Pandemic Electronic Benefit Transfer (Chuyển Trợ
Cấp qua Mạng Điện Tử do Đại Dịch)
P-EBT giúp các gia đình mua thực phẩm trong giai đoạn COVID-19.

Hạn chót nộp đơn xin P-EBT đã được gia hạn tới
ngày 21 tháng Tám.
P-EBT là dành cho các gia đình đáp ứng được ít nhất là một trong các tiêu chí
này:
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 học tại một trường cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh (Community
Eligibility Provision - Quy Định về Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện của Cộng Đồng hoặc
Provision 2 - Quy Định 2).
Trẻ em ở độ tuổi 5-18 nhận được phúc lợi trợ cấp thực phẩm SNAP cho tháng Ba
năm 2020.

P-EBT là khoản
phúc lợi trợ cấp
thực phẩm một lần
cho các gia đình
không thể có được
các bữa ăn miễn
phí hoặc giảm giá
do trường học
đóng cửa.

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.

Để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp PEBT hoặc để được giúp nộp đơn xin, gọi cho trung tâm liên
lạc qua điện thoại về P-EBT tại số 833-613-6220.
Ai cần điền đơn xin trực tuyến?
❑ Các gia đình hội đủ điều kiện không tham gia SNAP.
❑

Các gia đình có con cái đủ điều kiện dưới 5 tuổi hoặc trong độ tuổi 19-21 và được
nhận phúc lợi trợ cấp SNAP cho tháng Ba năm 2020.

Người nhận SNAP có con cái ở độ tuổi 5-18 không cần phải nộp đơn.

Quý vị cần phải điền số điện thoại chính xác trong đơn xin vì nhân viên có thể cần gọi
cho quý vị để phê chuẩn đơn xin.
Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ nhận tiền P-EBT bằng cách nào?
Đối với các gia đình hiện đang nhận SNAP, tiền trợ cấp P-EBT sẽ được nạp vào Thẻ
Lone Star của họ. Các gia đình hiện không nhận được SNAP sẽ nhận được một thẻ PEBT nạp sẵn tiền trợ cấp qua thư bưu điện. Các gia đình sẽ nhận được tới tối đa $285
mỗi đứa trẻ.
Các gia đình có thể mua gì bằng thẻ P-EBT?
Các mặt hàng thực phẩm gia đình như trái cây, thịt/thịt gia cầm/cá, sữa và các sản phẩm
làm từ sữa, và bánh mì.
Có thể sử dụng phúc lợi trợ cấp P-EBT ở bất cứ nơi nào chấp nhận trợ cấp thực phẩm
SNAP.

Để biết thêm thông tin, truy cập https://hhs.Texas.gov/PEBT hoặc gọi
số 833-613-6220

