MỚI

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN PHÚC LỢI ĐIỆN TỬ TRONG ĐẠI DỊCH
(P-EBT) DÀNH CHO TRẺ EM
THÊM TIỀN MUA ĐỒ TẠP HÓA DÀNH CHO GIA ĐÌNH TRONG NHỮNG NGÀY
TRẺ KHÔNG ĐI HỌC HOẶC HỌC TỪ XA

AI SẼ NHẬN ĐƯỢC TRỢ CẤP P-EBT?
Tất cả học sinh thường được ăn miễn phí tại trường
nếu các em được ghi danh vào học tại một trường khối K-12
hoặc theo học một trường mà bữa ăn miễn phí được cung
cấp dành cho tất cả học sinh trong một năm học điển hình,
trẻ em dưới 6 tuổi đi học ở trường mầm non hoặc Headstart
có cung cấp chương trình Bữa Trưa Tại Trường Toàn Quốc
(National School Lunch) và trẻ em từ 0 đến 6 tuổi đang nhận
trợ cấp SNAP.
Các em có thể nhận các bữa ăn mang đi được chuẩn bị sẵn
"grab and go" trong khi trường học đóng cửa, hoàn toàn học
từ xa hoặc đang học theo hình thức kết hợp VÀ nhận trợ cấp
P-EBT để mua hàng tạp hóa.

Hộ Chiếu

Tình trạng nhập cư không ảnh hưởng đến chương trình P-EBT.
Chương trình P-EBT sẽ KHÔNG được tính đối với phần kiểm tra
gánh nặng xã hội.

NẾU QUÝ VỊ ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN CÁC
BỮA ĂN MIỄN PHÍ Ở TRƯỜNG

QUÝ VỊ SẼ NHẬN ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN?

Tiền Mua Hàng Tạp Hóa

Số tiền mua hàng tạp hóa phụ thuộc vào tình trạng mở cửa trở lại
của trường học của quý vị và sẽ thay đổi theo tháng

Mức trợ cấp đầy đủ là $136 mỗi trẻ em =
Đa số học sinh học trực tuyến
Mức trợ cấp một phần là $75 =
Đa số học sinh học theo hình thức kết hợp
Không có khoản trợ cấp ($0) dành cho mỗi trẻ
em = Đa số học sinh học trực tiếp

EBT
Tiền sẽ được chuyển vào thẻ phúc lợi và được gửi qua đường
bưu điện đến hộ gia đình của quý vị hoặc được nạp vào cùng
một thẻ mà hộ gia đình của quý vị đã nhận trợ cấp vào năm
ngoái. Thẻ này hoạt động giống như một thẻ ghi nợ để mua
hàng tạp hóa tại các cửa hàng và chợ nông sản.

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG ĐƯỢC NHẬN
CÁC BỮA ĂN MIỄN PHÍ TẠI TRƯỜNG

Đăng ký nhận các bữa ăn miễn phí
tại trường để xác định tính đủ điều
kiện nhận trợ cấp P-EBT
Quý vị sẽ nhận được tiền
cho mỗi đứa trẻ được ghi
danh tại một trường học
thường phục vụ bữa trưa
tại trường.

Đảm bảo rằng khu học
chính của quý vị có địa
chỉ gửi thư hiện tại của
quý vị!

www.ode.state.or.us/apps/frlapp

Có thắc mắc?

Gọi đến Đường dây nóng của Chương
trình P-EBT theo số (503) 945-6481

