Trợ cấp P‐EBT cho năm học 2020‐2021

Xin chào gia đình Brookline,
Những học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường học sẽ nhận được trợ cấp
Pandemic (Đại dịch) EBT (P‐EBT) đến hết năm học 2020‐2021. Bạn có thể sử dụng trợ cấp P‐EBT mua
thực phẩm lành mạnh cho học sinh và gia đình. Điều quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt trong
đại dịch COVID‐19.
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?
● Học sinh đủ điều kiện học từ xa hoàn toàn sẽ nhận được 117,20 đô la mỗi tháng.
● Học sinh đủ điều kiện học kết hợp sẽ nhận được 58,60 đô la mỗi tháng.
● Học sinh đến trường nửa ngày hoặc học trực tiếp hoàn toàn không đủ điều kiện nhận P‐EBT.
Tôi sẽ nhận trợ cấp P‐EBT tháng 10 và tháng 11 như thế nào?
● Trợ cấp tháng 10 và tháng 11 sẽ được phát MỘT lần.
● Trước đây tôi đã nhận P‐EBT: Tiền sẽ được chuyển vào thẻ EBT hoặc P‐EBT vào cuối tháng 12.
● Tôi chưa từng nhận P‐EBT: Nếu bạn đã nhận được SNAP và/hoặc TAFDC, tiền sẽ được chuyển
vào thẻ DTA EBT bạn đã có. Nếu bạn chưa nhận được SNAP và/hoặc TAFDC, hãy tìm thư và thẻ
DTA vào giữa tháng 1.
Tôi sẽ nhận trợ cấp P‐EBT năm 2021 như thế nào?
● Trước đây, tôi đã nhận trợ cấp P‐EBT qua thẻ P‐EBT: Bắt đầu từ tháng 1, hãy kiểm tra tiền
chuyển vào thẻ P‐EBT vào ngày 25 hàng tháng trong phần còn lại của năm học.
● Trước đây, tôi đã nhận trợ cấp P‐EBT qua thẻ DTA EBT: Bắt đầu từ tháng 1, hãy kiểm tra tiền
chuyển vào thẻ EBT vào ngày 25 hàng tháng trong phần còn lại của năm học.
● Nếu bạn chưa từng nhận trợ cấp P‐EBT:
○ Nếu bạn nhận được SNAP và/hoặc TAFDC, hãy kiểm tra tiền trong thẻ DTA EBT.
○ Nếu bạn KHÔNG nhận được SNAP và/hoặc TAFDC, bạn sẽ nhận được thư từ DTA. Bạn
cũng sẽ nhận được thẻ P‐EBT trong một phong bì khác. GIỮ LẠI THƯ ĐẾN KHI BẠN ĐÃ
NHẬN VÀ ĐỔI MÃ PIN THẺ. Trong thư có mã số học sinh mà bạn cần để đổi mã PIN thẻ.
Mỗi tháng, tiền sẽ được chuyển vào thẻ của bạn vào ngày 25 hàng tháng cho tháng trước đó. Ví dụ: trợ
cấp P‐EBT tháng 2 sẽ dựa trên tình hình học tập của học sinh trong tháng 1.
Không còn thẻ P‐EBT?
Yêu cầu thẻ thay thế tại DTAconnect.com/pebt. Nếu bạn cần trợ giúp để nhận thẻ mới, hãy liên hệ Sở
Dịch vụ Thực phẩm Brookline. Nếu bạn cần thẻ EBT mới, hãy gọi DTA theo số 1‐877‐382‐2363.

QUAN TRỌNG: Sử dụng P‐EBT không ảnh hưởng đến bạn hoặc tình trạng nhập cư của học sinh. Quy
định về gánh nặng công không áp dụng với chương trình này.
Cần thêm hỗ trợ thực phẩm?
● Nếu bạn đủ điều kiện nhận P‐EBT, bạn có khả năng đủ điều kiện nhận trợ cấp thực phẩm hàng
tháng liên tục SNAP. Kiểm tra nếu bạn đủ điều kiện và đăng ký tại DTAConnect.com.
● Bạn cũng có thể nhận bữa ăn MIỄN PHÍ ở trường hoặc tại các điểm giao hàng từ xa. Tìm địa
điểm gần bạn tại www.meals4kids.org/find‐meal‐site.
Để được hỗ trợ: truy cập MAp‐EBT.org hoặc Sở Dịch vụ Thực phẩm.
Trân trọng,
Sở Dịch vụ Thực phẩm PSB

