
Đã đăng ký chương trình Bữa ăn miễn phí và Giảm giá tại Trường

Từng bị gián đoạn đối với việc học trực tiếp do COVID (chẳng hạn như vắng mặt 5 ngày
học liên tiếp hoặc đóng cửa lớp học.) 

Các học sinh đủ điều kiện nhận P-EBT năm học 2021-22 nếu họ: 
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Chuyển khoản Trợ cấp Điện tử cho Đại dịch (P-EBT) cung cấp cho các gia
đình tiền để mua thực phẩm do bù đắp cho các bữa ăn bị bỏ lỡ ở trường do

COVID.

Trợ cấp P-EBT sẽ được đưa vào thẻ SNAP EBT của bạn hoặc thẻ P-EBT của năm
ngoái. Nếu con bạn mới đủ điều kiện và không thuộc SNAP, bạn sẽ được gửi thẻ P-

EBT qua đường bưu điện. Nếu năm ngoái bạn không có thẻ P-EBT, bạn có thể yêu cầu
một thẻ qua cổng thông tin.

 Xem mặt khác để biết các mẹo khắc phục sự cố.

Bạn có thể xem liệu con bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp không và nếu có, số tiền là
bao nhiêu. 
Cổng thông tin chỉ hiển thị chi tiết cho các khoản thanh toán đã bắt đầu xuất đi. Có 3 kỳ
thanh toán cho năm học 2021-2022: 

Thanh toán lần 1: Bao trả các bữa ăn bị bỏ lỡ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021: trợ
cấp đã được gửi vào thẻ vào cuối tháng 6. 
Thanh toán lần 1: Bao trả các bữa ăn bị bỏ lỡ từ tháng 12 đến tháng 2 năm 2022: trợ
cấp bắt đầu được gửi vào thẻ vào giữa tháng 7. 
Thanh toán lần 3: Covers meals missed from March-May 2022: benefits will start to
post sometime in August. Bao trả các bữa ăn bị bỏ lỡ từ tháng 3 đến tháng 5 năm
2022: trợ cấp sẽ bắt đầu được công bố vào khoảng tháng 8.

Kiểm tra xem con bạn có nhận được khoản thanh toán P-EBT hay không bằng
cách truy cập cổng thông tin dành cho phụ huynh * tại cutt.ly/pebtportal 

 *Lưu ý, cổng thông tin không thân thiện với thiết bị di động.

https://cutt.ly/pebtportal
https://cutt.ly/pebtportal


Để biết thêm thông tin, truy cập:  

justharvest.org/pebt-faq       

Gọi đường dây nóng của P-EBT theo số 1-877-343-0179. Có sẵn thông tin sau
khi bạn gọi tới:

Tên của con bạn
Ngày sinh của trẻ
Trường học hoặc học khu mà trẻ tham gia
Số điện thoại liên hệ 
Địa chỉ email liên hệ
Địa chỉ gửi thư hiện tại 
Mô tả ngắn gọn các vấn đề 
Những ngày cụ thể khi con bạn nghỉ học do COVID-19.

Gửi yêu cầu thông qua Mẫu Yêu cầu P-EBT của DHS tại
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA. Vui lòng điền nhiều thông tin nhất có thể vào
biểu mẫu. 

Phải làm gì nếu mọi thứ không ổn: 
Nếu có vấn đề với trợ cấp P-EBT của con bạn, bạn có thể:

Bạn vẫn có thể nhận các bữa ăn hè VÀ nhận P-EBT.
Việc nhận P-EBT không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư.
Việc nhận hỗ trợ y tế và thực phẩm không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư.

        Ghi nhớ!       

       Điều gì xảy ra nếu con bạn không đăng ký bữa ăn ở
trường?      

PA đang làm việc để có được kế hoạch P-EBT Mùa hè được USDA chấp thuận
và dự định phát hành các khoản trợ cấp đó vào mùa thu. 
Nếu bạn chưa đăng ký Bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá (FRP), bạn không thể
nhận lại trợ cấp. NHƯNG nó vẫn có giá trị áp dụng! 
Điền vào đơn đăng ký với trường của bạn hoặc tại: compass.state.pa.us càng
sớm càng tốt. Nếu bạn đăng ký trước ngày 31 tháng 8, bạn có thể đủ điều kiện
để nhận được Thanh toán P-EBT mùa hè vào mùa thu này
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