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ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬN KHÔNG CÓ QUYỀN LỢI SNAP 
 

DISASTER SNAP ( DSNAP) 

Cư dân của các giáo xứ được chấp thuận cho Hỗ trợ Cá nhân của liên 

bang do hậu quả của Bão Ida được khuyến khích đăng ký trước các 

quyền lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung do Thảm họa 

(DSNAP). 

Nếu bạn đã khai báo DSNAP, việc đăng ký trước sẽ đẩy nhanh quá 

trình đăng ký của bạn. 

Nếu bạn đã đăng ký trước hoặc đã đăng ký DSNAP trong năm qua, 

bạn không cần phải đăng ký lại, tuy nhiên bạn vẫn phải đăng ký qua 

điện thoại trong suốt thời gian DSNAP. 

Truy cập dcfs.la.gov/DSNAP 

Soạn tin LADSNAP gửi 898-211 để nhận cập nhật DSNAP, nếu 

DSNAP được chấp thuận cho khu vực của bạn. 

Thêm: dcfs.la.gov/dsnap 

QUYỀN LỢI NHẬN THỰC PHẨM VỪA CHẾ BIẾN 

Louisiana đã nhận được "miễn trừ thực phẩm nóng" từ USDA để cho 

phép người nhận DSNAP sử dụng quyền lợi để mua "thực phẩm nóng 

hoặc chế biến sẵn" cho đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2021. Quyền lợi 

này: 

rất quan trọng đối với những cư dân phải di dời hoặc không có điện 

và không có phương tiện để nấu thức ăn. 

áp dụng cho quyền lợi P-EBT và quyền lợi DSNAP, nếu được chấp 

thuận. 

không cho phép sử dụng quyền SNAP tại các nhà hàng, nhưng được 

phép mua thực phẩm chế biến sẵn từ các nhà bán lẻ ở Louisiana 

chấp nhận thẻ EBT. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: dcfs.la.gov/hotfoods 

Ghi chú: Quyền lợi DSNAP có thể được sử dụng tại bất kỳ nhà bán lẻ nào ở 

Hoa Kỳ chấp nhận EBT. 

 
 

Phát hành ngày 2 tháng 9 năm 2021 



Tuyên bố Không phân biệt đối xử của SNAP 

 
Theo luật dân quyền liên bang và các quy định và chính sách về quyền dân sự của Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các cơ quan, văn phòng và nhân viên cũng như các tổ chức 
tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, 
màu da, quốc gia nguồn gốc, giới tính, tín ngưỡng tôn giáo, khuyết tật, tuổi tác, niềm tin chính 
trị, hoặc sự trả thù hoặc trả thù đối với hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ chương 
trình hoặc hoạt động nào do USDA tiến hành hoặc tài trợ. 

 
Người khuyết tật cần các phương tiện liên lạc thay thế để biết thông tin về chương trình (ví dụ: 
chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ, v.v.) phải liên hệ với cơ 
quan (tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin quyền. Những người bị điếc, khiếm thính 
hoặc khuyết tật nói có thể liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Tiếp âm Liên bang theo số (800) 
877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh. 

 
Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử theo chương trình, hãy hoàn thành Biểu mẫu Khiếu nại 
về Phân biệt đối xử của Chương trình USDA (AD-3027) trực tuyến tại:Cách Nộp Đơn Khiếu nại , 
và tại văn phòng bất kỳ của USDA, hoặc viết thư gửi tới USDA và cung cấp tất cả thông tin được 
yêu cầu trong biểu mẫu trong thư. Để có bản sao của biểu mẫu khiếu nại, hãy gọi (866) 632-
9992. Gửi biểu mẫu hoặc thư hoàn thành của bạn tới USDA bằng cách: 

 
1. Địa chỉ gửi thư: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Dân quyền, 1400 

Independence Ave. SW, Washington, DC 20250-9410; 

2. Số fax: (202) 690-7442; hoặc 

3. E-mail: program.intake@usda.gov . 
 

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. 
 


