P-EBT là gì
Chuyển Khoản Điện Tử Trợ Cấp Trong Đại Dịch (Pandemic Electronic Benefits Transfer, PEBT) là khoản trợ cấp giúp mua thực phẩm dành cho các hộ gia đình có con tạm thời mất
quyền tiếp cận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại học đường do nhà trường đóng cửa liên
quan đến đại dịch ở bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2020-2021.
Khả năng hội đủ điều kiện hưởng* P-EBT được xác định bởi việc tham gia Chương Trình Bữa
Trưa Học Đường Quốc Gia (National School Lunch Program), tình trạng bữa ăn miễn phí hoặc
giảm giá tại trường, và số ngày học sinh học từ xa hoặc trực tuyến (tối thiểu 5 ngày liên tiếp).
*Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với nhà trường tại địa phương của mình nếu
muốn nộp đơn xin nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Utahns Against Hunger có
một công cụ để liên hệ với nhà trường của quý vị.
Làm sao tôi biết mình có hội đủ điều kiện không?
Để nhận P-EBT, học sinh phải được đăng ký nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá thông qua
trường học của mình.
Bất cứ ai đã nhận SNAP từ tháng Chín năm 2020 đến tháng gần nhất và hội đủ điều kiện
hưởng P-EBT, sẽ cần kiểm tra số dư thẻ EBT của mình. Các khoản trợ cấp P-EBT sẽ được
thêm vào thẻ SNAP EBT của họ.
Đối với các hộ gia đình không được nhận SNAP, nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ được cấp một thẻ
P-EBT mới (tương tự thẻ ghi nợ), ngay cả khi quý vị đã nhận một thẻ trong lần cấp năm 2020.
Xem lại trang này để biết thông tin về khả năng và khi nào các khoản trợ cấp P-EBT bổ sung có
thể được cung cấp.
Các trường có trong danh sách lần cấp đầu tiên | tiếng Tây Ban Nha

Tôi sử dụng thẻ này như thế nào?
Sau khi quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thẻ P-EBT qua đường bưu điện. Quý vị
sẽ cần kích hoạt thẻ của mình trước khi sử dụng. Quý vị có thể dùng thẻ này để mua thực
phẩm.
Làm theo các bước sau khi dùng thẻ:
●
●
●
●
●
●

Kích hoạt thẻ trước khi mua sắm bằng cách chọn mã PIN của quý vị. Quý vị sẽ nhận
được hướng dẫn về cách đặt mã PIN cho thẻ của mình.
Tải về ứng dụng di động connectebt hoặc truy cập trang web connectebt.com.
Luôn kiểm tra số dư trước khi quý vị mua sắm.
Tại cửa hàng, hãy chọn EBT trên máy Điểm Bán Hàng (hoặc đầu đọc thẻ) và quẹt thẻ.
Dùng bàn phím nhập mã PIN của quý vị. Máy sẽ hiển thị ****.
Nhấn phím OK hoặc ENTER.

●
●
●
●

Thu ngân sẽ nhập số tiền mua, số tiền này sau đó sẽ được hiển thị trên máy Điểm Bán
Hàng (hoặc đầu đọc thẻ).
Nếu số tiền này chính xác, hãy nhấn phím YES.
Thu ngân sẽ đưa biên lai cho quý vị. Hãy chắc chắn rằng thông tin trên biên lai là chính
xác.
Giữ biên lai này để biết số dư mới của quý vị cho lần mua sắm tiếp theo.

Quý vị có thể sử dụng thẻ P-EBT giống như các thẻ ghi nợ tại hầu hết các cửa hàng bán thực
phẩm. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các cửa hàng được phê duyệt trong khu vực của mình
bằng cách nhập mã zip vào công cụ tìm nhà bán lẻ.
Dưới đây là danh sách các mặt hàng quý vị có thể và không thể mua.
Quý vị CÓ THỂ mua các thực phẩm chưa chế biến sẵn như:
●
●
●
●
●

Bánh mì và ngũ cốc
Trái cây và rau củ
Thịt, cá và thịt gia cầm
Các sản phẩm từ sữa
Cây và hạt để trồng lấy thực phẩm

Quý vị KHÔNG THỂ mua các mặt hàng như:
●
●
●
●
●

Thực phẩm chế biến sẵn, ví dụ: các thực phẩm nóng và thực phẩm có thể ăn ngay tại
cửa hàng
Bia, rượu vang, rượu, thuốc lá điếu hoặc thuốc lá
Các mặt hàng không phải thực phẩm, ví dụ: thức ăn dành cho vật nuôi, xà phòng, các
sản phẩm từ giấy, các đồ dùng vệ sinh
Các loại vitamin và thuốc
Các vật dụng vệ sinh cá nhân, ví dụ: dầu gội đầu, chất khử mùi, kem đánh răng, mỹ
phẩm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)
Làm sao tôi biết con mình có hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp P-EBT không?
Bất cứ trẻ nào đã hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá (bữa sáng và/hoặc bữa
trưa) hoặc đi học ở trường được quy định rõ là có đa số học sinh hội đủ điều kiện hưởng
những bữa ăn này đều có thể nhận được khoản tiền thanh toán P-EBT nếu trường của các em
đóng cửa tối thiểu 5 ngày liên tiếp trong năm học 2020-2021.
Chương trình này có yêu cầu đơn xin không?
Quý vị không phải nộp đơn xin P-EBT cho loạt trợ cấp P-EBT này. Tuy nhiên, quý vị phải được
đăng ký cho bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường. Vui lòng liên hệ với nhà trường tại địa
phương nếu quý vị muốn nộp đơn đề nghị các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Utahns Against
Hunger có một công cụ để liên hệ với nhà trường của quý vị.

Con tôi sẽ nhận các trợ cấp này bằng cách nào?
Các trợ cấp P-EBT sẽ được cấp trên thẻ EBT, tương tự thẻ ghi nợ. Thẻ này sẽ được gửi qua
đường bưu điện kèm hướng dẫn kích hoạt và sử dụng thẻ EBT. Nếu quý vị đã có thẻ SNAP
EBT và đủ điều kiện hưởng các trợ cấp P-EBT, tiền sẽ được tự động ghi có vào thẻ của quý vị.
Khi nào thì các khoản trợ cấp này sẽ khả dụng?
Các trợ cấp P-EBT sẽ bắt đầu được cấp vào tuần cuối cùng của tháng Ba, 2021. Chúng tôi dự
tính cấp số tiền thanh toán bổ sung vào tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy, 2021.
Các trợ cấp này có hiệu lực trở về trước không?
Khả năng hội đủ điều kiện hưởng* P-EBT được xác định bởi việc tham gia Chương Trình Bữa
Trưa Học Đường Quốc Gia (National School Lunch Program), tình trạng bữa ăn miễn phí hoặc
giảm giá tại trường, và số ngày học sinh học từ xa hoặc trực tuyến. Các trợ cấp này là dành
cho năm học 2020-2021. Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với nhà trường tại địa phương
của mình nếu muốn nộp đơn xin nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá và trao đổi về
khoảng thời gian quý vị hội đủ điều kiện. Utahns Against Hunger có một công cụ để liên hệ với
nhà trường của quý vị.
Tôi có thể sử dụng thẻ P-EBT ở đâu?
Quý vị có thể sử dụng thẻ P-EBT tại bất cứ cửa hàng thực phẩm bán lẻ nào chấp nhận thẻ
SNAP EBT. Utah có trên 1,400 nhà bán lẻ được phê duyệt mà có thể chấp nhận và xử lý các
giao dịch mua SNAP bằng thẻ EBT. Những nhà bán lẻ này đa dạng từ các siêu thị cho đến
những cửa hàng tiện lợi và chợ của nông dân. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các cửa hàng
được phê duyệt trong khu vực của mình bằng cách nhập mã zip vào công cụ tìm nhà bán lẻ.
Con tôi vẫn có thể sử dụng chương trình bữa ăn mùa hè của trường trong khi nhận PEBT?
Có, tham gia chương trình P-EBT không ảnh hưởng đến chương trình bữa ăn mùa hè của trẻ
hoặc bất kỳ khả năng hội đủ điều kiện hưởng bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nào sau này.
P-EBT sẽ được coi là gánh nặng xã hội không?
Việc sử dụng các khoản trợ cấp này không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị hoặc
con em quý vị. Bài kiểm tra gánh nặng xã hội sẽ không xét đến các trợ cấp P-EBT.
Những trợ cấp này sẽ có giá trị trong bao lâu?
Quý vị phải sử dụng các khoản trợ cấp này trong vòng 365 ngày.
Nếu không tìm được câu trả lời trong FAQ này thì tôi có thể gọi cho ai?
(833) 940-2990

Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Trợ Cấp EBT
Trong Đại Dịch (P-EBT) của Utah
DÀNH CHO TRẺ EM ĐỘ TUỔI ĐI HỌC
Sơ đồ này được lập để giúp các gia đình Utah xác định xem con em mình có đủ
điều kiện hưởng trợ cấp P-EBT trong năm học 2020-2021 hay không. Tài liệu này
không đảm bảo quý vị được hưởng các trợ cấp mà chỉ làm công cụ giáo dục và
cung cấp thông tin.

Các mức trợ cấp được
quyết định bởi việc học
sinh không được tiếp cận
bữa ăn do học từ xa hay vẫn
được. Học sinh sẽ không
hội đủ điều kiện hưởng
P-EBT vào những ngày học
tập trực tiếp khi các bữa ăn
được cung cấp.

CON QUÝ VỊ CÓ

học ở trường tham gia
Chương Trình Bữa Trưa
Học Đường Quốc Gia
không?

CÓ
Con quý vị có đủ điều kiện
hưởng các bữa ăn miễn phí
hoặc giảm giá tại trường hoặc
có học ở trường tham gia Điều
Khoản Hội Đủ Điều Kiện Cộng
Đồng (Community Eligibility
Provision, CEP) không?

KHÔNG

CÓ

KHÔNG
Đáng tiếc là con quý
vị sẽ không hội đủ
điều kiện hưởng P-EBT
trong năm học 20202021. Vui lòng truy cập
jobs.utah.gov để biết
danh sách các nguồn
lực tiềm năng hoặc gọi
số 211 nếu hộ gia đình
của quý vị cần trợ giúp
thực phẩm ngay.

Tất cả các trường học ở Utah
đều cung cấp bữa ăn miễn phí
cho các hộ gia đình trong năm
học này. Điều này không có
nghĩa là tất cả học sinh sẽ tự
động đủ điều kiện hưởng P-EBT.
Có hai chương trình riêng biệt.

CÓ
CÓ

CON QUÝ VỊ CÓ

được ghi danh vào môi
trường học tập ảo hoặc
trực tuyến không?

KHÔNG
Các mức trợ cấp được quyết định
bởi việc học sinh không được tiếp
cận bữa ăn trong khi đi học vào
các ngày giảng dạy trực tiếp hay
vẫn được. Học sinh sẽ không hội
đủ điều kiện hưởng P-EBT vào
những ngày học tập trực tiếp khi
các bữa ăn được cung cấp.

CÓ
Con quý vị có học
trực tiếp ở trường
không?

