
Quý vị sẽ nhận được P-EBT nếu học sinh:
· Đã nhận P-EBT trước đây,
· Đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá theo Chương trình 

Bữa trưa Học đường Quốc gia (National School Lunch Program - 
NSLP), hoặc

· Học ở trường có bữa ăn tại trường miễn phí cho tất cả học sinh (Điều 
khoản Đủ điều kiện Cộng đồng-CEP)*, VÀ

· Nghỉ học vì lý do liên quan đến COVID. Ví dụ bao gồm:
· Học sinh mắc COVID, phải cách ly, hoặc nghỉ học do các triệu 

chứng giống COVID và/hoặc chờ kết quả xét nghiệm âm tính
· Trường của học sinh tạm thời đóng cửa để học từ xa

*Ngay bây giờ tất cả học sinh được ăn miễn phí tại trường theo các quy tắc COVID đặc biệt. Truy 
cập MAp-EBT.org để biết danh sách các trường CEP. Liên hệ với trường học để nộp đơn NSLP 
nếu trước đây quý vị không nhận được P-EBT và trường học không phải CEP.

Sử dụng P-EBT & SNAP không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của quý vị và con. An 
toàn khi nhận những phúc lợi này. P-EBT mùa hè sắp đến. Hãy giữ thẻ của quý vị.

Phụ thuộc vào số ngày học sinh nghỉ học vì lý do liên quan đến COVID:Tôi có thể nhận 
được bao nhiêu?

· Khoản thanh toán P-EBT sẽ có vào 25 tháng 5 (vắng mặt từ tháng 
9, 2021 - tháng 4, 2022), 25 tháng 6 (vắng mặt tháng 5) và 25 
tháng 7 (vắng mặt tháng 6).

· Nếu đã nhận P-EBT trước đây, hãy kiểm tra thẻ DTA EBT hoặc 
P-EBT quý vị đã có!

· Cần thẻ DTA EBT mới? Yêu cầu thẻ qua DTA Connect, gọi 
877-382-2363 hoặc đến văn phòng DTA

· Cần thẻ P-EBT mới? Truy cập DTAConnect.com/pebt hoặc gọi 
877-382-2363 và nhấn phím 7

· Nếu mới nhận P-EBT: hãy kiểm tra thư có thẻ P-EBT hoặc, nếu nhận 
được phúc lợi DTA, hãy kiểm tra thẻ DTA EBT.

Không chia sẻ với tiểu bang thông tin y tế bí mật nào về nghỉ học liên quan đến COVID cho điều kiện P-EBT

P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

Vắng mặt 16 ngày trở lên = 128 đô la/thángVắng mặt 6-15 ngày = 71 đô la/thángVắng mặt 1-5 ngày = 21 đô la/tháng

Quỹ thực phẩm EBT Đại dịch (P-EBT) cho Năm học 2021-2022

Tôi có thể nhận 
P-EBT không?

MAp-EBT.org • Đường dây hỗ trợ DTA 877-382-2363 (nhấn phím “7”)
Nhận thêm tiền thực phẩm hàng tháng với SNAP - lên đến 835 đô la cho 

một gia đình 4 người! Quý vị có thể nhận P-EBT & SNAP cùng lúc 
MAp-EBT.org/SNAP

KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

Làm thế nào & khi nào
 tôi sẽ nhận được tiền?


