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Câu Hỏi Thường Gặp về Trợ Cấp EBT Giữ Trẻ Trong Đại Dịch  
(P-EBT)  

& P-EBT Giữ Trẻ Mùa Hè (** Mới) 

Năm Học 2021-2022 (Ngày 5 Tháng Tám, 2022)  

 

  
H1: P-EBT Giữ Trẻ là gì?  
Đáp: Đây là trợ cấp lương thực tạm thời được chính phủ liên bang chấp thuận để giúp các hộ gia đình có con dưới 
6 tuổi trong đại dịch COVID-19.  

  
H2: Ai đủ điều kiện hưởng trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ?  
Đáp: Các hộ gia đình ở Vermont đang nhận trợ cấp 3SquaresVT có con dưới sáu tuổi. Trợ cấp P-EBT chăm sóc trẻ 
em sẽ được cấp cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện mỗi tháng bắt đầu từ Tháng Chín, 2021 đến Tháng Sáu, 2022.  

  
H3: Trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ là bao nhiêu?  
Đáp: Trợ cấp P-EBT giữ trẻ là $32.31/trẻ/tháng trong giai đoạn từ Tháng Chín, 2021 đến Tháng Một, 2022. Mức 
trợ cấp cho Tháng Hai – Tháng Sáu, 2022 là $33.55/trẻ/tháng.  

  
H4: Trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ Mùa Hè là bao nhiêu?  
Đáp: Tổng số tiền trợ cấp P-EBT giữ trẻ mùa hè là $391 mỗi trẻ. Không giống như trợ cấp Giữ Trẻ hằng tháng 
thông thường, trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ Mùa Hè là trợ cấp trọn gói một lần bao gồm cả hai tháng mùa hè là Tháng 
Bảy và Tháng Tám. 

  
H5: Khi nào trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ sẽ được cấp?  
Đáp: Đợt trợ cấp đầu tiên (cho Tháng Chín, 2021 đến Tháng Một, 2022) sẽ được phát hành vào đầu Tháng Sáu, 
2022. Trẻ em hội đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ sẽ nhận được một khoản thanh toán cho các tháng có 
trợ cấp từ Tháng Chín đến Tháng Một cho mỗi tháng hộ gia đình đã nhận được trợ cấp 3SquaresVT. 
 
Trợ cấp cho Tháng Hai – Tháng Sáu, 2022 sẽ được phát hành trong Tháng Chín.  
 
Khoản thanh toán P-EBT Giữ Trẻ Mùa Hè sẽ được thực hiện vào Tháng Chín cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện 
hưởng 3SquaresVT vào Tháng Bảy. Đối với các hộ gia đình có khả năng hội đủ điều kiện 3SquaresVT bắt đầu vào 
Tháng Tám, trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ Mùa Hè sẽ được chi trả vào Tháng Mười. Những ngày này có thể thay đổi, vui 
lòng tiếp tục kiểm tra trang web này để xem cập nhật các Câu Hỏi Thường Gặp. 

  
 
 
 
H6: Cách để biết hộ gia đình của tôi có hội đủ điều kiện hay không?  
Đáp: Ban Dịch Vụ Kinh Tế (ESD) sẽ xác định xem con quý vị có đủ điều kiện hay không, dựa trên các tiêu chí ở trên. 
Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được thư từ ESD giải thích cách thức và thời điểm quý vị sẽ nhận được trợ cấp.  

H7: Nếu hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ nhận được những trợ cấp này bằng cách nào?  
Đáp: Trợ cấp P-EBT Giữ Trẻ được trả qua thẻ EBT đã được cấp cho hộ gia đình của quý vị để nhận trợ cấp 
3SquaresVT. 
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H8: Quyền giám hộ con tôi được phân chia giữa hai hộ gia đình. Ai sẽ được nhận trợ cấp?  
Đáp: Trợ cấp sẽ được gửi cho người lớn được ESD liệt kê là Chủ Hộ hưởng 3SquaresVT.  

  
H9: Tôi có thể mua gì với khoản trợ cấp này?  
Đáp: Xem danh sách các mặt hàng thực phẩm đủ điều kiện trên trang web của USDA.  

  
H10: Tôi có thể sử dụng thẻ EBT của mình ở đâu?  
Đáp: Quý vị có thể sử dụng thẻ này để mua thực phẩm tại bất kỳ địa điểm nào chấp nhận 3SquaresVT. Trong đó 
bao gồm các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhiều chợ nông sản ở Vermont. Tìm hiểu thêm trên 
trang web EBT của DCF.  

  
H11: Tôi không gửi con tại cơ sở giữ trẻ. Tôi có được nhận trợ cấp này không?  
Đáp: Có. Tất cả trẻ em dưới sáu tuổi và những trẻ đang nhận trợ cấp 3SquaresVT đều đủ điều kiện.  

  
H12: Tôi có những đứa con khác lớn hơn sáu tuổi. Những trẻ đó có đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT chăm sóc 
trẻ em không?  

Đáp: Không. Trợ cấp này chỉ dành cho trẻ em đang nhận 3SquaresVT và dưới sáu tuổi. Vui lòng xem Câu Hỏi 
Thường Gặp về Trợ Cấp P-EBT của Trường Học để biết thêm thông tin về các phúc lợi dành cho trẻ em trong độ 
tuổi đi học.  

  
H13: Nếu tôi không muốn nhận trợ cấp này thì sao?  
Đáp: Việc tham gia là tự nguyện. Nếu chọn không tham gia, quý vị không được sử dụng các trợ cấp bổ sung trên 
thẻ 3SquaresVT EBT của quý vị.  

  
H14: Trợ cấp P-EBT có hết hạn nếu không sử dụng không? 
Đáp: Có. Trợ cấp P-EBT sẽ hết hạn nếu thẻ không được sử dụng trong vòng 274 ngày. 

 
H15: Tôi có thắc mắc khác. Có thể tìm hiểu thêm ở đâu?  
Đáp: Truy cập https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT hoặc gọi 1-800-479-6151 và ấn số 7 để biết thêm thông 
tin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


