
Bão Laura – Chương trình DSNAP 
 
 

Các cư dân tại một số giáo xứ đã từng được liên bang phê chuẩn để 
áp dụng chương trình Hỗ trợ Cá nhân (IA) có thể nộp đơn xin hưởng 
các khoản phúc lợi theo Chương trình Trợ giúp Dinh dưỡng Bổ sung 
sau Thiên tai (DSNAP) để mua thực phẩm phụ và hàng tạp hóa do 
có thu nhập thấp hoặc phải gánh chịu thiệt hại từ cơn bão.  

 
 

Các khoản trợ cấp không tự động tìm đến với bạn                   
– Cách nộp đơn đăng ký 

 

THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN  
Bạn sẽ cần cung cấp các thông tin sau đây để đăng ký xin hưởng trợ cấp theo chương trình DSNAP: 

Họ tên, ngày sinh và số An sinh Xã hội (nếu có) của từng thành viên trong hộ gia đình;  
Bằng lái xe hay số Chứng minh thư do tiểu bang cấp cho chủ hộ gia đình;  
Địa chỉ nơi cư trú và địa chỉ thư tín (nếu hai địa chỉ ấy khác nhau);  
Thông tin về thu nhập của mỗi thành viên trong hộ gia đình;  
Thông tin về các nguồn tài chính (ví dụ như tiền mặt, chi phiếu, tiền tiết kiệm) của mỗi thành viên trong hộ 
gia đình;  
Số tiền các khoản phí tổn có liên quan đến thảm họa mà bạn đã gánh chịu hay sẽ gánh chịu từ ngày 25 
tháng 08 đến ngày 23 tháng 09 năm 2020.  

 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN HAY QUA ĐIỆN THOẠI  
Bạn có thể đăng ký trực tuyến tại Cổng Thông tin Tự phục vụ CAFE của DCFS ở trang www.dcfs.la.gov/cafe 
hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng LAHelpU theo số 1-888-524-3578. 

Các nội dung hướng dẫn từng bước một để tạo một tài khoản CAFE và đăng ký xin hưởng trợ cấp theo 
chương trình DSNAP có thể được tìm thấy tại trang: www.dcfs.la.gov/DSNAP. 

Việc đăng ký như thế không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng sẽ giúp quá trình xử lý đơn xin nhanh chóng và 
dễ dàng hơn cho. 

 

TẢI VỀ ỨNG DỤNG LA WALLET  
Hãy tải về ứng dụng LA Wallet miễn phí để giúp quá trình xác minh nhân dạng và nơi cư trú của bạn nhanh 
chóng và dễ dàng hơn. Ứng dụng này có thể sử dụng được tại các thiết bị của cả Apple và Android. Các thông 
tin bổ sung về ứng dụng ấy, kể cả các đường dẫn để tải về, có thể được tìm thấy ở trang LAWallet.com. Việc 
tải ứng dụng như thế không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn xin của bạn. 

 

GỌI ĐIỆN ĐỂ NỘP ĐƠN VÀO NGÀY ĐƯỢC ẤN ĐỊNH CHO BẠN  
Hãy xem qua lịch vận hành chương trình DSNAP dành cho giáo xứ của bạn tại trang www.dcfs.la.gov/DSNAP. 

Vào (các) ngày được ấn định cho bạn nộp đơn, hãy gọi đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng LAHelpU theo số 
1-888-524-3578, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Một nhân viên phụ trách sẽ hướng dẫn bạn tiến hành nộp đơn 
xin qua điện thoại, xác minh nhân dạng và nơi cư trú, thu nhập của hộ gia đình, các nguồn tài chính và các 
khoản phí tổn của bạn có liên quan đến thảm họa. 

Sau khi phỏng vấn, bạn sẽ được thông báo về việc bạn có được phê chuẩn để nhận được trợ cấp theo 
chương trình DSNAP hay không và, nếu có, khoản trợ cấp ấy là bao nhiêu. Bạn cũng sẽ được nhận qua 
đường thư tín một thư xác nhận quyết định về tư cách hưởng trợ cấp được đưa ra dựa trên đơn xin của bạn. 

Nếu được phê chuẩn để hưởng trợ cấp theo chương trình DSNAP, thẻ của bạn sẽ được gửi cho bạn qua 
đường thư tín hoặc qua đường chuyển phát nhanh FedEx. 

Nếu bạn lưu trú tại một trạm cứu trợ hay phòng khách sạn do tiểu bang cung cấp, hãy đảm bảo cho 
nhân viên phụ trách biết rõ điều đó để thẻ của bạn có thể được gửi đến khách sạn/trạm cứu trợ ấy. 

 
Để biết thêm thông tin, xin ghé qua trang: www.dcfs.la.gov/DSNAP 

 

hoặc soạn LADSNAP gửi đến số 898 – 211. 
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