
Fresh Bucks được cấp kinh phí từ Thuế Đồ Uống Có Đường của Thành Phố 
Seattle và do Văn Phòng Bền Vững & Môi Trường Seattle (Seattle Office of 
Sustainability & Environment) quản lý. 

Đăng ký quay số công khai sẽ mở vào ngày 11 tháng 10 năm 2021. 

Bắt đầu từ ngày 11 đến 29 tháng 10, hãy đăng ký 
nhận phúc lợi Fresh Bucks cho năm 2022. 

Tất cả mọi người phải đăng ký năm phúc lợi 
2022, ngay cả khi người nộp đơn hiện đang là 
khách hàng của Fresh Bucks. Người nộp đơn 
có thể gửi hồ sơ đăng ký qua mạng hoặc qua điện 
thoại và các thông tin chi tiết này sẽ có sẵn trên 
SeattleFreshBucks.org vào ngày 1 tháng 10. Cần có 
các thông tin sau đây để xác định tính hội đủ điều 
kiện:

Số người trong hộ gia đình. 
“Hộ gia đình” có nghĩa là tất cả những người sống chung 
với người nộp đơn và chia sẻ các chi phí. Nếu quy mô hộ 
gia đình của người nộp đơn thường xuyên thay đổi, vui 
lòng ghi rõ quy mô hộ gia đình ổn định nhất.

Tổng thu nhập của hộ gia đình, trước thuế, trong 12 
tháng vừa qua.

Địa chỉ nhà hiện tại. Quý vị cần nhập chính xác thông tin 
này, nếu không thì có thể ảnh hưởng đến việc nộp hồ sơ 
đăng ký. Nếu người nộp đơn không có địa chỉ nhà, vui lòng nhập địa chỉ gửi thư.

Tất cả đơn đăng ký đủ điều kiện, không trùng lặp nhận được trong thời gian đăng ký quay số công khai sẽ 
được tham gia quay số công khai. Tất cả người nộp đơn đều có cơ hội công bằng để được lựa chọn trong 
quay số công khai, cho dù họ đăng ký qua mạng hay qua điện thoại. 

Fresh Bucks hợp tác với các tổ chức, phòng khám y tế tại địa phương và cộng đồng để ghi danh cho 
những người đủ điều kiện được nhận phúc lợi Fresh Bucks. Nếu người nộp đơn đã gửi hồ sơ đăng ký với 
một tổ chức đối tác thì không cần nộp đơn đăng ký Quay Số Công Khai. 

Quý vị có thắc mắc? Hãy truy cập SeattleFreshBucks.org hoặc gọi đến số call 206-684-2489.

Đăng ký để nhận phúc lợi Fresh Bucks năm 2022! 
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