
 
 

SKIP THE TRIP! 
denvergov.org/humanservices 

We are here to serve your unique needs 
online, by phone, or in person! 

Nearly all of the services and benefits we 
offer are available without ever having to 
come to our office. Let’s start where you 
are. Call us at 720-944-4DHS (4347). 

Applying for Benefits 

To apply for public assistance benefits or 
have your existing benefits redetermined or 
recertified, visit www.colorado.gov/PEAK. 
You can upload any documents needed for 
your case through Colorado PEAK, or mail 
them to the address below. 

Denver Human Services 
Website 
www.denvergov.org/humanservices 

Phone 
720-944-4DHS (4347) 

Mailing Address 
Denver Human Services 
1200 Federal Blvd. 
Denver, CO 80204 

LET’S CONNECT BY 
PHONE OR ONLINE 
GET AN EBT CARD 

Once your application for benefits is 
accepted, we will provide your card via 
overnight or priority mail. For those with 
more urgent needs for either new or 
replacement cards, we offer in-person 
pickup by appointment. Call 720-944-4DHS 
(4347) to discuss what works best for you. 

CHECK STATUS OF BENEFITS 

To check the status or balance of your 
existing benefits, or check messages 
related to your case, download the 
MyCOBenefits mobile app. 

INTERVIEW FOR BENEFITS 

If you are required to complete an interview 
for your benefits, you may do this over the 
phone by calling 720-944-4DHS (4347). 

MAKE CHILD SUPPORT PAYMENTS 

Child support payments may be paid online 
at https://childsupport.state.co.us or by 
mail with a check or money order. 

GET A PAPER APPLICATION 

If you are a new customer and cannot 
access our website or have mobility issues, 
we can bring the paperwork to you. Call 
our document delivery hotline at 720-944-
1520. We will leave an application at your 
door and can make arrangements to return 
to pick it up once you complete it. 

GET HOUSING ASSISTANCE 

Emergency assistance services include 
evictions, rental and mortgage assistance, 
first month’s rent and deposit assistance, 
and help with some energy bills. Denver 
residents can apply online at https://bit. 
ly/356h8vT. For those outside Denver 
County, call 2-1-1. 

http://childsupport.state.co.us
http://www.colorado.gov/PEAK
https://bit.ly/356h8vT
https://bit.ly/356h8vT
https://denvergov.org/humanservices


 

 

 
 

 

¡EVITE DESPLAZARSE! 
denvergov.org/humanservices 

Podemos atender sus necesidades específicas 
en línea, por teléfono o de manera presencial. 

Casi todos los servicios y beneficios que 
ofrecemos están disponibles sin que tenga que 
venir a nuestra oficina. Puede comunicarse con 
nosotros desde donde esté llamando al 720-
944-4DHS (4347). 

Solicitud de beneficios 

Si desea solicitar beneficios de asistencia pública 
o necesita que se vuelvan a determinar o certificar 
sus beneficios existentes, visite www.colorado. 
gov/PEAK. Puede cargar cualquier documento 
necesario para su caso a través de Colorado PEAK 
o puede enviarlos por correo a la dirección que se 
indica a continuación. 

Acerca del Denver Human 
Services (Departamento de 
Servicios Humanos de Denver) 

Sitio web 
www.denvergov.org/humanservices 

Teléfono 
720-944-4DHS (4347) 
Dirección postal 
Denver Human Services 
1200 Federal Blvd. 
Denver, CO 80204 

CONECTÉMONOS EN 
LÍNEA O POR TELÉFONO 

SOLICITAR UNA TARJETA EBT 

Una vez que se acepte la solicitud para beneficios, 
le enviaremos la tarjeta por correo prioritario o con 
entrega al día siguiente. Si necesita una tarjeta de 
reemplazo o una tarjeta nueva de manera urgente, 
puede programar una cita para retirarla en persona. 
Llame al 720-944-4DHS (4347) para debatir qué 
modalidad le resulta más conveniente. 

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE SUS 
BENEFICIOS 
Para comprobar el estado o el saldo de sus 
beneficios existentes, o revisar los mensajes 
relacionados con su caso, descargue la aplicación 
móvil MyCOBenefits. 

ENTREVISTA PARA BENEFICIOS 

Si es necesario completar una entrevista para sus 
beneficios, puede hacerlo por teléfono llamando al 
720-944-4DHS (4347). 

PAGOS DE MANUTENCIÓN DE MENORES 

Los pagos de manutención de menores se pueden 
hacer en línea en https://childsupport.state.co.us o 
por correo con un cheque o giro postal. 

OBTENCIÓN DE UNA SOLICITUD 
IMPRESA 
Si usted es un cliente nuevo y no puede acceder a 
nuestro sitio web o tiene problemas de movilidad, 
podemos llevarle la documentación. Llame a 
nuestra línea directa de entrega de documentos al 
720-944-1520. Dejaremos una solicitud en su 
puerta y podemos coordinar para volver a recogerla 
una vez que la complete. 

ASISTENCIA DE VIVIENDA 

Los servicios de asistencia de emergencia incluyen 
asistencia en caso de desalojo, alquiler e hipoteca, 
asistencia de depósito y alquiler del primer mes, 
y ayuda con algunas facturas de electricidad. 
Los residentes de Denver pueden presentar una 
solicitud en línea en https://bit.ly/356h8vT. Quienes 
se encuentran fuera del Condado de Denver deben 
llamar al 2-1-1. 

http://childsupport.state.co.us
http://www.colorado.gov/PEAK
http://www.colorado.gov/PEAK
https://bit.ly/356h8vT
https://denvergov.org/humanservices


 

 
 

KHÔNG CẦN ĐI XA! 
denvergov.org/humanservices 

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ nhu cầu đặc 
thù của quý vị trực tuyến, qua điện thoại 
hoặc gặp trực tiếp! 

Hầu hết các dịch vụ và phúc lợi mà chúng 
tôi cung cấp đều có sẵn mà quý vị không 
cần phải đến văn phòng của chúng tôi. 
Hãy bắt đầu từ nơi quý vị đang hiện diện. 
Gọi cho chúng tôi tại số 720-944-4347. 

Nộp Đơn Xin Phúc Lợi 

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin hỗ trợ phúc lợi công 
cộng hoặc cần xác định lại hoặc xác nhận lại các 
phúc lợi hiện có, hãy vào xem www.colorado. 
gov/PEAK. Quý vị có thể tải lên các tài liệu cần 
thiết cho trường hợp của mình thông qua hệ thống 
Colorado PEAK, hoặc gửi tài liệu qua thư cho 
chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê dưới đây. 

Denver Human Services 
Trang web 
www.denvergov.org/humanservices 

Điện thoại 
720-944-4DHS (4347) 

Địa Chỉ Gửi Thư 
Denver Human Services 
1200 Federal Blvd. 
Denver, CO 80204 

HÃY KẾT NỐI QUA ĐIỆN 
THOẠI HOẶC QUA MẠNG 

NHẬN THẺ EBT 

Một khi đơn xin phúc lợi của quý vị được chấp 
thuận, chúng tôi sẽ gửi thẻ của quý vị bằng thư 
tốc hành hoặc thư ưu tiên. Đối với những người 
có nhu cầu cấp thiết hơn về thẻ mới hoặc thẻ thay 
thế, chúng tôi cho quý vị đặt hẹn để tự đến lấy. 
Hãy gọi số 720-944-4DHS (4347) để thảo luận 
những gì thuận tiện nhất cho quý vị. 

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG PHÚC LỢI 

Để kiểm tra tình trạng hoặc số dư của phúc lợi 
hiện có hoặc kiểm tra các thông báo liên quan đến 
trường hợp của quý vị, hãy tải xuống ứng dụng 
dành cho thiết bị di động MyCOBenefits. 

PHỎNG VẤN XIN PHÚC LỢI 

Nếu cần hoàn thành buổi phỏng vấn xin phúc lợi, 
quý vị có thể thực hiện qua điện thoại bằng cách 
gọi đến số 720-944-4DHS (4347). 

THANH TOÁN TIỀN CẤP DƯỠNG 
NUÔI CON 

Quý vị có thể thanh toán trực tuyến tiền cấp 
dưỡng nuôi con tại https://childsupport.state. 
co.us hoặc gửi chi phiếu hoặc phiếu chuyển tiền 
qua thư. 

NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ 

Nếu quý vị là khách hàng mới và không thể truy 
cập vào trang web của chúng tôi hoặc có vấn đề 
về di chuyển, chúng tôi có thể mang giấy đăng ký 
đến cho quý vị. Hãy gọi cho đường dây nóng dịch 
vụ giao tài liệu của chúng tôi theo số 720-944-
1520. Chúng tôi sẽ để đơn đăng ký ở trước cửa 
nhà quý vị và có thể sắp xếp để quay lại lấy sau 
khi quý vị hoàn tất. 

NHẬN HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở 

Các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp bao gồm hỗ trợ khi bị 
trục xuất, hỗ trợ tiền thuê nhà và tiền thế chấp, hỗ 
trợ tiền thuê nhà và tiền đặt cọc trong tháng đầu 
tiên cũng như trợ giúp về một số hóa đơn điện 
nước. Cư dân Denver có thể đăng ký trực tuyến 
tại https://bit.ly/356h8vT. Với những người sống 
ở bên ngoài Hạt Denver, hãy gọi số 2-1-1. 

http://childsupport.state.co.us
http://childsupport.state.co.us
http://www.colorado.gov/PEAK
http://www.colorado.gov/PEAK
http://bit.ly/356h8vT
https://denvergov.org/humanservices

