
1 
 
 

PANDEMIC ELECTRONIC BENEFIT TRANSFER (P-EBT) BENEFITS VIETNAMESE 
TRANSLATED BY ESOL BILINGUAL MIGRANT PROGRAM OF SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS JANUARY 2023 

Ngày 6 tháng 12 năm 2022 
 

Kính thưa Phụ Huynh / Người Giám Hộ: 
 

Chúng tôi đã nhận được một số tin tốt từ Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học (DESE) về các 
khoản bồi hoàn cho học sinh liên quan đến đại dịch toàn cầu. 

 

Những học sinh bị cách ly vì Covid-19 và không thể nhận bữa trưa sẽ đủ điều kiện được hoàn 
trả thông qua các Khoản chuyển lợi ích điện tử do đại dịch (P-EBT), cho cả Năm học 2021-
22 (SY) và Mùa hè 2022. Vui lòng xem kỹ điều này thông tin, vì tiêu chí đủ điều kiện đã thay 
đổi. 

 

Các nhà lãnh đạo của Trường Công lập Saint Louis (SLPS) đã lưu giữ hồ sơ tốt về những lần 
vắng mặt, điều này sẽ giúp quá trình này trở nên dễ dàng. Chúng tôi sẽ lập danh sách các học 
sinh đủ điều kiện và số ngày học liên tiếp của mỗi học sinh bị bỏ lỡ do Covid-19. DESE sẽ 
cung cấp danh sách đó cho Ban Hỗ trợ Gia đình (FSD) của Bộ Dịch vụ Xã hội. FSD sẽ nạp số 
tiền thích hợp vào thẻ P-EBT. 
 

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT năm học 2021-2022, con bạn phải: 

 

 Được chứng nhận cho Chương trình Ăn trưa tại Trường Quốc gia (NSLP) thông 

qua khu học chánh. 

 Chỉ ghi danh vào lớp K-12 trong năm học 2021-22 (SY) 

 Được chấp thuận cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong năm học 2021-

2022. (Chi tiết bên dưới.) 

 Đã được xác minh là vắng mặt liên quan đến COVID hoặc có ngày học ảo trên hồ 

sơ tại trường 

 

Con của bạn KHÔNG đủ điều kiện nhận P-EBT nếu: 

  

 Hiện KHÔNG nhận được Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) 

 Học sinh không đăng ký hoặc được xác định là KHÔNG đủ điều kiện nhận bữa ăn 

miễn phí hoặc giảm giá Năm học 2021-2022 

 

Cách tiếp cận quỹ cho năm học 2021-2022: 

Số lần nghỉ học liên tiếp liên quan đến COVID sẽ được liên kết với một mức trợ cấp. (Xem 

bảng phúc lợi bên dưới.) Phúc lợi thích hợp sẽ được nạp vào thẻ P-EBT hiện có. Bạn chỉ 

cần kích hoạt thẻ để sử dụng tiền. 

 

(Nếu học sinh của bạn KHÔNG có thẻ hiện có, một thẻ sẽ được gửi đến địa chỉ trong hồ 

sơ. Nếu bạn không còn thẻ đó nữa, hãy gọi cho FDS theo số 855-FSD-INFO 855-373-

4636.) 

  

Cách tính trợ cấp: 

Số tiền trợ cấp P-EBT được xác định theo số ngày học liên tiếp mà trẻ không được hưởng 

bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường do vắng mặt liên quan đến COVID hoặc ngày học 
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trực tuyến. 

 

(Nếu việc học sinh vắng mặt/học tập ảo từ năm ngày trở lên KHÔNG được báo cáo cho nhà 

trường là có liên quan đến COVID, khu học chánh của bạn có thể xem xét các lần vắng mặt 

mà phụ huynh phải cung cấp bằng chứng về bệnh liên quan đến COVID cho khu học chánh.) 

 

Lợi ích chuyển tiền điện tử do đại dịch (P-EBT) – Trang Hai 

 

Để đủ điều kiện nhận P-EBT cho Mùa hè năm 2022: 

Học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong năm học 2021-22 sẽ đủ điều 

kiện nhận trợ cấp mùa hè. Nếu con bạn đủ điều kiện, số tiền trợ cấp sẽ dựa trên số tiền trợ 

cấp mùa hè là $391. (Xem Biểu đồ Quyền lợi Bên dưới.) 

 

 Học sinh phải đăng ký học lớp K-12 trong năm học 2021-22 hoặc mới được chấp 

thuận cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến cuối 

mùa hè mới đủ điều kiện nhận trợ cấp mùa hè. 

 Học sinh phải đăng ký học lớp K-12 trong năm học 2021-22 để đủ điều kiện tham 

gia mùa hè. 

 

Tính đủ điều kiện miễn phí hoặc giảm giá được xác định khi học sinh có: 

 Áp dụng cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong năm học 2021-22 và được 

xác định là đủ điều kiện dựa trên các hướng dẫn về thu nhập của năm học 2021-

22; hoặc đăng ký các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 

cho đến hết mùa hè dựa trên các hướng dẫn về thu nhập của năm học 2022-2023. 

 Đã ghi danh vào một trường tham gia Điều khoản đủ điều kiện cộng đồng (CEP) 

hoặc Điều khoản 2. Nếu bạn không chắc con mình đã theo học tại một trường đủ 

điều kiện, bạn nên liên hệ với khu học chánh mà đứa trẻ đã theo học. 

 Được xác định là đủ điều kiện dựa trên điều kiện phân loại bao gồm Chương trình 

Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) hoặc một nguồn khác, chẳng hạn như người 

vô gia cư hoặc con nuôi 

 

Nếu con bạn đủ điều kiện, phúc lợi sẽ được chuyển vào thẻ P-EBT đứng tên đứa trẻ. Sau đó, 
bạn có thể kích hoạt thẻ để sử dụng tiền. 
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FAQ Câu hỏi thường gặp về Quyền lợi chuyển tiền điện tử do đại dịch (P-EBT) – 

Trang ba

Tôi phải làm gì nếu tôi làm mất thẻ P-EBT của học sinh? 

Bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện trực tuyến tại mydss.mo.gov hoặc gọi 855-373-

4636. 

Tôi phải làm gì nếu địa chỉ của tôi đã thay đổi? 

Nếu bạn cho rằng con mình đủ điều kiện nhận trợ cấp này và địa chỉ của bạn đã thay đổi, 

trước tiên bạn nên liên hệ với khu học chánh mà con bạn đã theo học trong năm học 2021-

2022 để xem xét trường hợp của bạn và thông báo cho nhà trường về việc thay đổi địa chỉ. 

Tôi có thể hỏi ai nếu tôi có thắc mắc về thẻ P-EBT? 

KHÔNG LIÊN HỆ VỚI HỌC KHU CỦA BẠN KHI CÓ CÂU HỎI VỀ THẺ P-EBT CỦA BẠN. 

Bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện trực tuyến tại mydss.mo.gov hoặc gọi 855-373-

4636. 

Tôi có thể gọi cho ai về việc học sinh của tôi vắng mặt liên quan đến COVID? 

Liên hệ với khu học chánh mà con bạn đã theo học trong năm học 2021-2022. 

Ai có thể trả lời các câu hỏi về lợi ích P-EBT của con tôi từ năm học 2020-2021? 

Các phúc lợi P-EBT từ năm học 2020-21 đã được phát hành và không còn nữa. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu trường học của con tôi không theo dõi những lần vắng mặt liên 

quan đến Covid hoặc không báo cáo chúng? 

Liên hệ với khu học chánh mà con bạn đã theo học trong năm học 2021-22 để xem xét các 

lần vắng mặt được ghi lại. 

Khi nào học sinh của tôi sẽ nhận được lợi ích? 

Khu học chánh của con bạn đã gửi thông tin cần thiết để cấp P-EBT. Mặc dù chúng tôi 

không thể đưa ra mốc thời gian chính xác, nhưng tùy thuộc vào thời điểm xử lý thẻ, bạn có 

thể nhận được lợi ích vào cuối năm 2022. 

 

Nếu bạn có thắc mắc về lợi ích cụ thể của mình, như được nêu dưới đây, bạn có thể 

liên hệ với Phòng Dịch vụ Dinh dưỡng và Thực phẩm Công cộng St. Louis, Althea 

Albert-Santiago, 314-935-5302 hoặc Tenecia Williams, 314-345-2308. 

Một ngân hàng điện thoại đã được thiết lập để hỗ trợ các câu hỏi của bạn – vui lòng 

quay số (314) 345.5656. 

Dưới đây là một số ví dụ về bảng lợi ích: 

 
Tầng / Ngày Nghỉ Ngày phúc lợi đã sử dụng Số tiền trợ cấp 

Tầng 1: 1-5 ngày 3 ngày $21.30 

Tầng 2: 6-15 ngày 10 ngày $71 
Tầng: 16+ hoặc nhiều ngày 
hơn 

17 ngày $120.70 

Hè 2022 55 ngày $391 
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Thẻ P-EBT được sử dụng giống như thẻ EBT. Để biết thêm thông tin về thẻ, hãy truy cập 

mydss.mo.gov/food-assistance/ebt. 

 

Nếu bạn có thắc mắc về cách đăng ký hoặc cần hỗ trợ thêm về thực phẩm, chăm sóc trẻ em, 

phương tiện đi lại và/hoặc các dịch vụ khác, hãy truy cập Missouri Services Navigator tại 

mo.servicesnavigator.org 

 

 


