
 

Bộ Phận Xét duyệt Đủ Điều Kiện Hỗ Trợ Kinh Tế đã tái mở cửa các văn phòng để tiếp đón 

những người nộp đơn đăng ký và những người thụ hưởng Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ 

Sung (SNAP) và Hỗ Trợ Tạm Thời cho Các Gia Đình Nghèo Khó (TANF). Ngoài các thủ tục 

mới được mô tả dưới đây, Bộ Phận Xét duyệt Đủ Điều Kiện Hỗ Trợ Kinh Tế cũng đang khuyến 

khích giãn cách xã hội để giúp bảo vệ những người nộp đơn đăng ký và những người thụ hưởng 

SNAP và TANF và nhân viên của chúng tôi khỏi sự phơi nhiễm và/hoặc đe dọa của vi-rút 

Corona (COVID-19). Bất kỳ khách hàng nào được sắp xếp phỏng vấn trực tiếp nhưng lại muốn 

được phỏng vấn qua điện thoại thì nên liên hệ với văn phòng theo thông báo. 

 

Bộ Phận Xét Duyệt Đủ Điều Kiện Hỗ Trợ Kinh Tế sẽ tiếp tục đề nghị khách hàng nộp đơn và 

mọi bằng chứng xác minh được yêu cầu qua hình thức trực tuyến.  Quý vị có thể nộp đơn trực 

tuyến tại https://www.access.ms.gov/.  Quý vị có thể tải lên bất kỳ bằng chứng xác minh nào 

được yêu cầu (quý vị có thể gửi ảnh chụp bằng điện thoại của mình) bằng cách nhắp vào 

https://ea-upload.mdhs.ms.gov/.  Quý vị có thể tìm thấy các mẫu đơn SNAP và TANF có thể sẽ 

cần tại https://www.mdhs.ms.gov/economic-assistance/.   

 

Thủ Tục Văn Phòng Mới 

Tất cả những khách ghé đến và khách hàng từ hai tuổi trở lên đều phải đeo khẩu trang vải hoặc 

khẩu trang kiểu phẫu thuật khi đến bất kỳ cơ sở nào thuộc Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Mississippi 

(MDHS). Khẩu trang phải che kín mũi và miệng. 

Tại các văn phòng quận của MDHS, tất cả nhân viên, khách hàng và khách ghé đến sẽ trải qua 

quy trình sàng lọc sức khỏe, gồm có bộ câu hỏi sàng lọc và kiểm tra nhiệt độ, ngay sau khi vào 

văn phòng. Nên thực hiện giãn cách tầm 2 mét giữa những người đang chờ được sàng lọc sức 

khỏe. Cả người thực hiện sàng lọc và nhân viên/khách đều phải đeo khẩu trang trong quá trình 

sàng lọc. 

Người thực hiện sàng lọc sức khỏe sẽ hỏi những câu hỏi sau:  

1. Quý vị có gặp phải bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 trong 24 giờ qua 

không?  

2. Trong hai tuần qua, quý vị có tiếp xúc gần với người được chẩn đoán mắc 

COVID-19 không? 

Khách hàng và khách ghé đến có triệu chứng sẽ không được phép vào cơ sở mà sẽ được sắp xếp 

phỏng vấn qua điện thoại.  Khách hàng và khách ghé đến không có triệu chứng nhưng đã tiếp 

xúc gần với người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong hai tuần qua sẽ được phép vào cơ sở 

nhưng phải đeo khẩu trang và luôn giữ khoảng cách tầm 2 mét với những người khác. 
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