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Hạn chót nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm P-EBT đã được gia hạn tới ngày 21 
tháng Tám. Vui lòng xem lại các tiêu chí để biết gia đình quý vị có hội đủ điều kiện 
và cần nộp đơn xin trợ cấp hay không. Pandemic Electronic Benefit Transfer 
(Chuyển Trợ Cấp Qua Mạng Điện Tử do Đại Dịch - P-EBT) là khoản phúc lợi trợ cấp 
một lần cho các gia đình hội đủ điều kiện để mua thực phẩm.  
 

 

P-EBT dành cho các gia đình đáp ứng được ít nhất là một trong các tiêu chí sau: 

• Trẻ em dưới 21 tuổi được chứng nhận là đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá 
thông qua National School Lunch Program (Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Toàn Quốc) tại 
trường học ở Texas trong năm học 2019-20. 

• Trẻ em từ 5-18 tuổi được nhận trợ cấp thực phẩm SNAP (Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ 
Sung) cho tháng Ba năm 2020. 

• Trẻ em học tại một trường cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh thông qua Community 
Eligibility Provision (Quy Định về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện của Cộng Đồng - CEP) hoặc Quy 
Định 2 (P2).  

Tình trạng nhập cư không quan trọng khi đăng ký P-EBT. Quy chế gánh nặng xã hội không áp dụng cho 

các khoản phúc lợi trợ cấp P-EBT. 

Ai cần điền đơn xin trực tuyến? 

• Các gia đình KHÔNG nhận được phúc lợi trợ cấp SNAP cho tháng Ba năm 2020 VÀ có con cái 

được chứng nhận đủ điều kiện nhận các bữa ăn tại trường miễn phí hoặc giảm giá hoặc học tại 

một trường cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh thông qua Chương Trình Bữa Trưa Học 

Đường Toàn Quốc. 

• Các gia đình nhận được trợ cấp SNAP cho tháng Ba năm 2020, có con cái dưới 5 tuổi và/hoặc 

trong độ tuổi từ 19 đến 21 kể từ ngày 17 tháng Ba năm 2020. Những đứa trẻ này phải được 

chấp thuận cho nhận các bữa ăn tại trường miễn phí hoặc giảm giá hoặc theo học tại một 

trường cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh thông qua Chương Trình Bữa Trưa Học 

Đường Toàn Quốc.  

 

Ai không cần nộp đơn? 

• Các gia đình được nhận phúc lợi trợ cấp SNAP cho tháng Ba năm 2020 có con cái ở độ tuổi 5-18 

tính đến ngày 17 tháng Ba năm 2020 không cần phải nộp đơn. Tiền trợ cấp đã được nạp vào thẻ 

SNAP hiện tại của quý vị vào cuối tháng Năm. Quý vị không cần làm gì thêm.  

 

Tôi nộp đơn như thế nào? 

• Trường của quý vị chắc hẳn đã gửi email cho quý vi cùng với đường liên kết tới đơn xin vào đầu 

tháng Sáu. Giai đoạn tiếp nhận đơn xin sẽ kéo dài tới ngày 21 tháng Tám, 2020. 

• Nếu quý vị không nhận được đường liên kết tới đơn xin hoặc nếu quý vị cần giúp đỡ điền đơn 

xin P-EBT, vui lòng liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc qua Điện Thoại về P-EBT tại số 833-613-6220 

từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 8:00 sáng – 6:00 chiều. 
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• Nếu quý vị nhận được trợ cấp SNAP và con của quý vị được chấp thuận cho P-EBT, Texas Health 

and Human Services (Sở Y Tế và các Dịch Vụ Nhân Sinh Texas - HHS) sẽ nạp tiền vào Thẻ Lone 

Star hiện tại của quý vị. Nếu hiện tại quý vị không nhận trợ cấp SNAP, HHS sẽ gửi cho quý vị thẻ 

P-EBT đã nạp tiền trợ cấp.  

 

 

Các gia đình cần thông tin để điền đơn xin? 

Đơn xin sẽ yêu cầu cung cấp thông tin về từng đứa trẻ và phụ huynh đứng đơn. Điều quan trọng là quý 

vị phải điền càng nhiều thông tin càng tốt. 

 

Sau đây là các thông tin bắt buộc phải cung cấp trong đơn xin: 

• Tên của chủ hộ 

• Họ của chủ hộ 

• Ngày sinh của chủ hộ 

• Giới tính của chủ hộ 

• Địa chỉ nhận thư của chủ hộ  

• Số điện thoại cố định 

• Số điện thoại di động hoặc điện thoại liên lạc vào ban ngày 

o Quý vị cần phải điền số điện thoại chính xác trong đơn xin vì nhân viên Sở Y Tế và các 

Dịch Vụ Nhân Sinh Texas có thể cần gọi cho quý vị để phê chuẩn đơn xin.  

• Tên của đứa trẻ 

• Họ của đứa trẻ 

• Giới tính của đứa trẻ 

• Ngày sinh của đứa trẻ 

• Tên Học Khu 

• Dạng trường học (công lập, tư thục, bán công, hoặc dạng khác) 

Không bắt buộc phải cung cấp các thông tin sau đây trong đơn xin cho mỗi đứa trẻ: 

• Tên đệm của đứa trẻ 

• Số An Sinh Xã Hội của đứa trẻ  

• Mã Số Học Sinh do Trường cấp 

o Mặc dù thuật ngữ này có thể khác nhau tùy thuộc vào trường hoặc học khu của quý vị, 

nó có thể được gọi là Student ID (Mã Số Học Sinh) hoặc Local ID (Mã Số Địa Phương). 

Quý vị sẽ có thể tìm thấy số này trên phiếu báo điểm của con của quý vị, bằng cách đăng 

nhập vào cổng thông tin của học sinh hoặc phụ huynh hoặc bằng cách hỏi con của quý 

vị. 

Quý vị đã sẵn sàng điền đơn xin? 

Giai đoạn tiếp nhận đơn xin kéo dài đến ngày 21 tháng Tám, 2020. Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ nhận 

được đường liên kết tới đơn xin P-EBT từ trường của họ.  
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Quý vị có thắc mắc về P-EBT không? 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://hhs.texas.gov/pebt. Nếu có thắc mắc về tình trạng hội 

đủ điều kiện hoặc nếu quý vị cần giúp nộp đơn xin, liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc qua Điện Thoại về P-

EBT tại số 833-613-6220 từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, 8:00 sáng – 6:00 chiều. 

https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19

