
Văn phòng Khám xét Trợ cấp Kinh tế đã mở cửa lại cho người cần nộp đơn và người đang 
hưởng trợ cấp trong Chương t r ì nh Trợ cấp Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) và Hỗ trợ Tạm thời 
cho Gia đình Khó khăn (TANF). Ngoài ra, Văn phòng Khám xét Trợ cấp Kinh tế khuyến 
khích mọi người hãy giữ khoảng cách an toàn cũng như áp dụng các biện pháp sau đây để 
giúp bảo vệ sức khoẻ cho người nộp đơn,  người nhận trợ cấp SNAP và TANF và nhân viên 
của chúng tôi, tránh bị  lây nhiễm hoặc bị  đe dọa bởi coronavirus (COVID-19). Khách 
hàng nào được phỏng vấn trực tiếp nhưng muốn phỏng vấn qua điện thoại có thể liên lạc 
với văn phòng tại số điện thoại ghi trong thông báo. 
 

 

Văn phòng Khám xét Trợ cấp Kinh tế tiếp tục đề nghị  khách hàng gửi đơn đăng ký và các 
bằng chứng xác thực được yêu cầu qua đường trực tuyến. Quý vị  có thể nộp Đơn đăng ký 
trực tuyến tại trang web https://www.access.ms.gov/ , thông qua ứng dụng myMDHS, hoặc 
tại trang webhttps://my.mdhs.ms.gov/.  Quý vị  có thể tải lên các bằng chứng xác minh 
theo yêu cầu (có thể dùng điện thoại của mình để chụp hình và tải lên) bằng cách nhấp 
vào https://ea-upload.mdhs.ms.gov/.  Quý vị  có thể tìm thấy mẫu đơn đăng ký chương 
trình SNAP và TANF tại đị a chỉ  https://www.mdhs.ms.gov/economic-assistance/.   

 

Các thủ tục mới của Văn phòng 

Nhân viên MDHS được khuyến khích đeo khẩu trang, nhưng không bắt buộc phải đeo khẩu 
trang. 
 

Tất cả khách đến cơ quan và những người từ hai tuổi trở lên được đặc biệt khuyến khích 
đeo khẩu trang vải, kính chống giọt bắn hoặc khẩu trang dùng trong phẫu thuật khi vào 
bất kỳ cơ sở MDHS nào. Khẩu trang phải che kín mũi và miệng. 
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