
Những thay đổi quan trọng đối với các chương trình trợ cấp 
Các chương trình trợ cấp của liên bang và tiểu bang cung cấp các thủ tục đăng ký và đủ điều kiện tạm thời do đại dịch COVID-19 sẽ bắt đầu hoạt động trở lại 

bình thường trong những tháng tới. Các chương trình này sẽ có các yêu cầu cụ thể và khung thời gian duy nhất để trở lại các dịch vụ trước đại dịch. 
Vui lòng sử dụng thông tin dưới đây để biết chi tiết liên quan đến những cập nhật quan trọng này.

Để biết xem có đủ điều kiện tham gia chương trình hoặc đăng ký hỗ trợ trực tuyến, hãy truy cập Trợ giúp chung. 
Để được trợ giúp qua điện thoại, vui lòng liên hệ Tổng đài doanh nghiệp theo số 855-635-4370. 

Dành cho người gọi bị điếc hoặc khiếm thính, hãy liên hệ số 711, sử dụng Virginia Replay để gặp Tổng đài Doanh nghiệp.
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Phân Bổ Khẩn 
Cấp 
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dành cho Sinh 
Viên Đại học 
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NỘI DUNG 
của chương trình này 

Chương Trình Hỗ Trợ 
Dinh Dưỡng Bổ Sung 
(SNAP) trợ cấp thực 
phẩm hàng tháng cho 
các hộ gia đình và các 
cá nhân đủ điều kiện.  
Các khoản phân bổ 
khẩn cấp SNAP là một 
trợ cấp liên bang tạm 
thời được cung cấp 
cho các hộ gia đình 
SNAP. 

Chương Trình Hỗ Trợ 
Dinh Dưỡng Bổ Sung 
(SNAP) cho Sinh Viên 
Đại học trợ cấp hàng 
tháng cho sinh viên 
đại học đủ điều kiện. 
Điều kiện được mở 
rộng để cho phép sinh 
viên đăng ký ít nhất 
nửa thời gian trong 
một cơ sở giáo dục đại 
học tham gia nhiều 
hơn. 

Các chương trình 
Medicaid and Gia Đình 
Tiếp Cận Với Kế Hoạch 
An Toàn Bảo Hiểm Y Tế 
(FAMIS) cho phép bảo 
hiểm y tế và sức khỏe 
răng miệng cho trẻ em 
và người lớn đủ điều 
kiện. 
Những người tham gia 
được cung cấp bảo 
hiểm liên tục trong 
giai đoạn trước đó và 
không bắt buộc phải 
nộp để gia hạn trợ cấp 
hàng năm. 

Chương Trình Hỗ Trợ 
Tiền Mặt Tạm Thời cho 
Các Gia Đình Nghèo 
Khó (TANF) trợ cấp 
tiền mặt hàng tháng 
cho các hộ gia đình đủ 
điều kiện.  
Các gia đình TANF tạm 
thời được trợ cấp vượt 
quá giới hạn 24 và 60 
tháng thông thường. 
Các yêu cầu đối với 
chương trình Sáng 
kiến Giáo dục và Việc 
làm (VIEW) của Virginia 
cũng được miễn trừ. 

Chương Chuyển khoản 
Trợ cấp Điện tử do đại 
dịch (P-EBT) trợ cấp 
bữa ăn miễn phí cho 
trẻ em độ tuổi đến 
trường đủ điều kiện 
tại trường tham gia.  
Chương trình này bổ 
sung các bữa ăn ở 
trường mà học sinh đã 
bỏ lỡ trong thời gian 
trường học đóng cửa 
hoặc đưa vào lịch học 
bán trú do các hạn chế 
của COVID-19. 

NGUYÊN NHÂN 
của thay đổi này 

Thông qua Consolidat-
ed Appropriations Act 
2023 

Kết thúc tình trạng 
Khẩn Cấp về Sức khỏe 
Cộng đồng Liên bang 

 (11 Tháng 5, 2023) 

Thông qua Consolidat-
ed Appropriations Act 
2023 

Kết thúc trợ cấp 
chương trình tạm thời 
dược dựa trên quyết 
định hành chính. 

Kết thúc tình trạng 
Khẩn Cấp về Sức khỏe 
Cộng đồng Liên bang 

 (11 Tháng 5, 2023) 

THỜI ĐIỂM 
xảy ra thay đổi 16 Thang 2 năm2023 10 Thang 6 năm2023 1 Thang 4 năm2023 1 Thang 1 năm2023 11 Tháng 5 năm2023 

THAM KHẢO 
thêm 

dss.virginia.gov/SNAP dss.virginia.gov/ 
SNAPcollege 

coverva.org/en/
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