
 

 

 

 

   

 

 

Nhận đến $365 trợ cấp thực phẩm cho mỗi đứa trẻ 
 

trong lúc trường học đóng cửa 
 
    

Trong lúc trường học đóng cửa do COVID-19, các gia đình của các em học sinh mà được 
ăn sáng và trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường giờ có thể nhận đến $365 trợ cấp thực 

phẫm cho mỗi đứa trẻ vào mùa hè này. 
 

 

        Trợ cấp dinh dưỡng liên bang này được gọi là 
        EBT Đại dịch (Pandemic-EBT, hoặc P-EBT),  
        được cấp cho các gia đình ngoài dịch vụ  
        cung cấp bữa ăn theo kiểu đến-lấy-về tại nhiều 
        trường học ở Quận San Diego. 
 

 

 

 

 

   Tôi xin trợ cấp P-EBT bằng cách nào? 
 Những học sinh đang có trợ cấp CalFresh, Medi-Cal hoặc trợ cấp con nuôi sẽ tự động được nhận 
một thẻ P-EBT gửi qua bưu điện trước ngày 25 tháng Năm. Nếu một học sinh đang hưởng các trợ cấp 
này không nhận thẻ này qua bưu điện trước ngày 25 tháng Năm, vui lòng gọi (877) 328-9677. 

 
Những học sinh được ăn giảm giá hoặc miễn phí tại trường nhưng không nhận được thẻ P-EBT 
qua bưu điện trước ngày 25 tháng Năm phải đăng ký trực tuyến trước ngày 30 tháng Sáu năm 2020 để 
nhận thẻ. 

 
Đăng ký xin trợ cấp P-EBT rất dễ dàng! 
 
Vào trang: ca.p-ebt.org 

      Quý vị sẽ trả lời 5 năm câu hỏi: 
      1) tên của học sinh; 2) ngày sinh của học sinh; 3) địa chỉ nhà của học sinh; 4) tên của phụ huynh hoặc người giám  
 hộ; và 5) tên trường học của học sinh. 
   

    Dễ sử dụng! 
    Dùng thẻ P-EBT của quý vị y như thẻ ngân hàng! Các gia đình            

    sẽ được cấp $365 vào thẻ P-EBT cho mỗi học sinh đủ điều kiện 

    để dùng tại các chợ, chợ nông sản, và mua thực phẩm trực tuyến 

tại Walmart.com hoặc Amazon.com (phí giao hàng có thể áp  
dụng). Mỗi hộ gia đình sẽ được cấp một thẻ, trên thẻ sẽ in tên của 
đứa trẻ lớn tuổi nhất. 

 

Tìm hiểu thêm tại sdhunger.org/p-ebt | Đăng ký trực tuyến tại ca.p-ebt.org | USDA là một nhà cung cấp cơ hội bình đẳng. 

Trợ cấp P-EBT và các bữa 
ăn tại trường không được 
xem là công phí và không 
ảnh hưởng đến tình trạng di 

trú của quý vị. 

http://ca.p-ebt.org/
http://sdhunger.org/p-ebt

