
 

Bài Đăng Trên Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội về Phân Bổ Khẩn Cấp 
SNAP  
 
Bài đăng 1: 
Bắt đầu từ tháng 3, những người nhận SNAP sẽ không còn nhận được khoản thanh toán bổ sung do có sự 
thay đổi trong luật liên bang. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người nhận và Sở Dịch Vụ Nhân 
Sinh (DHS) muốn cư dân Pennsylvania biết rằng có nhiều chương trình trợ giúp. Tìm hiểu 
thêm: dhs.pa.gov/SNAPCares 

 
Bài đăng 2: 
Do có sự thay đổi trong luật liên bang, các khoản thanh toán SNAP bổ sung sẽ kết thúc sau tháng 2. Tất cả 
các hộ gia đình SNAP sẽ chỉ nhận được một khoản thanh toán vào tháng 3. Chúng tôi hiểu rằng điều này 
có thể gây ra một số điều bất ổn và căng thẳng. Truy cập dhs.pa.gov/SNAPCares để biết thêm thông tin và 
tài liệu tham khảo trong cộng đồng của quý vị. 

 
Bài đăng 3: 
Phân bổ khẩn cấp SNAP bổ sung sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2023. Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm vì sự thay 
đổi của những khoản trợ cấp này, luôn có sẵn trợ giúp dành cho quý vị. Truy cập dhs.pa.gov/SNAPCares 

 
Bài đăng 4: 
Các khoản thanh toán Phân Bổ Khẩn Cấp SNAP bổ sung sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2023. Chúng tôi hiểu 
rằng điều này có thể dẫn đến mối lo ngại. Truy cập dhs.pa.gov/SNAPCares để biết thông tin và tài liệu tham 
khảo có thể giúp ích trong quá trình chuyển đổi này. Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ trong 
thời gian khó khăn này. 

 
Bài đăng 5: 
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người nhận SNAP đều nhận được những khoản trợ cấp tối đa 
cho hoàn cảnh của họ. Quý vị có biết rằng trợ cấp SNAP của quý vị có thể tăng lên nếu quý vị cho chúng 
tôi biết về: 

• Chi phí y tế trên $35 mỗi tháng mà quý vị phải chi trả cho bất kỳ ai từ 60 tuổi trở lên hoặc bị khuyết 
tật mà trước đây không có; 

• Chi phí nhà ở tăng kể từ lần gần nhất quý vị liên hệ với chúng tôi; 
• Chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người lớn khuyết tật đã thay đổi kể từ lần gần nhất quý vị cho chúng 

tôi biết về những khoản mà quý vị phải thanh toán. 
• Tìm hiểu cách báo cáo các thay đổi và biết thêm thông tin về SNAP tại: dhs.pa.gov/SNAPCares 
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