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HỖ TRỢ THỰC PHẨM CỦA CÁC GIA ĐÌNH CÓ CON ĐẾN TRƯỜNG 
Tiểu bang Louisiana đã nhận được sự phê chuẩn của liên bang để ban hành các phúc lợi theo chương trình 

Chuyển khoản Điện tử Trợ cấp trong Đại dịch (Pandemic EBT, hay P-EBT) trong năm học 2021-22 cho các gia 

đình có con em đi học thường nhận được các bữa ăn giảm giá hay miễn phí nhưng đã không nhận được các 

bữa ăn như thế do các lịch học trực tuyến được trường phê chuẩn hay các trường hợp cách ly được phê 

chuẩn phát sinh từ đại dịch COVID-19. 

KHÔNG CÓ QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN XIN 
NÀO ĐỐI VỚI CÁC PHÚC LỢI NÀY. 
Trường của con em quý vị đã cung cấp cho tiểu bang 
mọi thông tin cần thiết để xác định các phúc lợi dành 
cho con em của quý vị. Cơ quan DCFS hiện đang xử lý 
việc cấp phúc lợi cho từng trẻ hội đủ điều kiện. 

Nếu quý vị đã nhận được một thẻ P-EBT trong năm 
học 2020-21, các khoản phúc lợi trong năm học 
2021-22 sẽ được cấp dựa trên thẻ ấy. Xin vui lòng 
giữ kỹ thẻ ấy. Mọi khoản phúc lợi tiềm năng trong 
tương lai sẽ được cấp dựa trên thẻ ấy. 

Các khoản phúc lợi sẽ có hiệu lực truy tính từ ngày 
01 tháng 08 năm 2021 để trang trải cho cả năm học 
và sẽ được cấp thành nhiều đợt. Các khoản phúc lợi sẽ 
được thể hiện trên Cổng Phụ huynh P-EBT trực tuyến. 

Căn cứ theo báo cáo của nhà trường, nếu lịch học 
của học sinh là con em của quý vị đã thay đổi, mức 
phúc lợi hay tư cách hưởng phúc lợi của con em 
quý vị sẽ thay đổi tương ứng. 

XIN LƯU Ý: Nếu quý vị chưa nhận được một thẻ P-EBT 

trong năm học 2020-21, một thẻ đứng tên con em của 

quý vị sẽ được gửi cho quý vị qua đường thư tín. Có 

thể mất đến 30 ngày để nhận được thẻ. 

CẦN CÓ MÃ SỐ HỌC SINH 

Để kích hoạt thẻ P-EBT của mình, quý vị sẽ cần đến 

mã số Học sinh của con em mình để nhập vào mục số 

An sinh Xã hội của trẻ. Nếu quý vị không có mã số Học 

sinh của con em mình, xin liên hệ với nhà trường. 

CÓ THỂ SỬ DỤNG THẺ P-EBT ĐỂ MUA ĐƯỢC GÌ? 

Các thẻ P-EBT có thể được sử dụng để mua hầu hết 

các hạng mục thực phẩm tại bất cứ cửa hàng nào nhận 

thanh toán qua thẻ EBT theo Chương trình Hỗ trợ Dinh 

dưỡng Bổ sung (SNAP). Các khoản phúc lợi có thể 

được sử dụng để mua hàng tạp phẩm trực tuyến tại một 

nhà bán lẻ. 

NẾU CÓ THẮC MẮC VỀ TƯ CÁCH HƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH DỰA TRÊN TÌNH TRẠNG HỌC TẬP 

CỦA CON EM MÌNH, TÔI NÊN LIÊN HỆ VỚI AI? 

Mỗi trường đều thiết lập các hồ sơ và quy định đến 

trường của mình trong đại dịch COVID-19. Trường của 

con em quý vị sẽ xác nhận thông tin về con em của 

quý vị. Đối với các thắc mắc về tư cách hưởng chương 

trình, xin liên hệ với trường của con em quý vị. Cơ quan 

DCFS không xác định tư cách hưởng chương trình. 

Để có thêm thông tin về trường hợp của con em quý 

vị, hãy ghé qua Cổng Thông tin Phụ huynh  P-EBT 

tại địa chỉ: dcfs.la.gov/pebt-parent-portal.

TRƯỜNG CỦA CON EM QUÝ VỊ ĐÃ CUNG CẤP 
THÔNG TIN CHO BIẾT CON EM CỦA QUÝ VỊ 
HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG PHÚC LỢI P-EBT 

. 

3
6
0

_
 2

0
9
0

5
5
9

_
P

-E
B

T
_
2

0
2

0
-2

1
_

R
E

V
5
.3

 

CÁCH LY ĐƯỢC 
PHÊ CHUẨN 
Các học sinh hội đủ điều kiện 
thuộc diện cách ly được phê 
chuẩn do COVID-19 

HỌC TRỰC TUYẾN 
HOÀN TOÀN 
Các học sinh hội đủ điều kiện 
thuộc diện học trực tuyến hoàn 
toàn suốt tháng được phê 
chuẩn do COVID-19. 

BẬC 1 (1-5 ngày): 21,30$ 

BẬC 2 (6-15 ngày): 71,00$ 

BẬC 3 (Hơn 15 ngày): 127,80$ 

MỖI THÁNG 

127,80$ 

MỖI THÁNG 


