
Cách Nộp Đơn Xin P-EBT  

Chuyển Tiếp Phúc Lợi Qua Mạng Trong Đại Dịch (P-EBT) là phúc lợi được cung cấp một lần cho những gia 

đình đủ điều kiện được mua thực phẩm.  

P-EBT dành cho các gia đình đáp ứng được ít nhất một trong những tiêu chí dưới đây:  

• Trẻ lên tối đa 12 tuổi và được chứng nhận là được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại 

trường học của Texas trong thời gian năm học 2019-20.  

• Trẻ từ 5-18 tuổi và được nhận phúc lợi thực phẩm SNAP cho tháng Ba, 2020.  

• Trẻ theo học tại một trường học có cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả các học sinh (Điều 

Khoản về Tình Trạng Đáp Ứng Đủ Điều Kiện của Cộng Đồng hoặc Điều Khoản 2).  

Ai cần điền thông tin vào đơn xin trực tuyến?  

• Những gia đình KHÔNG được nhận phúc lợi SNAP cho tháng Ba, 2020 VÀ có con được chứng 

nhận là được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá, hoặc theo học tại một trường cung cấp 

bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh.  

• Các gia đình được nhận phúc lợi SNAP cho tháng Ba, 2020, có con dưới 5 tuổi và/hoặc trong độ 

tuổi từ 19 đến 21 tính đến ngày 17 tháng Ba, 2020.  

Những ai không cần nộp đơn xin?  

• Các gia đình được nhận phúc lợi SNAP cho tháng Ba, 2020 và có con độ tuổi 5-18 tính đến ngày 

17 tháng Ba, 2020. Các phúc lợi sẽ được tải vào thẻ SNAP mà quý vị đang có muộn nhất vào 

ngày 22 tháng Năm. Không cần thực hiện hành động nào.  

Tôi nộp đơn thế nào?  

• Vào đầu tháng Sáu, trường học của quý vị sẽ gửi cho quý vị một email có chứa đường dẫn nộp 

đơn. Thời gian nộp đơn sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng Sáu, 2020.  

• Nếu quý vị được nhận phúc lợi SNAP và con quý vị được phê duyệt P-EBT, cơ quan Dịch Vụ Dịch 

Vụ Nhân Sinh và Y Tế (HHS) sẽ gửi tiền vào Thẻ Lone Star hiện có của quý vị. Nếu hiện tại quý vị 

không được nhận phúc lợi SNAP, HHS sẽ gửi qua đường bưu điện cho quý vị một thẻ P-EBT 

được tải sẵn các phúc lợi.  

Các gia đình cần điền thông tin nào vào trong đơn xin?  

Đơn xin sẽ yêu cầu có được thông tin về từng đứa con và phụ huynh đang nộp đơn. Điều quan trọng là 

quý vị hãy điền nhiều thông tin nhất có thể.  

Những thông tin sau đây bắt buộc phải có trên đơn xin:  

• Tên của chủ hộ gia đình  

• Họ của chủ hộ gia đình  

• Ngày sinh của chủ hộ gia đình  

• Giới tính của chủ hộ gia đình  

• Địa chỉ bưu tín của chủ hộ gia đình  

• Tên của trẻ  

• Họ của trẻ  



• Giới tính của trẻ  

• Ngày sinh của trẻ  

• Tên Học Khu  

• Loại trường học (công lập, tư thục, bán công, hoặc khác)  

Những thông tin sau đây không bắt buộc phải có trên đơn xin với từng trẻ:  

• Tên đệm của trẻ  

• An Sinh Xã Hội của Trẻ  

• Số ID Trường Học  

o Dù cho mục này có thể khác nhau tùy thuộc vào trường học hoặc học khu của quý vị, 

mục này có thể chỉ ID Học Sinh hoặc ID Địa Phương. Quý vị có thể tìm thấy số này trên 

thẻ tường trình của con quý vị, bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin dành cho học 

sinh hoặc phụ huynh, hoặc bằng cách hỏi con quý vị.  

Quý vị đã sẵn sàng điền thông tin vào đơn xin?  

Đường dẫn để nộp đơn sẽ có vào tuần đầu tiên của tháng Sáu và kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu, 2020. 

Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được đường dẫn để nộp đơn xin P-EBT do trường học của họ gửi đến.  

Quý vị có thắc mắc liên quan đến P-EBT?  

Để biết thêm thông tin, xin hãy ghé thăm hhs.texas.gov/PEBT. Sẽ có một trung tâm gọi điện của P-EBT 

hoạt động trong tháng Sáu khi có thể nộp đơn xin. Số điện thoại của trung tâm sẽ có trong thông tin mà 

trường học quý vị cung cấp khi họ gửi cho quý vị đường dẫn nộp đơn. 
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