Những thay đổi tạm thời về quy định và chương trình OFI do COVID 19,
P.L. 116-159, P.L. 116-260, hoặc P.L. 117-2
Lập ngày 6 tháng 4, 2020
Cập nhật mới nhất, ngày 1 tháng 9, 2021
SNAP – Chương trình Trợ cấp thực phẩm – trợ cấp dinh dưỡng
 Bắt đầu từ tháng Tư 2020 và cho đến khi có thông báo mới, những gia đình có ngân sách ít nhất $1 sẽ
nhận được mức trợ cấp tối đa cho số người trong gia đình của họ.
 Bắt đầu từ tháng Năm 2021 và cho đến khi có thông báo mới, những gia đình có ngân sách ít nhất $1 sẽ
nhận được mức trợ cấp tối đa cho số người trong gia đình của họ.
 Những gia đình được nhận mức trợ cấp tối đa hoặc số tiền trợ cấp tối đa sẽ được tăng thêm 15% cho
thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 2021. Tất cả các gia đình được nhận trợ cấp trong định mức từ tối
thiểu đến tối đa sẽ có mức tăng cao hơn.
 Có thể ký đơn xin, đơn tái chứng nhận và báo cáo sáu tháng qua điện thoại.
 Phúc Lợi Trợ Cấp Hỗ Trợ Thêm cho Người Lao Động (WSB) đã tăng từ $50 lên $100 hàng tháng cho
đến tháng Ba 2022.
 Được miễn phỏng vấn nộp đơn xin và tái chứng nhận cho đến khi có thông báo thêm, trừ khi cần kiểm
tra xác nhận thông tin.
 Những học sinh được chấp thuận tham gia chương trình vừa học vừa làm do liên bang đài thọ hoặc
những em có Mức đóng góp ước tính của gia đình (EFC) là $0 theo Quy định hướng dẫn về công thức
tính EFC có thể hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp thực phẩm.
 Chúng tôi đang làm việc với Bộ Giáo dục (DOE) về trợ cấp Summer P-EBT (P-EBT cho mùa Hè). Đây
sẽ là khoản trợ cấp thực phẩm trị giá $375 cho mỗi học sinh hội đủ điều kiện và dự kiến sẽ được cấp
trong tháng 10. Tùy theo vào mô hình học tập của trường, học sinh có thể có trợ cấp P-EBT cho năm
học 2021-2022. Chúng tôi sẽ cập nhật tại https://www.maine.gov/dhhs/ofi/programs-services/foodsupplement khi có thêm thông tin mới.
MaineCare – Medicaid - trợ cấp y tế




Phần lớn bảo hiểm cho người lớn hoặc trẻ em sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời gian khủng hoảng y tế
cộng đồng khẩn cấp trên toàn quốc.
Được phép xác minh bằng miệng (tự chứng thực) đối với đa số các yêu cầu.
Không phải trả lệ phí bảo hiểm cho các chương trình có lệ phí bảo hiểm.

TANF – Trợ giúp tạm thời cho gia đình nghèo túng – trợ cấp tiền mặt cho các gia đình


Sẽ không cần phải tới phỏng vấn trực tiếp, trừ khi đương đơn yêu cầu.

Các lưu ý quan trọng




Số điện thoại của đường dây khẩn Trợ cấp tổng quát là 1-800-442-6003.
Người tham gia SNAP bao giờ cũng có thể cho phép người tin cẩn khác sử dụng thẻ EBT của
mình để mua đồ tạp hóa cho gia đình nhận SNAP của họ. Người đó chỉ cần thẻ và số pin.
Giữ liên lạc với OFI qua mạng trực tuyến hoặc qua điện thoại và báo cáo các thay đổi về hoàn cảnh của
quý vị khi xảy ra.

Để biết thêm thông tin về các thư từ hay liên lạc của OFI, các lựa chọn nộp đơn xin và các cập nhật mới
nhất về chương trình, vào trang mạng:
www.maine.gov/dhhs/ofi
Để biết thêm thông tin về các nguồn trợ giúp liên quan đến coronavirus của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh,
vào trang mạng:
www.maine.gov/dhhs/coronavirus-resources.shtml
Tài liệu này sẽ được cập nhật. Vui lòng thường xuyên xem lại để biết thông tin cập nhật nhất.

