://www.211info.org/
http://www.adrcoforegon.org/consumersite/index.php
https://oregonfoodfinder.oregonfoodbank.org/
https://caporegon.org/
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