Trợ cấp Thực phẩm cho Gia đình
Trong Thời gian Trường học Đóng cửa
Trợ cấp EBT Đại dịch (Pandemic EBT, hoặc P-EBT) cung cấp sự hỗ trợ về mặt tài chính cho các gia
đình để họ có thể trang trải chi phí ăn uống trong thời gian trường học đóng cửa. Trợ cấp này được
cấp cho TẤT CẢ các gia đình có con nhỏ được ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường ở Oregon.

Ai đủ điều kiện?
Bất cứ hộ gia đình nào có con nhỏ mà nếu trường học không đóng cửa trong giai đoạn đại dịch COVID19thì sẽ được ăn miễn phí và giảm giá tại trường. Điều này bao gồm các gia đình có con đang theo học một
trường K12 (mẫu giáo đến lớp 12), trường mầm non hoặc chương trình Headstart được tổ chức tại trường
mà thường tham gia vào Chương trình Ăn Trưa Tại trường Quốc gia (National School Lunch Program). Các
gia đình này có thể nhận trợ cấp EBT Đại dịch và đồng thời cũng có thể đến lấy các phần ăn chuẩn bị
sẵn theo dạng "grab and go/đến lấy về" tại các trường học. Trợ cấp P-EBT cũng khác với trợ cấp SNAP
khẩn cấp bổ sung hiện cũng đang có sẵn, và các gia đình đủ điều kiện sẽ được nhận cả hai.
Tình trạng di trú không quan trọng đối với trợ cấp EBT Đại dịch. Trợ cấp EBT Đại dịch sẽ không bị
tính là công phí theo thủ tục kiểm tra công phí.

Trợ cấp này được bao nhiêu?
Khoản trợ cấp này tương đương với giá trị của một tháng tiền ăn tại trường và không liên quan gì đến cấp
độ "miễn phí" hoặc "giảm giá" nếu quý vị đủ điều kiện. Trợ cấp này mỗi tháng là:

Tháng Ba = $69 mỗi đứa trẻ
Tháng Tư = $126 mỗi đứa trẻ
Tháng Năm = $120 mỗi đứa trẻ
Tháng Sáu = $69 mỗi đứa trẻ

Chương trình này hoạt động như thế nào?
Trợ cấp sẽ được cấp thông qua thẻ EBT cho chủ hộ gia đình. Thẻ này có thể dùng để mua thực phầm
giống như một thẻ chi tiêu (debit card). Nếu gia đình quý vị có trợ cấp SNAP, trợ cấp EBT Đại dịch sẽ được
thêm vào thẻ EBT mà quý vị đang sử dụng cho trợ cấp SNAP. Nếu gia đình quý vị không có trợ cấp SNAP,
thẻ EBT sẽ được gửi qua bưu điện cho quý vị. Mặc dù trợ cấp EBT Đại dịch sử dụng cùng một loại thẻ với
SNAP, trợ cấp EBT Đại dịch KHÔNG phải là trợ cấp SNAP và không bị tính là công phí theo thủ tục kiểm tra
công phí.

Tôi phải làm gì để xin trợ cấp EBT Đại dịch?
Nhiều gia đình sẽ tự động được hưởng trợ cấp EBT Đại dịch.
Đang có trợ cấp SNAP? Khoản trợ cấp bổ sung này sẽ được tự động nạp vào thẻ EBT Oregon Trail của
quý vị.

Không có trợ cấp SNAP, nhưng đủ điều kiện nhận thức ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường?
Một thẻ EBT mới sẽ được tự động gửi qua bưu điện cho quý cùng với một số hướng dẫn. Nhớ đảm bảo nhà
trường có địa chỉ gửi thư mới nhất của quý vị. Nếu toàn thể học sinh trong trường của con quý vị được ăn
miễn phí, quý vị cũng sẽ đủ điều kiện. Mặc dù trợ cấp EBT Đại dịch sử dụng cùng một loại thẻ với SNAP, trợ
cấp EBT Đại dịch KHÔNG phải là trợ cấp SNAP và không bị tính là công phí theo thủ tục kiểm tra công phí.

Chưa bao giờ có trợ cấp SNAP hoặc được nhận thức ăn miễn phí và giảm giá tại trường?

Một cách đơn giản để xin trợ cấp P-EBT là đăng ký để nhận thức ăn miễn phí tại trường tại đây:
www.ode.state.or.us/apps/frlapp Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nếu quý vị đang có trợ cấp SNAP, đây
là cách đăng ký: govstatus.egov.com/or-dhs-benefits Quý vị sẽ tự động được cấp trợ cấp EBT Đại dịch,
bắt đầu từ tháng mà quý vị được phê duyệt để nhận thức ăn miễn phí tại trường hoặc trợ cấp SNAP.

Tôi phải liên hệ với ai nếu tôi không nhận
được trợ cấp bổ sung?
Nếu quý vị không nhận được trợ cấp này nhưng tin rằng mình đủ điều kiện, vui lòng liên hệ
EBTschoolmeals@dhsoha.state.or.us

Tìm hiểu thêm về trợ cấp bữa ăn miễn phí và giảm giá
tại đây: https://oregonhunger.org/free-school-meals/.

Tìm hiểu thêm về các nguồn thông tin/hỗ trợ về thực phẩm
trong giai đoạn đại dịch, bao gồm cách đăng ký xin trợ cấp
SNAP và cách tìm địa điểm phát thức ăn trong thời gian trường
đóng cửa: oregonhunger.org/covid-19 hoặc gọi 2-1-1

