
The Emergency Food Assistance Program (TEFAP, Chương 
trình hỗ trợ lương thực khẩn cấp) 

Mẫu đại diện được uỷ quyền 

Tên:                                                                                        Số người trong hộ gia đình:                   

Địa chỉ:  
(Khách hàng có thể xác nhận vô gia cư bằng cách ghi chữ “H” vào dòng địa chỉ bên trên.) 

Bảng này cho biết tổng thu nhập hàng năm cho mọi quy mô gia đình. Nếu thu nhập của gia đình bạn bằng hoặc 
thấp hơn mức thu nhập được liệt kê cho số người trong gia đình bạn, bạn đủ điều kiện nhận được hỗ trợ lương 
thực. 

 
Hướng dẫn tính thu nhập năm 2022 

Quy mô gia đình Hàng tháng   Hàng năm 

1  $3,398  $40,770 

2  $4,578  $54,930 

3  $5,758  $69,090 

4  $6,938  $83,250 

5  $8,118  $97,410 

6  $9,298  $111,570 

7  $10,478 $125,730 

8  $11,658 $139,890 
Với mỗi thành viên bổ sung, thêm vào 
$1,180 mỗi tháng hoặc $14,160 mỗi năm 

 
Bạn cũng đủ điều kiện nhận được trợ cấp lương thực từ TEFAP nếu gia đình bạn tham gia vào bất kỳ 
chương trình nào sau đây. Nếu bạn tham gia vào một trong những chương trình này, hãy chọn khoảng 
trống bên cạnh đó. 

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP, Chương trình trợ giúp năng lượng cho 
gia đình có thu nhập thấp) 

Social Security Disability Income/Social Security Income (SSDI/SSI, Thu nhập khuyết tật an sinh 
xã hội/Thu nhập an sinh xã hội) 

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ 
sung) (trước đây là tem thực phẩm)  

Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Chương trình trợ cấp tạm thời cho 
những gia đình có nhu cầu) 
Women, Infant and Children Supplemental Nutrition (WIC, Chương trình bổ 
sung dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ)  
Free or Reduced School Lunch Program (Chương trình bữa 

trưa học đường miễn phí hoặc giảm giá) 

Bằng cách ký tên vào bên dưới, tôi xác nhận rằng gia đình tôi có nhu cầu trợ cấp thực phẩm và thu nhập của 
gia đình tôi bằng hoặc thấp hơn mức thu nhập đủ điều kiện, HOẶC tôi hiện đang tham gia một trong những 
chương trình được chọn bên trên. Tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc kinh doanh lương thực nhận được từ 
chương trình này. Mẫu chứng nhận này được hoàn thành liên quan đến việc tiếp nhận trợ cấp liên bang. Viên 
chức chương trình có thể xác minh những gì tôi đã xác nhận là đúng sự thật. Tôi hiểu rằng việc đưa ra xác 
nhận sai có thể dẫn đến việc phải thanh toán cho Tiểu bang giá trị lương thực được cấp không phù hợp cho 
tôi và tôi có thể bị truy tố hình sự theo pháp luật của tiểu bang và liên bang. Tôi uỷ quyền cho cá nhân dưới 
đây làm đại diện được uỷ quyền của tôi: 
(Tên của đại diện được ủy quyền)   

 

 

(Chữ ký) (Ngày) 




