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ĐƠN ĐĂNG KÝ HƯỞNG FOODSHARE WISCONSIN 
(FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION) 

HƯỚNG DẪN: Nếu quý vị bị khuyết tật và cần đơn này ở định dạng thay thế hoặc cần dịch sang ngôn ngữ khác thì vui 
lòng liên lạc với cơ quan của quý vị. Để có số điện thoại cơ quan của quý vị, hãy truy cập 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm hoặc gọi bộ phận Member Services (Dịch vụ Thành viên) theo số 
800-362-3002. Các dịch vụ dịch thuật là miễn phí.

Quý vị có quyền gửi đơn đăng ký của mình bất cứ lúc nào. Để ấn định ngày nộp đơn của quý vị (ngày quyền lợi của quý 
vị có thể bắt đầu), quý vị phải cung cấp ít nhất tên, địa chỉ và chữ ký của mình. Sau đó, quý vị có thể điền đầy đủ đơn 
đăng ký trực tuyến tại trang access.wi.gov, qua thư, fax, điện thoại hoặc gặp trực tiếp.  

Quý vị sẽ cần phải có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với cơ quan của quý vị hoặc qua điện thoại để hoàn thành 
phần còn lại của đơn đăng ký. Đơn xin của quý vị sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 30 ngày kể 
từ ngày cơ quan nhận được đơn của quý vị. 

Quý vị có thể nhờ đại điện được ủy quyền hoàn thành mẫu đơn này giúp mình. Để chỉ định một đại diện được ủy quyền, 
hãy điền vào mẫu Chỉ định, Thay đổi hoặc Loại bỏ Đại diện được Ủy quyền: mẫu dành cho Cá nhân, F10126A hoặc mẫu 
Chỉ định, Thay đổi hoặc Loại bỏ Đại diện được Ủy quyền: Mẫu dành cho Tổ chức, F10126B. Việc này sẽ cho phép đại 
diện được ủy quyền hoàn thành và ký đơn đăng ký cho quý vị. Để lấy mẫu đơn này, xin gọi số 800-362-3002, hoặc vào 
trang www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm. 

Nếu các quyền lợi FoodShare của quý vị bị ngừng lại trong vòng 30 ngày vừa qua thì có khả năng quý vị có thể mở lại 
các quyền lợi FoodShare của mình mà không phải hoàn thành đơn đăng ký này. Hãy liên lạc với cơ quan để tìm hiểu 
xem liệu quý vị có thể mở lại các quyền lợi FoodShare mà không phải hoàn thành mẫu này hoặc một đơn đăng ký hay 
không. 

Tên – Người nộp đơn (Họ, Tên, Tên đệm) Số An sinh Xã hội 

Ngày sinh (mm/dd/yy) Số điện thoại Quý vị hiện có phải là người vô gia cư 
không? 

 Có   Không 

Địa chỉ đường phố 

Thành phố Tiểu bang Mã Zip 

CHỮ KÝ – Người nộp đơn hoặc đại diện được ủy quyền Ngày ký (mm/dd/yy) 

Dịch vụ FoodShare Ưu tiên 
Nếu quý vị cần hỗ trợ ngay lập tức thì quý vị có thể nhận được các quyền lợi FoodShare trong vòng bảy ngày kể từ ngày 
nộp đơn xin và/hoặc mẫu đăng ký của quý vị nếu bất kỳ điều nào sau đây là đúng: 

• Hộ gia đình của quý vị có sẵn từ $100 trở xuống bằng tiền mặt hoặc trong ngân hàng và sẽ có thu nhập dưới $150
trong tháng này.

• Hộ gia đình của quý vị có chi phí thuê nhà, nợ vay thế chấp nhà hoặc tiện ích cao hơn tổng thu nhập hàng tháng của
quý vị (tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng hiện có) cho tháng này.

• Hộ gia đình của quý vị có một người nhập cư hoặc công nhân nông trường theo thời vụ mà đã bị mất thu nhập.

Xin trả lời các câu hỏi sau để được xem xét hưởng dịch vụ nhanh hơn. 

Tổng thu nhập (trước thuế hoặc các khoản khấu trừ khác) mà hộ gia đình quý vị kỳ vọng trong tháng 
này là bao nhiêu? 

$ 

Tổng tài sản hiện có của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu (ví dụ: tiền mặt, tiền trong tài khoản vãng lai 
hoặc tài khoản tiết kiệm, hoặc một khoản tiền trả một lần)? 

$ 

Tổng số tiền hộ gia đình quý vị phải trả cho nhà ở (ví dụ như tiền thuê nhà hoặc nợ vay thế chấp nhà) 
trong tháng này là bao nhiêu? 

$ 

Hộ gia đình quý vị có nhận được quyền lợi Wisconsin FoodShare tháng này không?  Có  Không 

http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm
https://access.wisconsin.gov/
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/representative-types.htm


FOODSHARE WISCONSIN APPLICATION 
F-16019AV  
Trang 2 / 8 
 

Hộ gia đình của quý vị có nhận được các quyền lợi của Supplemental Nutrition Assistance Program 
(Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung), (SNAP, phiếu thực phẩm, chuyển trợ cấp điện tử), ở một 
tiểu bang khác trong tháng này không? 

 Có  Không 

Hiện tại quý vị có phải đang sống ở nơi trú ẩn dành cho nạn nhân bạo lực gia đình không?  Có  Không 

Có ai trong hộ gia đình của quý vị là người nhập cư hoặc công nhân nông trường theo thời vụ mà gần 
đây đã bị mất thu nhập và không kỳ vọng nhận được nhiều hơn $25 thu nhập trong 10 ngày tới 
không? 

 Có  Không 

Nếu hộ gia đình quý vị phải trả chi phí tiện ích thì xin trả lời những câu hỏi sau. 

Nếu quý vị trả tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà có bao gồm chi phí sưởi ấm không?  Có  Không 

Đánh dấu vào ô bên cạnh các tiện ích mà hộ gia đình của quý vị phải trả tiền, và chọn "Có" hoặc "Không" để cho biết tiện 
ích đó có được sử dụng để sưởi ấm ngôi nhà của quý vị hay không. 

 Được dùng cho việc sưởi 
ấm? 

 Được dùng cho việc sưởi 
ấm? 

 Khí ga (tự nhiên) 

 Điện 

 Khí propan lỏng 

 Có     Không 

 Có     Không 

 Có     Không 

 Dầu nhiên liệu/dầu hỏa 

 Than đá 

 Gỗ 

 Có     Không 

 Có     Không 

 Có     Không 

Đánh dấu vào ô bên cạnh các tiện ích mà hộ gia đình của quý vị phải trả tiền. 

 Điện thoại  Nước  Cống rãnh  Thu gom rác  Lắp đặt    Phụ phí máy lạnh   Khác:  

Quý vị có thể phải cung cấp bằng chứng về một số câu trả lời của mình. Xin xem phần "Bằng chứng Cần thiết" để biết 
danh sách bằng chứng quý vị có thể cần cung cấp cho chúng tôi. 

Gửi thư bưu điện hoặc fax đơn đăng ký và/hoặc bằng chứng đến: 

Nếu quý vị sống ở Hạt Milwaukee: 
MDPU 
PO Box 05676 
Milwaukee, WI 53205 
 
Hoặc fax đến số: 888-409-1979 

Nếu quý vị không sống ở Hạt Milwaukee: 
CDPU 
PO Box 5234 
Janesville, WI 53547-5234 
 
Hoặc fax đến số: 855-293-1822 

Quý vị cũng có thể quét và tải lên mạng tại trang access.wi.gov bất kỳ bằng chứng nào. 

Nếu quý vị muốn đăng ký BadgerCare Plus hoặc Medicaid thì quý vị có thể đăng ký các chương trình chăm sóc sức khỏe 
này trực tuyến tại trang access.wi.gov cùng lúc quý vị đăng ký quyền lợi FoodShare. Hoặc quý vị có thể hoàn thành đơn 
đăng ký chăm sóc sức khỏe trên giấy. Các đơn đăng ký có thể được tìm thấy tại trang 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm hoặc bằng cách liên lạc với cơ quan của quý vị. 

APP 
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THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ FOODSHARE WISCONSIN 

Đơn đăng ký này chỉ dành cho các quyền lợi FoodShare. Đơn này không phải là đơn xin BadgerCare Plus, Family 
Planning Only Services (Dịch vụ chỉ dành cho Kế hoạch hóa Gia đình), Medicaid, Wisconsin Shares Child Care Subsidy 
(Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em Wisconsin Shares), hoặc Wisconsin Works (W-2). Quý vị có thể nộp đơn xin BadgerCare 
Plus, Family Planning Only Services (Dịch vụ chỉ dành cho Kế hoạch hóa Gia đình), Medicaid và Wisconsin Shares trực 
tuyến tại trang access.wi.gov cùng lúc quý vị nộp đơn xin FoodShare. Quý vị phải liên lạc với cơ quan của mình để nộp 
đơn xin W-2. 

FoodShare là một quyền lợi. Quý vị không cần phải nộp đơn xin W-2 hoặc các chương trình khác để có thể nhận được 
các quyền lợi FoodShare. Các quyền lợi FoodShare có sẵn để giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các hộ gia đình có 
thu nhập thấp. Một hộ gia đình thường bao gồm những người sống cùng nhau và chia sẻ thức ăn. Mức quyền lợi 
FoodShare mà một hộ gia đình nhận được là dựa trên quy mô, chi phí và thu nhập của hộ gia đình. Các quyền lợi 
FoodShare được cấp trên thẻ Wisconsin QUEST, được sử dụng giống như thẻ ghi nợ tại các cửa hàng tạp hóa hoặc chợ 
nông sản mà chấp nhận FoodShare. 

Với tư cách thành viên của FoodShare, quý vị có các quyền và trách nhiệm. Các quyền của quý vị bao gồm:  

• Quyền được thông báo về tình trạng ghi danh của quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn.  

• Quyền nhận trợ cấp trong vòng bảy ngày nếu quý vị đủ điều kiện để được giúp đỡ ngay lập tức.  

• Quyền được đối xử tôn trọng và không bị phân biệt đối xử vì tuổi tác, giới tính, chủng tộc, màu da, khuyết tật, tín 
ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc niềm tin chính trị. 

Quý vị có trách nhiệm: 

• Trả lời đầy đủ và trung thực tất cả các câu hỏi trong đơn và ký tên để xác nhận, chấp nhận chịu hình phạt nếu khai 
man, rằng tất cả các câu trả lời của quý vị là đúng và chính xác. 

• Cung cấp bằng chứng về tất cả thông tin cần thiết để xác định tính đủ điều kiện. 

• Báo cáo những thay đổi cần thiết trong khung thời gian được cho phép trong thư gửi cho quý vị. 

• Không bán, trao đổi hoặc cho đi các quyền lợi. 

• Chỉ sử dụng quyền lợi FoodShare để mua các mặt hàng được phép. 

Những người vi phạm các quy tắc của FoodShare có thể bị loại khỏi chương trình, bị phạt tiền, bỏ tù hoặc cả ba hình 
phạt. 

Để biết thêm thông tin về quyền và trách nhiệm của quý vị, hãy truy cập www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10150B.htm. 

Tuyên bố Không Phân biệt Đối xử của USDA 

Theo luật dân quyền của Liên bang cũng như các quy định và chính sách về quyền dân sự của U.S. Department of 
Agriculture (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hay 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, nguồn gốc quốc 
gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, hoặc hành động trả đũa hay trả thù đối với hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ 
chương trình hoặc hoạt động nào do USDA tiến hành hay tài trợ. 

Những người khuyết tật mà cần các phương tiện liên lạc thay thế để biết thông tin về chương trình (ví dụ: chữ nổi Braille, 
chữ in lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ, v.v.), nên liên lạc với Cơ quan (Tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ 
nộp đơn xin trợ cấp. Những người bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm ngôn có thể liên lạc với USDA thông qua Federal 
Relay Service (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 trong chương trình, hãy hoàn thành Mẫu Khiếu nại về Phân biệt đối xử của 
Chương trình USDA, (AD-3027) được tìm thấy trực tuyến tại: Cách Nộp Đơn Khiếu nại, và tại bất kỳ văn phòng nào của 
USDA, hoặc viết một lá thư gửi tới USDA trong đó cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu. Để yêu cầu 
một bản sao của mẫu khiếu nại, xin gọi số (866) 632-9992. Gửi biểu mẫu hoặc thư đã hoàn thành của quý vị tới USDA 
bằng cách: 

(1) thư bưu điện: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

https://access.wisconsin.gov/
http://www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10150B.htm
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
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(2) fax: (202) 690-7442; hoặc 

(3) email: program.intake@usda.gov. 

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. 

THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN 
Quý vị có quyền nhận được thông báo bằng văn bản từ cơ quan của mình trước khi có bất kỳ hành động nào nhằm chấm 
dứt hoặc giảm quyền lợi FoodShare của quý vị. Đối với hầu hết các hành động, quý vị sẽ nhận được thư ít nhất 10 ngày 
trước khi hành động được thực hiện. 

ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG 
Quý vị có quyền được điều trần công bằng nếu không đồng ý với bất kỳ hành động nào của cơ quan. Quý vị có thể yêu 
cầu một buổi điều trần công bằng thông qua lời nói bằng cách gọi điện đến số 608-266-7709. Quý vị cũng có thể gửi mẫu 
Yêu cầu Điều trần Công bằng hoặc thư yêu cầu điều trần qua fax đến số 608-264-9885 hoặc qua đường bưu điện đến:  

Department of Administration 
Division of Hearing and Appeals 
PO Box 7875  
Madison, WI  53707-7875 

 
Yêu cầu của quý vị phải được nhận trong vòng 90 ngày kể từ ngày cơ quan quy định có hiệu lực đối với các quyền lợi 
FoodShare của quý vị hoặc, nếu quý vị không đồng ý với mức quyền lợi FoodShare của mình, bất kỳ lúc nào trong khi 
quý vị đang nhận trợ cấp.  

Có thể tải xuống mẫu Yêu cầu Điều trần Công bằng tại trang www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm, hoặc 
quý vị có thể gọi cho cơ quan được liệt kê trong thư gửi cho quý vị để yêu cầu một buổi điều trần. 
 
Trong hầu hết các trường hợp, nếu Division of Hearings and Appeals (Ban Điều trần và Kháng cáo) nhận được yêu cầu 
điều trần công bằng của quý vị trước ngày hành động có hiệu lực thì quyền lợi FoodShare của quý vị sẽ không dừng lại 
hoặc bị giảm đi. Quý vị có thể yêu cầu các quyền lợi của mình vẫn tiếp tục, ít nhất là cho đến khi có quyết định về kháng 
cáo của quý vị. Trong thời gian này, nếu một thay đổi không liên quan khác xảy ra thì các quyền lợi FoodShare của quý vị 
có thể thay đổi. Nếu một thay đổi khác xảy ra thì quý vị sẽ nhận được một lá thư mới. Nếu quý vị không hài lòng với 
quyết định của phiên điều trần công bằng thì có thể kháng cáo và yêu cầu một buổi điều trần công bằng thứ hai. Nếu 
quyết định của buổi điều trần công bằng chấm dứt hoặc làm giảm quyền lợi của quý vị thì quý vị có thể phải hoàn trả bất 
kỳ quyền lợi nào đã nhận được trong thời gian chờ giải quyết kháng cáo. Quý vị có thể yêu cầu để không tiếp tục nhận 
được các quyền lợi.  

Quý vị có thể đại diện cho chính mình hoặc được đại diện tại phiên điều trần hay cuộc họp bởi luật sư, bạn bè hoặc bất 
kỳ ai khác mà quý vị chọn. Chúng tôi không thể trả tiền cho luật sư của quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể được cung cấp 
dịch vụ pháp lý miễn phí nếu đủ điều kiện. Để tìm hiểu thêm về trợ giúp pháp lý miễn phí, xin gọi số 888-278-0633.  

Nếu quý vị hay người đại diện không xuất hiện tại phiên điều trần mà không có lý do chính đáng thì đơn kháng cáo của 
quý vị được coi là bị hủy bỏ và sẽ bị bác bỏ. 

NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, NGƯỜI BẢO VỆ HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
Nếu quý vị có người giám hộ hợp pháp, người bảo vệ hoặc người được ủy quyền thì người đó có thể điền và gửi mẫu 
này thay mặt cho quý vị. Người đó cũng cần phải nộp tài liệu về cuộc hẹn của họ cùng với biểu mẫu này. 

THU THẬP THÔNG TIN/SỬ DỤNG SỐ AN SINH XÃ HỘI/THÔNG TIN XÁC MINH CÁ NHÂN 
Việc thu thập thông tin này, bao gồm cả số An sinh Xã hội của mỗi thành viên trong gia đình, được cho phép 
theo Đạo luật Thực phẩm và Dinh dưỡng năm 2008, đã được sửa đổi, 7 U.S.C. 2011-2036. Thông tin sẽ được sử 
dụng để xác định xem hộ gia đình của quý vị có đủ điều kiện hoặc tiếp tục đủ điều kiện tham gia SNAP hay 
không. Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này thông qua các chương trình đối sánh trên máy tính. Thông tin này 
cũng sẽ được sử dụng để giám sát việc tuân thủ các quy định của chương trình và để quản lý chương trình.  

Thông tin sẽ được sử dụng để xác định xem hộ gia đình của quý vị có thể nhận hoặc tiếp tục nhận trợ cấp hay 
không. 

Thông tin quý vị cung cấp sẽ được xác minh thông qua các chương trình đối sánh trên máy tính. Thông tin này 
cũng sẽ được sử dụng để giám sát việc tuân thủ các quy định của chương trình và để quản lý chương trình. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm


FOODSHARE WISCONSIN APPLICATION 
F-16019AV  
Trang 5 / 8 
 

Thông tin này có thể được tiết lộ cho các cơ quan liên bang và tiểu bang khác để kiểm tra chính thức và cho các 
quan chức thực thi pháp luật với mục đích bắt giữ những người bỏ trốn để trốn tránh pháp luật.  

Nếu phát sinh khiếu nại SNAP chống lại hộ gia đình quý vị thì thông tin trong đơn này, gồm cả tất cả các số An 
sinh Xã hội, có thể được chuyển đến các cơ quan liên bang và tiểu bang, cũng như các cơ quan thu nợ theo yêu 
cầu tư nhân, để thực hiện hành động thu nợ theo yêu cầu.  

Việc cung cấp thông tin được yêu cầu, bao gồm cả số An sinh Xã hội của mỗi thành viên trong gia đình, là tự 
nguyện. Tuy nhiên, việc không cung cấp số An sinh Xã hội sẽ dẫn đến việc mỗi cá nhân bị từ chối quyền lợi 
SNAP do không cung cấp số An sinh Xã hội. Bất kỳ số An sinh Xã hội nào được cung cấp sẽ được sử dụng và 
tiết lộ theo cách tương tự như số An sinh Xã hội của các thành viên gia đình đủ điều kiện. 

Số An sinh Xã hội của quý vị sẽ không được chia sẻ với United States Citizenship and Immigration Services (Sở 
Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ hay USCIS). 

TÌNH TRẠNG DI TRÚ 
Để có thể nhận được FoodShare, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ hoặc có tình trạng di trú đủ điều kiện với USCIS. Tình 
trạng di trú của tất cả các cá nhân đăng ký FoodShare sẽ được xác minh với USCIS và có thể ảnh hưởng đến việc ghi 
danh và quyền lợi FoodShare. Tình trạng di trú sẽ không được USCIS xác minh đối với bất kỳ cá nhân nào không đăng 
ký FoodShare hoặc những người cho biết họ không có tình trạng nhập cư đủ điều kiện với USCIS. Tuy nhiên, thu nhập 
từ những cá nhân đó có thể ảnh hưởng đến việc ghi danh hoặc quyền lợi FoodShare. 

ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 
Trường hợp FoodShare của quý vị có thể được Wisconsin Department of Health Services (Bộ Dịch vụ Y tế Wisconsin) 
chọn ngẫu nhiên để đánh giá kiểm soát chất lượng. Đánh giá kiểm soát chất lượng FoodShare là việc xem xét trường 
hợp FoodShare của quý vị để đảm bảo rằng cơ quan mà ghi danh cho quý vị tham gia FoodShare đã cấp quyền lợi của 
quý vị một cách chính xác và tuân thủ các quy tắc do chính phủ liên bang đặt ra. Luật liên bang quy định rằng quý vị phải 
hợp tác với việc đánh giá kiểm soát chất lượng. Nếu quý vị không cung cấp thông tin được yêu cầu và không hợp tác với 
việc xem xét thì hồ sơ FoodShare của quý vị có thể bị đóng lại. Nếu điều này xảy ra thì quý vị sẽ được cho biết hồ sơ của 
quý vị có thể bị đóng trong bao lâu.  

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC CHO CÁ NHÂN TỪ 16 ĐẾN 59 TUỔI 
Tất cả các ứng viên và thành viên của FoodShare ở độ tuổi từ 16 đến 59 đều phải đăng ký làm việc trừ khi họ được coi là 
được miễn. Quý vị sẽ được đăng ký làm việc vào thời điểm quý vị được xác định là đủ điều kiện hưởng FoodShare trừ 
khi quý vị đáp ứng quy định được miễn trừ. 

Quý vị được miễn các yêu cầu đăng ký làm việc nếu bất kỳ điều nào sau đây là đúng: 

• Quý vị được 16 hoặc 17 tuổi và không phải là người chính trong nhóm FoodShare. 

• Quý vị được 16 hoặc 17 tuổi và là người chính trong nhóm FoodShare nhưng đã ghi danh đi học hoặc tham gia 
chương trình việc làm và đào tạo ít nhất nửa thời gian. 

• Quý vị được coi là không thích hợp cho công việc. Điều này áp dụng nếu: 
o Quý vị nhận được trợ cấp khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn từ chính phủ hoặc một nguồn tư nhân. 
o Cơ quan của quý vị cho rằng quý vị không thể làm việc được về mặt tinh thần hoặc thể chất. 
o Quý vị được xác minh là không thể làm việc theo tuyên bố từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc cán sự xã hội. 

• Quý vị đã ghi danh W-2 và tuân thủ các yêu cầu công việc của W-2.  

• Quý vị là người chăm sóc chính cho một đứa trẻ phụ thuộc dưới 6 tuổi (cho dù đứa trẻ sống trong nhà hay ngoài nhà 
của quý vị). Tuy nhiên, nếu cả quý vị và một người khác đều có quyền làm cha mẹ đối với đứa trẻ thì chỉ một trong 
hai người có thể được miễn các yêu cầu đăng ký làm việc với tư cách là người chăm sóc chính của đứa trẻ đó. 

• Quý vị là người chăm sóc chính cho một người khác mà không thể tự chăm sóc cho chính họ (cho dù người đó sống 
trong nhà hay ngoài nhà quý vị). 

• Quý vị đã nộp đơn hoặc đang nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp. 

• Quý vị đang thường xuyên tham gia chương trình phục hồi hoặc điều trị tình trạng lạm dụng rượu bia hoặc chất kích 
thích khác. 

• Quý vị đang làm việc từ 30 giờ trở lên mỗi tuần hoặc kiếm tiền lương bằng 30 giờ trở lên mỗi tuần theo mức lương tối 
thiểu của liên bang.  

• Quý vị đã ghi danh ít nhất nửa thời gian vào một trường học, chương trình đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đại học được 
công nhận. 

Quý vị có thể cần cung cấp bằng chứng cho cơ quan của mình nếu quý vị đáp ứng một trong những trường hợp miễn trừ 
này. Mặc dù việc đăng ký làm việc là bắt buộc nhưng việc tham gia vào một chương trình làm việc là tự nguyện.  
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QUY ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC 
Nếu quý vị không tuân thủ các yêu cầu đăng ký làm việc và không đáp ứng được quy định về miễn trừ thì quý vị sẽ không 
thể nhận được quyền lợi FoodShare trong một thời gian xử phạt cụ thể. Điều này bao gồm nếu quý vị tự nguyện và 
không có lý do chính đáng khi làm bất kỳ điều nào sau đây: 

• Từ chối một lời mời làm việc phù hợp 

• Bỏ một công việc làm từ 30 giờ trở lên mỗi tuần (hoặc một công việc có thu nhập bằng 30 giờ mỗi tuần theo mức 
lương tối thiểu liên bang) 

• Giảm số giờ làm việc của quý vị xuống dưới 30 giờ mỗi tuần (hoặc thu nhập của quý vị xuống dưới 30 lần mức lương 
tối thiểu liên bang) 

• Tham gia W-2 nhưng không đáp ứng các yêu cầu công việc của chương trình W-2 

• Nộp đơn xin hoặc nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng yêu cầu công việc của chương trình bồi thường 
thất nghiệp 

Nếu, trong thời gian xử phạt, quý vị chuyển đến một hộ gia đình nhận FoodShare khác thì phần còn lại của thời gian xử 
phạt sẽ chuyển cùng quý vị đến hộ gia đình đó. Khoảng thời gian xử phạt là: 

• Một tháng cho lần xử phạt đầu tiên. 

• Ba tháng cho lần xử phạt thứ hai. 

• Sáu tháng cho lần xử phạt thứ ba hoặc những lần tiếp theo. 

Quý vị có thể kết thúc thời hạn xử phạt sớm nếu quý vị được miễn các yêu cầu đăng ký làm việc. 

Quý vị sẽ cần phải đăng ký lại FoodShare nếu muốn nhận quyền lợi sau khi thời gian xử phạt kết thúc. Nếu quý vị là 
thành viên của nhóm FoodShare thì quý vị sẽ cần thông báo cho cán sự của mình biết để cập nhật trường hợp của quý vị 
thay vì phải đăng ký lại. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LỚN KHỎE MẠNH Ở ĐỘ TUỔI TỪ 18 ĐẾN 49 
Một số người lớn ở độ tuổi từ 18 đến 49 không có con nhỏ sống trong nhà chỉ có thể nhận được ba tháng quyền lợi 
FoodShare có giới hạn thời gian trong khoảng thời gian 36 tháng (ba năm) trừ khi họ đáp ứng yêu cầu công việc của 
FoodShare hoặc được coi là được miễn. Yêu cầu công việc này khác với yêu cầu đăng ký việc làm.  

Có bốn cách để đáp ứng yêu cầu công việc: 
1. Làm việc ít nhất 80 giờ mỗi tháng. 
2. Tham gia một chương trình việc làm được chấp nhận ít nhất 80 giờ mỗi tháng, chẳng hạn như: 

a. FoodShare Employment and Training (Việc làm và Đào tạo của FoodShare hay FSET). 
b. W-2. 
c. Một số chương trình theo Workforce Innovation and Opportunity Act (Đạo luật về Cơ hội và Đổi mới Lực lượng 

Lao động hay WIOA). 
3. Có một công việc trả bằng hiện vật (được trả công bằng hàng hóa thay vì tiền) hoặc làm tình nguyện ít nhất 80 giờ 

mỗi tháng. 
4. Có sự kết hợp giữa các công việc, một công việc trả bằng hiện vật, làm tình nguyện hoặc tham gia một chương trình 

làm việc được chấp nhận, với tổng số giờ làm việc là 80 giờ mỗi tháng. 

Quý vị sẽ nhận được thông tin về chương trình FSET nếu quý vị ghi danh vào FoodShare. 

Quý vị có thể được miễn và có thể không cần đáp ứng yêu cầu công việc nếu bất kỳ điều nào sau đây là đúng: 

• Quý vị đang sống với một đứa trẻ dưới 18 tuổi thuộc cùng một hộ gia đình FoodShare. 

• Quý vị là người chăm sóc chính cho một người không thể tự chăm sóc cho chính họ. 

• Quý vị là người chăm sóc chính cho một trẻ em phụ thuộc dưới 6 tuổi. 

• Quý vị không thể làm việc được về mặt tinh thần hoặc thể chất. Điều này bao gồm việc là người vô gia cư dài hạn. 
Tình trạng vô gia cư dài hạn có nghĩa là quý vị sẽ không có nơi ở thường xuyên trong 30 đêm tiếp theo. 

• Quý vị có thai. 

• Quý vị đang nhận được hoặc đã nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp. 

• Quý vị đang tham gia chương trình phục hồi hoặc điều trị tình trạng lạm dụng rượu bia hoặc chất kích thích khác 
(alcohol or other drug abuse hay AODA). 

• Quý vị đã ghi danh vào một cơ sở giáo dục đại học ít nhất một nửa thời gian. 

• Quý vị ở độ tuổi từ 18 trở lên và đang học trung học ít nhất nửa thời gian. 

• Quý vị đã ghi danh W-2 và tuân thủ các yêu cầu của W-2. 

• Quý vị đang làm việc từ 30 giờ trở lên mỗi tuần hoặc đang kiếm tiền lương bằng 30 giờ trở lên mỗi tuần theo mức 
lương tối thiểu của liên bang. 

 

Lưu ý: Quý vị có thể cần cung cấp bằng chứng rằng quý vị được miễn trừ.  
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TRUNG TÂM VIỆC LÀM 
Trung tâm Việc làm có sẵn dành cho quý vị. Trung tâm Việc làm là nguồn cung cấp việc làm lớn nhất ở Wisconsin. Truy 
cập trang web Trung tâm Việc làm tại jobcenterofwisconsin.com, hoặc quý vị có thể sử dụng máy tính màn hình cảm ứng 
tại trung tâm việc làm ở địa phương quý vị. Để tìm một trung tâm việc làm gần quý vị, xin gọi số 888-258-9966 (miễn phí). 

KIỂM TRA TRÊN MÁY TÍNH 
Thông tin trong đơn đăng ký của quý vị sẽ được xác minh thông qua hệ thống xác minh thu nhập và tính đủ điều 
kiện của tiểu bang. Nếu quý vị đi làm thì thu nhập và tiền lương từ công việc mà quý vị báo cáo sẽ được kiểm tra 
bằng máy tính so với mức lương mà chủ thuê lao động của quý vị báo cáo cho Department of Workforce 
Development (Bộ Phát triển Lực lượng Lao động). IRS, Social Security Administration (Sở An sinh Xã hội) và 
Unemployment Insurance Division (Bộ phận Bảo hiểm Thất nghiệp) cũng được liên lạc về thu nhập và tài sản 
quý vị có thể có. Thông tin từ các cơ quan này có thể ảnh hưởng đến việc đăng ký và/hoặc số tiền trợ cấp của 
hộ gia đình quý vị. 

Nếu bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp bị phát hiện là không chính xác thì quý vị có thể bị từ chối các quyền 
lợi FoodShare và/hoặc bị truy tố hình sự vì cố ý cung cấp thông tin sai lệch. Quý vị phải hoàn trả bất kỳ quyền lợi 
nào nhận được nếu quý vị cung cấp thông tin sai lệch. Nếu phát sinh khiếu nại FoodShare chống lại hộ gia đình 
quý vị thì thông tin trong đơn này, gồm cả tất cả các số An sinh Xã hội, có thể được chuyển đến các cơ quan liên 
bang và tiểu bang, cũng như các cơ quan thu nợ tư nhân, để thực hiện hành động thu nợ theo yêu cầu. 

CẢNH BÁO PHẠT CỦA FOODSHARE 
Bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình quý vị mà cố tình vi phạm bất kỳ quy tắc nào sau đây đều có thể bị cấm 
tham gia FoodShare trong 12 tháng sau lần vi phạm đầu tiên, 24 tháng sau lần vi phạm thứ hai hoặc lần vi phạm 
đầu tiên liên quan đến chất bị kiểm soát và vĩnh viễn đối với lần vi phạm thứ ba. 

• Cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin để nhận hoặc tiếp tục nhận các quyền lợi FoodShare 

• Trao đổi hoặc bán các quyền lợi FoodShare 

• Thay đổi thẻ để nhận các quyền lợi mà quý vị không được quyền nhận 

• Sử dụng quyền lợi FoodShare để mua các mặt hàng phi thực phẩm như rượu bia hoặc thuốc lá 

• Sử dụng quyền lợi FoodShare, thẻ nhận dạng của người khác hoặc tài liệu khác 

Tùy thuộc vào giá trị của quyền lợi bị sử dụng sai mục đích, quý vị cũng có thể bị phạt tới $250,000, bị phạt tù 
đến 20 năm hoặc cả hai. Tòa án cũng có thể cấm quý vị tham gia FoodShare Wisconsin thêm 18 tháng. Quý vị sẽ 
bị loại vĩnh viễn nếu bị kết tội buôn bán các khoản trợ cấp FoodShare có giá trị từ $500 trở lên. Quý vị sẽ không 
thể tham gia FoodShare Wisconsin trong 10 năm nếu bị phát hiện có tuyên bố hoặc trình bày gian dối về danh 
tính và nơi cư trú để nhận nhiều quyền lợi cùng một lúc. Những người vi phạm đang trốn tránh trọng tội và quản 
chế cũng như vi phạm lệnh ân xá sẽ không thể tham gia FoodShare Wisconsin. Quý vị cũng có thể bị truy tố 
thêm theo các luật liên bang hiện hành khác. 

Nếu quý vị trao đổi (mua hoặc bán) các quyền lợi FoodShare để lấy một chất bị kiểm soát hoặc các loại chất kích 
thích bất hợp pháp thì quý vị sẽ bị cấm tham gia chương trình FoodShare trong thời gian hai năm đối với phát 
hiện đầu tiên và vĩnh viễn đối với phát hiện thứ hai. Nếu quý vị trao đổi (mua hoặc bán) súng ống, đạn dược hoặc 
chất nổ thì quý vị sẽ bị cấm tham gia FoodShare Wisconsin vĩnh viễn. 

BẰNG CHỨNG CẦN CÓ 
Việc ghi danh vào FoodShare không thể được xác định cho đến khi quý vị cung cấp bằng chứng về những câu trả lời 
nhất định. Danh sách dưới đây cho thấy những bằng chứng nào là cần thiết và một số mục quý vị có thể sử dụng.  

• Nếu quý vị phỏng vấn tại cơ quan thì vui lòng mang theo càng nhiều giấy tờ chứng minh càng tốt từ danh sách dưới 
đây.  

• Nếu quý vị phỏng vấn qua điện thoại thì quý sẽ được gửi một danh sách những gì quý vị sẽ cần cung cấp làm bằng 
chứng sau cuộc phỏng vấn qua điện thoại.  
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Nếu quý vị không thể có được những giấy tờ quý vị cần thì hãy cho cơ quan của quý vị biết những thứ quý vị không thể 
có được và cơ quan có thể giúp quý vị. Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về các mục không được liệt kê 
dưới đây. Nếu vậy thì cơ quan của quý vị sẽ gửi cho quý vị một danh sách các bằng chứng khác cần thiết. 

Danh tính 

• Bằng lái xe 

• Giấy khai sinh 

• Hộ chiếu hoặc thẻ công dân 
Hoa Kỳ 

• Phiếu lương 

• ID nhân viên 

• Hồ sơ bệnh viện 

Thu nhập kiếm được 

• Tất cả các cuống phiếu lương nhận 
được trong 30 ngày qua 

• Một bản sao kê có chữ ký của chủ 
thuê lao động bao gồm tổng thu nhập 
và ngày trả lương dự kiến trong 30 
ngày tới 

• Mẫu Xác minh Thu nhập của Chủ 
thuê Lao động 

Thu nhập khác 
(ví dụ: bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm khuyết tật, An sinh Xã hội, hưu 
trí, trợ cấp cựu chiến binh, các khoản 
phân bổ quân sự) 

• Thư cấp hỗ trợ tài chính 

• Bản sao chi phiếu cuối cùng 

Các mục sau đây có thể được yêu cầu để nhận được tín dụng. 

Chi phí Nhà ở và Hóa đơn Tiện ích 

• Biên lai tiền thuê nhà hiện tại có tên và số điện thoại 
của chủ nhà trên đó 

• Giấy tờ cho thuê hoặc vay thế chấp nhà 

• Báo cáo thuế tài sản bất động sản 

• Hóa đơn tiện ích 

Cấp dưỡng Con cái 
(nhận được hoặc thanh toán ở một tiểu bang khác ngoài 
Wisconsin) 

• Giấy tờ lệnh của tòa án hoặc hồ sơ thanh toán khác 

• Hồ sơ thanh toán từ tiểu bang khác 

Nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên, bị mù hoặc bị khuyết tật thì quý vị có thể nhận được tín dụng cho một số chi phí y tế nhất 
định. 

Chi phí và Phí tổn Y tế 
Chi phí và phí tổn y tế bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau: 

• Các dịch vụ bệnh viện, y tế, nha khoa và thị lực 

• Phí bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm Medicare và chi phí 
cho các chương trình thuốc theo toa 

• Thuốc theo toa và thuốc không cần kê đơn 

• Viện dưỡng lão và dịch vụ y tế tại nhà 

• Thiết bị và vật tư y tế 

• Chi phí vận chuyển và chỗ ở để được chăm sóc y tế 

• Chi phí liên quan cho động vật trợ giúp được huấn 
luyện đặc biệt 

• Chi phí Lifeline/Medic Alert nếu được chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe kê toa 

• Bảng kê thanh toán 

• Biên lai ghi thành từng khoản 

• Thuốc hoặc lọ thuốc có ghi giá trên nhãn 

• Hợp đồng bảo hiểm y tế cho thấy bảo phí, khoản 
đồng bảo hiểm, đồng trả hoặc khấu trừ 

• Tuyên bố từ hiệu thuốc 

• Thỏa thuận trả nợ với nhà cung cấp 

• Tuyên bố từ bác sĩ xác minh đã kê toa cho thuốc 
không cần kê đơn 

• Hóa đơn cho các dịch vụ y tá thăm khám, dịch vụ nội 
trợ hoặc hỗ trợ sức khỏe tại nhà 

• Biên lai chỗ ở và/hoặc vận chuyển để nhận điều trị 
hoặc dịch vụ y tế 

• Hóa đơn hoặc biên lai cho thức ăn động vật, dịch vụ 
huấn luyện hoặc bác sĩ thú y cho động vật trợ giúp 
được huấn luyện đặc biệt 

 


