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BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP MẤT CẮP PHÚC LỢI BẰNG ĐIỆN TỬ
Hướng dẫn: Điền đầy đủ vào đơn và gửi lại cho nhân viên văn phòng quận hạt. Bất kỳ sự chậm trễ nào 
trong hoàn thành hoặc/và việc gửi mẫu đơn này có thể làm chậm trễ quy trình xử lý thay thẻ cho quý vị.

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP MẤT CẮP PHÚC LỢI BẰNG ĐIỆN TỬ:
Nếu quý vị cho rằng mình là nạn nhân của trường hợp phúc lợi qua Chuyển Khoản Phúc Lợi Điện Tử (EBT) bị mất 
cắp bằng hình thức điện tử, hãy gọi đến số Dịch Vụ Khách Hàng EBT California miễn phí.

• Dịch vụ Khách hàng EBT làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần: 1-877-328-9677
• TTY: 1-800-735-2929 (Dịch vụ chuyển tiếp viễn thông dành cho người khiếm thính/khuyết tật phát âm)

Phúc lợi qua EBT của quý vị có thể được thay thế nếu:
• Quý vị có đem theo thẻ EBT khi phúc lợi bị ăn cắp từ tài khoản EBT của quý vị.
• Quý vị vẫn còn giữ thẻ EBT mà đã bị sử dụng trong vụ trộm cắp điện tử, và quý vị đã trao thẻ này cho cơ 

quan trợ cấp của quận.
• Quý vị đã gọi đến Đường Dây Trợ Giúp Dịch Vụ Khách Hàng California EBT và báo cáo về phúc lợi của 

quý vị bị mất cho Nhân viên đại diện Dịch Vụ Khách Hàng EBT. Dịch Vụ Khách Hàng sẽ cung cấp cho quý 
vị một mã số cho đơn tranh chấp. Viết số này vào mẫu đơn Báo Cáo Trường Hợp Mất Cắp Phúc Lợi Bằng
Điện Tử - EBT 2259.

• Quý vị trình báo cảnh sát về phúc lợi tiền mặt bị mất cắp của quý vị. Quý vị  không cần phải khai báo với 
cảnh sát nếu chỉ có phúc lợi thực phẩm bị mất cắp.

• Quý vị điền đầy đủ đơn EBT 2259 và trao cho nhân viên của quận.
• Quý vị dùng mã số đơn trình cáo cảnh sát _______________________ trên mẫu EBT 2259 hoặc cho nhân 

viên quận biết tại sao quý vị không thể trình báo cảnh sát.
•  Quý vị còn giữ thẻ EBT khi vụ trộm tiền diễn ra, phúc lợi bị ăn cắp khỏi tài khoản EBT của quý vị và quý vị 

đã tự cung cấp số thẻ EBT và số nhận dạng cá nhân (PIN) của mình cho bên thứ 3 không được ủy quyền; 
và quý vị đã tin là bên thứ 3 này là nhà cung cấp EBT đã ký hợp đồng hợp lệ, nhà bán lẻ được chấp thuận 
hoặc một tổ chức chính phủ, nhưng không quá một lần trong thời gian 36 tháng đối với phúc lợi tiền mặt và 
không quá hai lần trong sáu tháng đối với phúc lợi thực phẩm. Các vụ việc này thường được gọi một cách 
không chính thức là lừa đảo.

Hướng dẫn trình báo cảnh sát về phúc lợi tiền mặt bị trộm cắp của quý vị:
• Liên lạc với sở cảnh sát thành phố hoặc quận. KHÔNG GỌI 911. Tìm số điện thoại của sở cảnh sát dành 

cho những trường hợp không khẩn cấp.
• Quý vị có thể trình báo cáo cảnh sát qua điện thoại, trực tiếp hoặc trên trang web của sở cảnh sát. Kiểm tra 

với sở cảnh sát địa phương để biết cách nộp báo cáo. Báo cáo cảnh sát này sẽ có một số biên bản. Hãy 
giữ số này. Quý vị sẽ cần cung cấp nó khi điền đơn EBT 2259.

• Quý vị có thể không cần nộp báo cáo cảnh sát nếu quý vị có lý do chính đáng. Vui lòng gọi cho nhân viên 
quận và giải thích lý do chính đáng vì sao quý vị đã không nộp báo cáo cảnh sát, để họ có thể tiến hành 
xem xét lý do chính đáng đó.

• Báo cáo sự cố trộm cắp trợ cấp EBT theo hình thức điện tử và mọi khiếu nại trong tương lai đều có 
thể được đưa ra để điều tra.

Các phúc lợi EBT không thể được thay thế nếu:
• Quý vị không điền đầy đủ đơn EBT 2259 trong vòng 90 ngày theo lịch kể từ ngày của giao dịch trộm cắp

điện tử.
• Thẻ EBT của quý vị đã bị mất hoặc bị đánh cắp.
• Quý vị đã đưa số thẻ EBT và số nhận dạng cá nhân của mình cho một người mà quý vị quen biết và trợ

cấp của quý vị đã bị họ đánh cắp.
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THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ TÀI KHOẢN TRỢ CẤP ĐIỆN TỬ (EBT)

• Nếu thẻ EBT của quý vị bị mất/đánh cắp, hãy báo cáo ngay lập tức cho Bộ phận Dịch vụ Khách 
hàng EBT tại 1-877-328-9677 để họ có thể hủy thẻ của quý vị và cung cấp cho quý vị một thẻ mới.

• Trộm cắp theo hình thức điện tử là một hình thức trộm cắp danh tính. Giữ an toàn EBT và mã số 
nhận dạng cá nhân (PIN) của quý vị! Giữ bí mật mã PIN của quý vị!

• Chính quyền Quận, Tiểu bang và Liên bang sẽ không bao giờ yêu cầu mã PIN của quý vị.
• Nhà cung cấp EBT, các chợ, chợ nông sản, hoặc bất cứ nhân viên thu ngân hoặc quản lý nào sẽ 

không bao giờ yêu cầu mã PIN của quý vị.
• Nếu có người yêu cầu mã PIN của quý vị, họ thật sự đang cố đánh cắp trợ cấp của quý vị. Đừng 

cho họ mã PIN của quý vị!
• Đừng mang theo số an sinh xã hội (SSN) của quý vị.
• ĐỪNG BAO GIỜ nhập mã PIN nếu quý vị nghĩ mình đang bị ai đó theo dõi. Người ta có thể đánh 

cắp trợ cấp EBT của quý vị nếu họ biết số thẻ EBT và mã PIN của quý vị.
• Dùng tay che bàn phím của máy EBT khi nhập mã PIN.
• ĐỪNG BAO GIỜ đọc to mã PIN cho nhân viên cửa hàng, ngay cả khi họ yêu cầu. Nếu quý vị cần 

trợ giúp sử dụng thẻ của mình, quý vị nên cân nhắc thêm tên một người mà quý vị tin tưởng vào hồ 
sơ để làm đại diện được ủy quyền cho quý vị. Liên lạc với nhân viên quận để dàn xếp việc này.

• Quý vị có thể đổi mã PIN bất cứ lúc nào bằng cách gọi Bộ phận Dịch vụ Khách hàng EBT tại 
1-877-328-9677 hoặc đến văn phòng trợ cấp quận tại địa phương của quý vị.

• Đừng thiết lập mã PIN là 1234, 1111 hoặc 0000. Những mã PIN này rất dễ đoán cho những kẻ trộm.
• Nếu gia đình quý vị có những người giữ thẻ EBT khác, hãy nhắc nhở họ giữ an toàn thẻ EBT và mã 

PIN. Người mà biết số thẻ, số SSN và ngày sinh của quý vị có khả năng thay mã PIN của quý vị.
• Nếu thẻ EBT của quý vị không hoạt động, đừng tiếp tục quẹt thẻ trên máy EBT. Đây là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến hành vi trộm cắp đường điện tử.
• Bất cứ khi nào có thể, đừng mua sắm tại các cửa hàng mà quý vị tin rằng có thể đang đánh cắp 

thông tin hoặc trợ cấp của quý vị.
• ĐỪNG sử dụng thẻ EBT tại những máy ATM hoặc EBT mà trông như đã bị hỏng hoặc bị phá - 

những máy như vậy có thể đánh cắp thông tin thẻ và mã PIN của quý vị.
• Nếu quý vị không còn muốn dùng thẻ EBT cho trợ cấp tiền mặt của mình, quý vị có thể chuyển trợ 

cấp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình. Liên lạc với nhân viên quận hoặc văn phòng trợ 
cấp của quận tại địa phương để có thêm thông tin.

• Vui lòng báo cáo bất cứ hoạt động đáng nghi ngờ nào liên quan đến EBT đến đường dây nóng về 
lừa đảo tại: 1-800-344-8477.
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Tôi tin rằng phúc lợi của tôi đã bị trộm cắp bởi:
Một hoạt động đánh cắp thông tin thẻ (skimming):  

  
          

  

 

  

Việc sử dụng thiết bị điện tử để lấy thông tin của quý vị 
khi quý vị không hay biết.
Một vụ lừa đảo:  Lừa đảo bằng cách thuyết phục quý vị 
trao thẻ EBT và/hoặc thông tin cá nhân cho người khác.

Tôi đã bị lừa đảo   n
n

n n

n

n

Nếu chọn ô này, vui lòng 
điền đơn EBT 2259A.

Thẻ của tôi đã bị đánh cắp 
thông tin 

Tôi đã có thẻ EBT bên mình mọi lúc: Có  Không 

Lần cuối tôi sử dụng thẻ EBT của mình là ngày: Ngày: Tại (Địa điểm):

Tôi đã nộp một báo cáo cảnh sát vào ngày: Ngày: Số biên bản báo cáo:

Tên của sở cảnh sát hoặc cảnh sát trưởng:

Tôi đã không nộp một báo cáo cảnh sát: 
Lý do không nộp báo cáo cảnh sát:

Nếu quý vị được yêu cầu gọi cho số điện thoại nào đó hoặc truy cập một trang web nào đó, vui lòng 
cung cấp số điện thoại hoặc trang web đó.
Nếu là một tin nhắn, số điện thoại quý vị được yêu 
cầu gọi là:

Trang web quý vị được yêu cầu truy cập:

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN TRỢ CẤP
Họ: Tên: Tên lót viết tắt: Số thẻ EBT:

Địa chỉ (Đường hoặc Hộp thư bưu điện): Thành phố: Tiểu bang: Zip: 

Điện thoại: Địa chỉ email: 

THÔNG TIN VỀ SỰ CỐ

THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG
Tôi có thông tin về người đã đánh cắp trợ cấp của tôi. Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin về người đó.

Họ: Tên: Quan hệ với quý vị:

Địa chỉ: Thành phố: Tiểu bang: Zip:

Thông tin bổ sung về đối tượng và sự cố: 
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GIAO DỊCH
Vui lòng liệt kê tất cả các giao dịch trộm trợ cấp tiền mặt dưới đây. (Sử dụng thêm trang giấy nếu cần)

Ngày
Giao dịch

Số tiền
Giao dịch

Tên của địa điểm nơi
(các) giao dịch đã xảy ra

Địa chỉ của địa 
điểm nơi (các) giao 

dịch đã xảy ra
Số Hồ Sơ

Vui lòng cung cấp bất cứ thông tin bổ sung nào quý vị cảm thấy quan trọng đối với sự cố này.

Tôi xin tuyên bố theo hình phạt khai man của luật pháp Hoa kỳ và Tiểu bang California rằng những 
thông tin tôi cung cấp tại mẫu này là trung thực, chính xác và đầy đủ theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi. 
Tôi hiểu rằng nếu tôi cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc bỏ sót thông tin mà tôi biết đó là sự thật và 
tôi nhận khoản phúc lợi mà lẽ ra tôi không đủ điều kiện được nhận, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn lại, 
tôi có thể bị mất điều kiện được phúc lợi, tôi có thể bị phạt và bị kết tội.

TUYÊN BỐ KHAI SỰ THẬT

Chữ ký của Người nhận trợ cấp: Ngày:

Chữ ký của Chủ thẻ (Nếu khác với người nhận trợ cấp): Ngày:

CHỈ DÀNH CHO QUẬN SỬ DỤNG
APPROVED:    

 

n n DENIED:
Case Name: County: SUID: Date:

County Worker Name (Please Print): County Worker Phone Number: County Worker Signature:

CWD Authorizing Signature (Supervisor or Above): CWD Authorizing Name (Please Print): 

Title of CWD Authorizing: CWD Authorizing Phone Number:

COUNTY WELFARE DEPARTMENT! ONCE APPROVED OR DENIED BY A SUPERVISOR OR ABOVE, A 
COMPLETED COPY OF THIS FORM MUST BE SCANNED AND SENT VIA EMAIL TO THE CALIFORNIA 
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES: CDSSEBT@DSS.CA.GOV FAILURE TO DO SO MAY RESULT 
IN YOUR COUNTY NOT BEING REIMBURSED. 
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