
Lá thư này được gửi đến cho các gia đình có: 

• Con được nhận phúc lợi thực phẩm SNAP cho tháng Ba, 2020.  

• Trẻ được chứng nhận là được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường học trong 
năm học 2019-20 của Texas. 

• 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). 

Nếu quý vị không đáp ứng được tối thiểu một trong những tiêu chí này, quý vị không đủ điều kiện nhận 
phúc lợi được mô tả dưới đây. 

Kính Gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ,  

Chúng tôi hiểu rõ về tình huống khó khăn mà quý vị đang trải qua và mong muốn quý vị biết rằng hộ gia 
đình của quý vị có thể đủ điều kiện nhận phúc lợi Chuyển Tiếp Phúc Lợi Qua Mạng Trong Đại Dịch (P-
EBT) để mua thực phẩm tại cửa hàng bán lẻ bất kỳ chấp nhận Thẻ Lone Star của Texas.   
 
P-EBT là phúc lợi cấp một lần có giá trị tối đa là $285 và sẽ được phát trên một thẻ EBT để trợ giúp các 
gia đình trong thời gian trường học đóng cửa không được dự đoán trước này.  
 
Trẻ từ sơ sinh đến 12 tuổi và được chứng nhận là được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại 
trường học của Texas trong năm học 2019-20, và tất cả trẻ theo học tại một trường cung cấp bữa ăn 
miễn phí cho tất cả học sinh (Điều Khoản về Tình Trạng Đáp Ứng Đủ Điều Kiện của Cộng Đồng, hoặc Điều 
Khoản 2) đều đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT.  
 
Các gia đình được nhận phúc lợi SNAP cho tháng Ba, 2020 và có con từ 5-18 tuổi vào thời điểm ngày 17 
tháng Năm, 2020, không cần nộp đơn cho những trẻ đó. Những gia đình này sẽ được nhận phúc lợi P-
EBT trên Thẻ Lone Star hiện tại của mình trễ nhất là vào ngày 22 tháng Năm. Quý vị không phải thực 
hiện hành động nào khác. 
 
Các gia đình có con từ sơ sinh đến 12 tuổi và được chứng nhận là được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc 
giảm giá trong năm học 2019-20 cần nộp đơn xin P-EBT. (Nhóm này bao gồm các gia đình được nhận 
phúc lợi SNAP cho tháng Ba, 2020 và có con dưới 5 tuổi, và có con trong độ tuổi từ 19 đến 21.) Những 
gia đình này sẽ cần nộp đơn xin P-EBT qua mạng. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được một email do 
trường học gửi đến, trong đó có một đường dẫn để nộp đơn xin P-EBT vào tuần đầu tiên của tháng Sáu. 
Quý vị sẽ có thời gian điền thông tin vào đơn xin đến hết ngày 30 tháng Sáu, 2020. Ngay khi được phê 
duyệt, một thẻ P-EBT sẽ được gửi qua đường bưu điện đến hộ gia đình của quý vị. 
 

Xin hãy tham khảo tài liệu “Cách Nộp Đơn Xin P-EBT” để có thêm thông tin về quá trình nộp đơn và 
những thông tin nào quý vị sẽ cần phải cung cấp.   
 

Quý vị có thể sử dụng phúc lợi thực phẩm P-EBT trong vòng một năm kể từ ngày phúc lợi này được cấp. 
Không thể chuyển đổi phúc lợi P-EBT cho người khác hoặc thành hình thức khác.  
 

Chúng tôi tin tưởng rằng phúc lợi này sẽ chứng minh là đem lại lợi ích cho người nhận. Để có thêm 
thông tin, xin hãy ghé trang hhs.texas.gov/PEBT.  Sẽ có một trung tâm gọi điện của P-EBT hoạt động 
trong tháng Sáu vào thời gian nộp đơn xin. Số điện thoại của trung tâm sẽ có trong thông tin mà chúng 
tôi gửi cho quý vị cùng với đường dẫn nộp đơn. 

Trân trọng, 

https://hhs.texas.gov/services/health/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-information-texans/pandemic-ebt-p-ebt-due-covid-19

