
 Chương Trình Chuyển Khoản Trợ Cấp Điện Tử 
 trong Đại Dịch (P-EBT) 
 Vui lòng lưu ý:  Để đủ điều kiện nhận P-EBT, quý vị  phải được đăng ký nhận bữa trưa miễn phí 
 hoặc giảm giá tại trường. Đơn đăng ký nhận bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá cho năm học 
 2021-2022 phải được nộp trước ngày 6 tháng Năm, 2022. Hãy sử dụng công cụ sau đây để liên hệ 
 với trường học của quý vị:  Utahns Against Hunger  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ). 

 P-EBT là gì 
 Chương Trình Chuyển Khoản Trợ Cấp Điện Tử trong Đại Dịch (Pandemic Electronic Benefits 
 Transfer, P-EBT) có thể giúp quý vị mua thực phẩm nếu con quý vị tạm thời mất quyền tiếp cận 
 các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường học do vắng mặt hoặc trường học đóng cửa vì lý 
 do khẩn cấp liên quan đến COVID trong năm học 2021-2022. 

 Năm nay, P-EBT sẽ hoạt động khác vì các trường học đóng cửa và nghỉ học liên quan đến 
 COVID ít hơn. 

 Làm sao tôi biết mình có hội đủ điều kiện nhận P-EBT không? 
 Khả năng hội đủ điều kiện nhận P-EBT* được xác định bởi: 

 ●  trường học của quý vị có tham gia Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia 
 ●  tình trạng nhận bữa ăn học đường miễn phí hoặc giảm giá của con quý vị 
 ●  các ngày trường học đóng cửa do COVID-19 hoặc con quý vị phải học từ xa hoặc trực 

 tuyến do vắng mặt vì lý do liên quan đến COVID-19 

 Khoản trợ cấp P-EBT là $7.10/học sinh/ngày. 

 *Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với trường học tại địa phương của mình nếu muốn nộp 
 đơn đăng ký nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Đơn đăng ký cho năm học 2021-2022 
 phải được gửi trực tuyến cho trường học hoặc đóng dấu bưu điện trước ngày 6 tháng Năm, 
 2022.  Utahns Against Hunger  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  )  có công cụ để liên 
 hệ với trường học của quý vị. 

 Tôi có cần đăng ký nhận P-EBT không? 
 Nếu trường học của một học sinh đủ điều kiện đã đóng cửa trong năm học 2021-2022 do 
 COVID-19 thì không cần nộp đơn đăng ký. Học sinh sẽ tự động nhận được trợ cấp P-EBT cho 
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 những ngày trường học đóng cửa. 

 Nếu một học sinh phải nghỉ học vì lý do vắng mặt liên quan đến COVID-19 vào một ngày mà 
 trường học không đóng cửa thì cần phải nộp đơn đăng ký trợ cấp P-EBT cho những ngày đó 
 đến nhà trường. Vui lòng liên hệ trường học của quý vị để biết thêm thông tin. 

 Trợ cấp P-EBT sẽ được chi trả như thế nào? 
 Bất cứ ai đã nhận SNAP từ tháng Chín, 2021 đến tháng gần nhất của năm học này và hội đủ 
 điều kiện nhận P-EBT nên kiểm tra số dư thẻ EBT của mình. Trợ cấp P-EBT sẽ được chuyển 
 vào thẻ SNAP EBT. 

 Với các hộ gia đình không nhận SNAP, nếu quý vị đủ điều kiện và trước đây đã có P-EBT, 
 khoản trợ cấp sẽ được thêm vào thẻ P-EBT hiện có của quý vị. Nếu quý vị không có thẻ này, 
 vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết hướng dẫn về cách yêu cầu thẻ thay 
 thế. Nếu cần thẻ mới, sau khi quý vị được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được thẻ P-EBT gửi qua 
 đường bưu điện. 

 Tôi có thể sử dụng thẻ P-EBT như thế nào? 
 Nếu cần thẻ mới, 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 đọc thẻ và quẹt thẻ. 
 ●  Nhập mã PIN trên bàn phím. Máy sẽ hiển thị ****. 
 ●  Nhấn phím OK hoặc ENTER. 
 ●  Nhân viên thu ngân sẽ nhập số tiền mua hàng, số tiền này sau đó sẽ được hiển thị trên 

 máy đọc thẻ. 
 ●  Nếu số tiền này chính xác, hãy nhấn phím YES. 
 ●  Nhân viên 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 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. 
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 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 

 Hãy giữ thẻ P-EBT của quý vị cho trường hợp nhận được thêm tiền trợ cấp P-EBT. 

 P-EBT Mùa Hè 
 Chương trình P-EBT Mùa Hè cho năm 2022 chưa được phê duyệt. Vui lòng truy cập trang web 
 này để tìm hiểu thêm thông tin trong tương lai. 

 Câu hỏi thường gặp (FAQ) 
 Làm sao tôi biết con mình có hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp P-EBT không? 

 Bất kỳ học sinh nào hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá và nhận được 
 thư thông báo từ khu học chánh cho năm học 2021-22 (bữa sáng và/hoặc bữa trưa) đều có thể 
 nhận được tiền trợ cấp P-EBT nếu: 

 trường học đóng cửa, dẫn đến việc học sinh mất quyền tiếp cận các bữa ăn học đường 

 hoặc 

 học sinh vắng mặt có lý do hoặc vì tình huống khẩn cấp liên quan đến COVID-19 trong 
 năm học 2021-2022. 

 Hiện tại, các trường học ở Utah tham gia Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia 
 theo Tùy Chọn Mùa Hè Liền Mạch và không thu phí bữa ăn của học sinh. Điều này không 
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 có nghĩa là hộ gia đình của quý vị đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá. 

 Chương trình này có yêu cầu đơn đăng ký không? 

 Quý vị không bắt buộc phải nộp đơn đăng ký P-EBT nếu trường học đóng cửa do COVID-19, 
 tuy nhiên quý vị phải đăng ký và nhận được thư thông báo về tình trạng hội đủ điều kiện nhận 
 bữa ăn học đường miễn phí hoặc giảm giá để tham gia P-EBT. Chúng tôi khuyến khích quý vị 
 liên hệ với trường học tại địa phương của mình nếu muốn nộp đơn đăng ký nhận các bữa ăn 
 miễn phí hoặc giảm giá. 

 ●  Thời hạn nộp đơn đăng ký bữa trưa học đường miễn phí hoặc giảm giá là ngày 6 tháng 
 Năm, 2022. Đơn đăng ký bữa trưa học đường miễn phí hoặc giảm giá trực tuyến phải 
 được gửi đến cho trường học hoặc có đóng dấu bưu điện trước ngày này để được xử 
 lý.  Utahns Against Hunger  (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  )  có công cụ để 
 liên hệ với trường học của quý vị. 

 Nếu trường học của con quý vị không đóng cửa hoặc con quý vị vắng mặt vào một thời điểm 
 khác vì lý do liên quan đến COVID-19 thì quý vị cần nộp đơn đăng ký cho trường học của con 
 quý vị. 

 Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền? 

 Mức trợ cấp P-EBT hằng ngày là $7.10 cho mỗi học sinh hội đủ điều kiện. 

 Ví dụ: nếu con quý vị đủ điều kiện và trường học đóng cửa 5 ngày, quý vị sẽ nhận được 
 $35.50 cho mỗi học sinh cho 5 ngày đó. Số tiền này sẽ được chi trả tự động. 

 Nếu con quý vị đủ điều kiện và vắng mặt 3 ngày do COVID-19 vào một thời điểm khác 
 thời gian đóng cửa trường học, quý vị sẽ nhận được $21.30 cho mỗi học sinh. Để nhận 
 được số tiền này, phụ huynh cần nộp đơn đăng ký vì việc vắng mặt diễn ra vào thời 
 điểm mà trường học không đóng cửa. 
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 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. 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. 

 Vui lòng xem phần “Tôi sử dụng thẻ P-EBT như thế nào” ở trên để biết hướng dẫn về cách sử 
 dụng thẻ của quý vị. 

 Khi nào thì các khoản trợ cấp này sẽ khả dụng? 

 Trợ cấp P-EBT sẽ bắt đầu được chuyển vào tháng Sáu, 2022. Các trường học và khu học 
 chánh sẽ yêu cầu thanh toán P-EBT vào những thời điểm khác nhau. Vui lòng kiểm tra với 
 trường học để biết thêm thông tin về thời gian quý vị có thể sẽ nhận được trợ cấp. Quý vị cũng 
 có thể kiểm tra thẻ để xem khoản trợ cấp P-EBT. 

 Các trợ cấp này có hiệu lực truy thu không? 

 Trợ cấp này chỉ dành cho năm học 2021-2022 hiện tại. Chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ 
 với trường học tại địa phương của mình nếu muốn nộp đơn đăng ký nhận bữa ăn miễn phí 
 hoặc giảm giá và trao đổi về khoảng thời gian quý vị hội đủ điều kiện.  Utahns Against Hunger 
 (  https://www.uah.org/get-help/school-meals  ) có công  cụ để liên hệ với trường học của quý vị. 

 Tôi có thể sử dụng thẻ P-EBT ở đâu? 
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 Quý vị có thể sử dụng thẻ P-EBT tại bất kỳ cửa hàng thực phẩm bán lẻ nào chấp nhận thẻ 
 SNAP EBT. Utah có trên 1,400 nhà bán lẻ được phê duyệt 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 P-EBT? 

 Được, 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 nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá nào sau này. 

 P-EBT có được coi là gánh nặng xã hội không? 

 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 274 ngày kể từ khi được cấp. 

 Nếu tôi chuyển đi thì sao? 

 Hãy đảm bảo trường học của mỗi con của quý vị biết được địa chỉ gửi thư chính xác của quý vị. 
 Nếu quý vị cần thay đổi địa chỉ liên quan đến thẻ P-EBT của mình, vui lòng tham khảo phần 
 dưới đây và gửi thông tin yêu cầu trong email liên hệ của quý vị. 

 Nếu không tìm được câu trả lời trong Câu hỏi thường gặp này thì tôi có thể 
 liên hệ với ai? 

 Quý vị có thể liên hệ với trường học về các câu hỏi liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện, 
 bao gồm: 

 Trường học của tôi đã gửi yêu cầu thanh toán P-EBT chưa? 
 Con tôi có tên trong yêu cầu không? 
 Con tôi có hội đủ điều kiện nhận P-EBT không? 

 Nếu quý vị cần đổi thẻ P-EBT, gặp khó khăn khi đặt mã PIN hoặc cần cập nhật địa chỉ gửi thư: 

 ●  Gửi email đến  PEBT@utah.gov  với các thông tin sau  đây: 
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 ○  Dòng tiêu đề: Vấn đề về Thẻ PEBT 
 ○  Nội dung email: 

 ■  Mô tả vấn đề 
 ■  Họ tên của tất cả các con của quý vị 
 ■  Ngày sinh của tất cả các con của quý vị 
 ■  Mã ID học sinh cho từng trẻ (thông tin này không bắt buộc nhưng là 

 thông tin chính xác nhất để tìm tài khoản) 
 ■  Địa chỉ gửi thư đầy đủ của quý vị, bao gồm số phòng, số lô, số căn hộ và 

 mã ZIP 
 ■  Họ tên của quý vị như được đăng ký với trường học 
 ■  Thông tin liên hệ của quý vị 
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CON QUÝ 
VỊ CÓ 

Mức trợ cấp được xác định 
theo số ngày mà một học sinh 
đủ điều kiện không đi học trực 

tiếp vì trường đóng cửa do 
COVID-19 

HOẶC

số ngày mà học sinh không 
thể đến trường vì lý do liên 

quan đến COVID

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 2021-2022 hay không. Tài liệu này không đảm bảo quý 
vị được hưởng các trợ cấp mà chỉ được sử dụng làm công cụ giáo dục và cung cấp thông tin.

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

KHÔNG

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

Rất tiếc, con quý vị sẽ 
không hội đủ điều kiện 
hưởng P-EBT trong năm 
học 2021-2022. 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.

Con quý vị có theo học tại một 
trường học có tham gia Điều 

Khoản Hội Đủ Điều Kiện Cộng 
Đồng (Community Eligibility 

Provision, CEP) hoặc Điều 
Khoản 2 không?

HOẶC

Hộ gia đình quý vị đã hoàn thành 
đơn đăng ký bữa ăn miễn phí 

hoặc giảm giá với trường học và 
được xác định là hội đủ điều kiện 
chưa? Thời hạn nộp đơn đăng ký 
cho khu học chánh của quý vị là 
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VÀ

Quý vị có nhận được thư thông 
báo về tình trạng nhận bữa ăn 

miễn phí hoặc giảm giá cho năm 
học 2021-2022 không?

Các trường học công cộng 
trực tuyến ở Utah không 

tham gia Chương Trình Bữa 
Trưa Học Đường Quốc Gia 

(NSLP). Quý vị sẽ KHÔNG hội 
đủ điều kiện hưởng P-EBT.

Nếu quý vị ghi danh vào 
một trường công đặc cách, 
vui lòng liên hệ với trường 

học của quý vị để biết thêm 
thông tin.

KHÔNG
cho một 

trong những 
lựa chọn này

Con quý vị có ghi danh vào môi 
trường học tập ảo hoặc trực 

tuyến không?

Trong năm học 2021-2022, TẤT CẢ HỌC SINH, bất kể tình trạng thu nhập như thế nào, đều có thể được nhận một BỮA SÁNG MIỄN PHÍ và một 
BỮA TRƯA MIỄN PHÍ cho mỗi ngày đi học. Việc này không đồng nghĩa rằng học sinh đủ điều kiện hưởng P-EBT hoặc được giảm giá - miễn phí.

  

 

Chủ Lao Động/Cơ Hội Việc Làm Công Bằng • Các hỗ trợ bổ sung (điều chỉnh thích nghi) và các dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu cho 
những người khuyết tật bằng cách gọi đến số 801-526-9240. Những người điếc, khiếm thính hoặc khiếm khuyết âm ngữ có thể gọi 

đến Dịch Vụ Tiếp Âm Utah bằng cách quay số 711. Dịch Vụ Tiếp Âm Utah Tiếng Tây Ban Nha: 1-888-346-3162.

học ở trường tham 
gia Chương Trình 

Bữa Trưa Học Đường 
Quốc Gia (NSLP) 

không?


