
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN THỰC PHẨM 
TRONG DỊCH CORONAVIRUS

CÓ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MÀ QUÝ VỊ 
CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐỂ ĐƯỢC GIÚP MUA THỰC PHẨM:

QUÝ VỊ CÓ CẦN GIÚP ĐỠ ĐỂ TÌM THỰC PHẨM MIỄN PHÍ KHÔNG?

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BAN NGÀY CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ & ĐỊA ĐIỂM 
PHÁT BỮA ĂN:

	• Trợ cấp Thất Nghiệp: Đăng ký tại đây: https://does.dcnetworks.org/initialclaims/ 
hoặc gọi (202) 724-7000 để biết thêm thông tin.

	• SNAP (EBT/tem phiếu thực phẩm): Đăng ký tại đây:  
https://dhs.dc.gov/publication/combined-application-benefits 
hoặc đích thân nộp đơn bằng giấy. Truy cập https://dhs.dc.gov/service/apply-benefits hoặc gọi 
(202) 727-5355 để biết thêm thông tin.

	• WIC: Nếu hộ gia đình quý vị có phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, hay trẻ dưới 5 tuổi, quý vị có thể đủ điều kiện WIC. 
Truy cập https://www.dcw ic.org/covid-19 hoặc gọi (202) 442-9397 để biết thêm thông tin.

	• Chi phiếu Kích thích Kinh tế: Chính quyền liên bang đang gửi chi phiếu một lần lên tới tối đa $1,200 mỗi người 
lớn và $500 mỗi trẻ em cho bất kỳ ai có số an sinh xã hội. Nếu quý vị không khai thuế năm 2018 hay 2019, quý 
vị phải đăng ký để nhận chi phiếu. Truy cập www.irs.gov/coronavirus để biết thêm thông tin.

	• Truy cập coronavirus.dc.gov/food để biết các nguồn thực phẩm sẵn có ở DC.

	• Gọi 1-888-349-8323 hoặc truy cập gethelp.dc.gov nếu quý vị được một bác sĩ yêu cầu cách ly kiểm dịch và 
cần thực phẩm và đồ dùng.

Để giảm sự lây lan của coronavirus (COVID-19), nhiều chương trình phục vụ người vô gia cư trên toàn đang 
điều chỉnh các hoạt động của họ. đã lập một danh sách các nơi tạm trú ban ngày và địa điểm phát bữa ăn với 
thông tin cập nhật nhất về các hoạt động của các chương trình ban ngày dùng ngân quỹ tư nhân trên toàn.”

Quý vị có thể tìm thấy danh sách đầy đủ tại đây: https://bit.ly/DCFoodResources

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Đường Dây Nóng Tạm Trú: 512-490-3890

Quý vị cần được giúp đỡ để làm đơn xin SNAP hay WIC? Hãy gọi 
DC Hunger Solutions: 202-640-1088

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 
CORONAVIRUS.DC.GOV


