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Câu Hỏi Thường Gặp về Trợ Cấp EBT Trong Đại Dịch 
(P-EBT) của Trường Học 

-và- 
P-EBT Mùa Hè cho Học Sinh (**Mới!) 

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

H1: P-EBT là gì?  

Đáp: Đây là khoản trợ cấp thực phẩm tạm thời được chính phủ liên bang phê duyệt để giúp 
các hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trường học và nghỉ học liên quan đến 
COVID-19.  

 
H2: Ai hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp P-EBT?  
Đáp: Các hộ gia đình ở Vermont có học sinh thường nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại 
trường theo Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia. Các trợ cấp sẽ có sẵn trong một 
tháng nếu:  

 học sinh vắng mặt ít nhất một lần với lý do liên quan đến COVID trong tháng đó, và  

 trường học của học sinh đó đã “đủ điều kiện” hưởng P-EBT. Xem chương trình của tiểu 
bang để biết cách trường học đủ điều kiện hưởng P-EBT: 
https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT.  

 
H3: Trường hợp nào được coi là nghỉ học do liên quan đến COVID?  
Đáp: Nghỉ học do liên quan đến COVID có nghĩa là nghỉ học có lý do trong tháng vì bất kỳ lý 
do nào sau đây:  

 Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID hoặc mắc bệnh coi như do COVID,  

 Đã xác định có tiếp xúc gần với một người dương tính với COVID,  

 Các triệu chứng COVID dẫn đến cần phải cách ly và/hoặc xét nghiệm COVID, hoặc  

 Việc đóng cửa lớp học, cấp lớp hoặc trường học ngoài kế hoạch hoặc chuyển sang học từ 
xa vì lý do liên quan đến COVID, bao gồm các ca bệnh dương tính, tình trạng thiếu nhân 
viên do COVID, nhu cầu thực hiện truy vết tiếp xúc, v.v.  

 
H4: Trường học của chúng tôi đã bị đóng cửa trong ngày có tuyết rơi hoặc do vỡ 
đường ống nước. Việc đó có giúp các học sinh đủ điều kiện hưởng P-EBT vào 
tháng đó không?  
Đáp: Không, chỉ đóng cửa trường học vì lý do liên quan đến COVID mới đáp ứng yêu cầu.  
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H5: Cách để biết hộ gia đình của tôi có hội đủ điều kiện hay không?  
Đáp: Trường học sẽ xác định xem con quý vị có hội đủ điều kiện hay không, dựa trên các 
tiêu chí do Tiểu Bang Vermont cung cấp. Trường học có thể liên hệ với quý vị để đảm bảo 
rằng họ có thông tin chính xác trên hồ sơ. Hãy trả lời yêu cầu của họ. Nếu hội đủ điều kiện, 
quý vị sẽ nhận được thư từ Cơ Quan Trẻ Em và Gia Đình (DCF) giải thích cách thức và thời 
điểm quý vị sẽ nhận được trợ cấp này.  

 
H6: Tôi đã nhận được thẻ P-EBT vào năm học trước (2020-21), nhưng hiện đã 
mất thẻ. Vấn đề này có gây trục trặc gì không?  
Đáp: DCF có thể gửi thẻ thay thế cho quý vị. Các hướng dẫn sẽ được bao gồm trong thư 
thông báo trợ cấp được gửi đi vào Tháng Tư và Tháng Tám. Vui lòng giữ lại thẻ mới nếu quý 
vị nhận được. Các trợ cấp bổ sung có thể được thêm vào vì sẽ có nhiều hơn một đợt thanh toán 
trong năm học này.  

 
H7: Khi nào các trợ cấp sẽ được cấp?  
Đáp: Đợt trợ cấp đầu tiên cho Tháng Chín, 2021 đến Tháng Giêng, 2022 sẽ được cấp vào cuối 
Tháng Tư, 2022. Các trợ cấp cho Tháng Hai, 2022 đến Tháng Sáu, 2022 sẽ được cấp vào 
Tháng Tám.  

 
H8: Trợ cấp P-EBT là bao nhiêu?  
Đáp: Số tiền trợ cấp hằng tháng dựa trên thời gian nghỉ học trung bình của những lần nghỉ học 
liên quan đến COVID:  

 $39.90 mỗi tháng từ Tháng Chín, 2021 đến Tháng Một, 2022 
 $48.78 mỗi tháng từ Tháng Hai đến Tháng Sáu, 2022  

 
H9: Trợ cấp P-EBT có giống nhau bất kể số lượng trẻ em trong hộ gia đình 
không?  
Đáp: Số tiền trợ cấp hằng tháng sẽ như nhau cho mỗi học sinh hội đủ điều kiện. Các hộ gia 
đình sẽ nhận được các khoản trợ cấp khác nhau dựa trên số tháng mà mỗi trẻ trong hộ gia 
đình đó hội đủ điều kiện hưởng P-EBT.  

 
H10: Quyền giám hộ học sinh được phân chia giữa hai hộ gia đình. Ai sẽ được 
nhận trợ cấp?  
Đáp: Trợ cấp sẽ được gửi cho người lớn được trường học của học sinh liệt kê là “chủ hộ”. 
Đây có thể là người lớn đã gửi đơn đăng ký miễn phí và giảm giá bữa ăn cho học sinh hoặc 
người lớn được liệt kê là người liên hệ chính trong hệ thống của trường. Trường sẽ liên hệ 
với các hộ gia đình vào Tháng Hai để xác nhận xem ai sẽ được ghi vào danh sách là “chủ 
hộ”. Vui lòng liên hệ với trường nếu quý vị cần cập nhật thông tin về “chủ hộ”.  
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H11: Tôi có thể mua gì với khoản trợ cấp này?  
Đáp: Xem các mặt hàng thực phẩm mà quý vị có thể mua bằng trợ cấp P-EBT của mình trên 
trang web của USDA: https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items. 

 
H12: Tôi có thể sử dụng thẻ P-EBT của mình ở đâu?  
Đáp: Quý vị có thể sử dụng thẻ này để mua các mặt hàng thực phẩm đủ điều kiện 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 của DCF tại 
https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt.  

 
H13: Tôi không có con đang đi học. Tôi có được nhận trợ cấp này không?  
Đáp: Không. Trợ cấp này chỉ dành cho các hộ gia đình có con thường nhận bữa ăn miễn phí 
hoặc giảm giá tại trường thông qua Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia và bây giờ 
cần dùng những bữa ăn đó ở nhà bởi phải nghỉ học hoặc do nhà trường hoặc lớp học đóng cửa 
vì lý do COVID.  

 
H14: Quy định này chỉ dành cho trẻ em ở trường công lập?   
Đáp: Không. Một số trường độc lập tham gia Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia 
và học sinh tại các trường đó có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp này. Tuy nhiên, nhiều trường 
độc lập không tham gia Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia và học sinh của họ 
không hội đủ điều kiện. 

 
H15: Vậy còn những trường cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả 
học sinh thông qua Điều Khoản Hội Đủ Điều Kiện Cộng Đồng (CEP) hoặc Điều 
Khoản 2 thì sao?  
Đáp: Tất cả học sinh ở những trường đã đủ tiêu chuẩn hưởng P-EBT sẽ nhận được trợ cấp P-
EBT trong những tháng các em phải nghỉ học do liên quan đến COVID hoặc bởi trường học 
hay lớp học bị đóng cửa liên quan đến COVID.  

 
H16: Tất cả mọi người trong trường học của con tôi thường được ăn sáng miễn phí 
thông qua Điều Khoản 2.  Tất cả cũng sẽ nhận được trợ cấp P-EBT chứ?  
Đáp: Không. Trợ cấp chỉ dành cho học sinh tại các trường thường cung cấp miễn phí cả bữa 
sáng và bữa trưa theo Điều Khoản 2 hoặc CEP. Nếu trường của con quý vị thường chỉ cung 
cấp bữa sáng miễn phí theo Điều Khoản 2 thì khả năng đủ điều kiện nhận P-EBT sẽ dựa trên 
khả năng đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí và giảm giá của mỗi học sinh.  

 
H17: Trường chúng tôi cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh trong năm 
nay. Như vậy có phải là tất cả học sinh sẽ nhận được trợ cấp không?  
Đáp: Không. Nếu trường học của con quý vị thường không cung cấp “Bữa Ăn Chung” thông 
qua CEP hoặc Điều Khoản 2 thì khả năng hội đủ điều kiện sẽ dựa trên khả năng đủ điều kiện 
nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá của từng học sinh. Các trường có thể cung cấp bữa ăn miễn 
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phí cho tất cả học sinh trong năm nay theo điều khoản miễn trừ của USDA, nhưng điều đó 
không đồng nghĩa với việc tất cả học sinh tại trường đều đủ điều kiện hưởng P-EBT.  

 
H18: Con tôi năm nay đang tự học tại nhà. Chúng tôi có đủ điều kiện để nhận trợ 
cấp không?  
Đáp: Không. Trợ cấp P-EBT chỉ dành cho những học sinh được ghi danh theo học tại một 
trường học thường tham gia vào Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia. Học sinh ghi 
danh tự học tại nhà vẫn có thể nhận được bữa ăn từ các cơ sở phân phối bữa ăn mở. Quay số 
2-1-1 hoặc truy cập trang web Công Cụ Tìm Bữa Ăn của USDA để tìm một cơ sở phân phối 
bữa ăn mở ở gần quý vị: https://www.fns.usda.gov/meals4kids.  

 
H19: Khi trường học đóng cửa hoặc con tôi nghỉ học, chúng tôi sẽ nhận bữa ăn 
chuẩn bị sẵn hoặc trường gửi bữa ăn về nhà. Tôi có phải dừng việc đó không nếu 
nhận được trợ cấp P-EBT? Điều đó có khiến chúng tôi không đủ điều kiện nhận 
trợ cấp không?  
Đáp: Không. Học sinh nhận bữa ăn cho những ngày học từ xa vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp 
P-EBT. Quý vị vẫn có thể nhận các bữa ăn đó và đủ điều kiện hưởng trợ cấp này.  

 
H20: Tôi có những đứa con khác chưa ghi danh đi học. Chúng có đủ điều kiện để 
nhận trợ cấp này không?  
Đáp: Không. Trợ cấp này chỉ dành cho trẻ đã đăng ký theo học tại một trường thường tham gia 
Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia.  

 
H21: Các con tôi không đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trước 
đây, nhưng hoàn cảnh của chúng tôi giờ đã thay đổi. Tôi có thể nhận P-EBT chứ?  
Đáp: Nếu tình hình tài chính của quý vị thay đổi, chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn đăng 
ký:  

 3SquaresVT - nếu quý vị nhận được trợ cấp hằng tháng, con quý vị sẽ đủ điều kiện nhận bữa 
ăn miễn phí tại trường và có thể nhận được trợ cấp P-EBT. Tìm hiểu cách nộp đơn trên trang 
web của DCF tại https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT. 

 Bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá – nhận đơn đăng ký từ trường học của con quý vị hoặc trên 
trang web của Cơ Quan Giáo Dục: https://education.vermont.gov/. Đơn đăng ký đã chấp 
thuận được gửi đến trường học của con quý vị có thể giúp hộ gia đình của quý vị đủ điều 
kiện nhận trợ cấp tính từ Tháng Chín, 2021.  

 
H22: Nếu tôi không muốn nhận trợ cấp này thì sao?  
Đáp: Việc tham gia là tự nguyện. Nếu quý vị chọn không tham gia, hãy:  

 Không sử dụng các trợ cấp bổ sung trên thẻ 3SquaresVT EBT của quý vị. HOẶC  

 Hủy bỏ thẻ P-EBT được phát hành đặc biệt của quý vị bằng cách cắt dải từ và vứt bỏ thẻ một 
cách an toàn. Quý vị KHÔNG được đưa thẻ của mình cho người khác.  
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H23: Trợ cấp P-EBT có hết hạn nếu không sử dụng không?  
Đáp: Có. Trợ cấp P-EBT sẽ hết hạn nếu không sử dụng thẻ trong vòng 274 ngày.  

 
H24: 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 để biết 
thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với trường học của trẻ nếu quý vị có thắc mắc cụ thể về khả 
năng đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá của con mình hoặc muốn thay đổi chủ hộ 
hay địa chỉ gửi thư sẽ được dùng để phát hành thẻ.  
 

************** P-EBT Mùa Hè************** 
 

 
H25: P-EBT Mùa Hè là gì?  
Đáp: Đây là phần mở rộng của trợ cấp P-EBT cho học sinh đi học trong mùa hè.  

  
H26: Ai đủ điều kiện hưởng trợ cấp P-EBT Mùa Hè?  
Đáp: Các hộ gia đình ở Vermont có học sinh đủ điều kiện trong năm học 2021-2022 và đã ghi 
danh theo học tại một trường ở Vermont kể từ Tháng Sáu. Học sinh đủ điều kiện là những 
học sinh đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá hoặc theo học tại một trường 
cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí thông qua Điều Khoản 2 hoặc CEP. 

  
H27: Cách để biết hộ gia đình của tôi có hội đủ điều kiện hay không?  
Đáp: Trường học sẽ xác định xem con quý vị có hội đủ điều kiện hay không, dựa trên các tiêu 
chí do tiểu bang cung cấp. Trường học có thể liên hệ với quý vị để đảm bảo rằng họ có thông 
tin chính xác trên hồ sơ. Hãy trả lời yêu cầu của họ. Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được 
thư từ DCF giải thích cách thức và thời điểm quý vị sẽ nhận được trợ cấp.  

  
H28: Nếu hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ nhận được những trợ cấp này bằng cách nào?  
Đáp: Nếu quý vị hiện nhận được 3SquaresVT trên thẻ EBT, quý vị cũng sẽ nhận được trợ cấp 
P-EBT trên cùng thẻ đó. Nếu quý vị đã nhận được thẻ P-EBT thì quý vị sẽ nhận trợ cấp P-EBT 
qua thẻ đó. Nếu chưa có thẻ thì quý vị sẽ nhận được một thẻ P-EBT đặc biệt. Vui lòng giữ thẻ 
P-EBT của quý vị.  

  
H29: Khi nào thì các trợ cấp Mùa Hè được cấp?  
Đáp: Trợ cấp P-EBT Mùa Hè được cấp theo hai đợt: 

 Đợt đầu tiên của trợ cấp P-EBT mùa hè dành cho những học sinh đã đủ điều kiện nhận 
các bữa ăn miễn phí/giảm giá hoặc theo học tại một trường CEP hoặc Điều Khoản 2 kể 
từ Tháng Sáu dự kiến sẽ được phát hành vào Tháng Tám, 2022.  
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 Đối với những học sinh đã ghi danh vào một trường học ở Vermont kể từ Tháng Sáu, 
2022 nhưng được chứng minh đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí/giảm giá trong 
mùa hè thì các trợ cấp sẽ được phát hành vào Tháng Chín, 2022. 

  
 
H30: Khoảng thời gian nào được coi là mùa hè đối với mục đích nộp đơn cho các bữa ăn 
miễn phí/giảm giá và nhận trợ cấp P-EBT Mùa Hè?  
Đáp: Những gia đình chưa đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí/giảm giá có thể nộp đơn 
đăng ký bất cứ lúc nào đến hết ngày 19 Tháng Tám, 2022 và nếu đủ điều kiện sẽ nhận được 
đầy đủ trợ cấp P-EBT mùa hè. Các gia đình nộp đơn đăng ký nhận bữa ăn miễn phí/giảm giá 
sau khi nhà trường đóng cửa và vào hoặc trước ngày 19 Tháng Tám sẽ nhận được trợ cấp P-
EBT Mùa Hè của họ trong đợt phát hành thứ hai vào Tháng Chín. Hạn chót để đăng ký nhận 
các bữa ăn miễn phí/giảm giá cho mục đích nhận trợ cấp P-EBT Mùa Hè là ngày 19 Tháng 
Tám, 2022. 

  
H31: Trợ cấp P-EBT Mùa Hè là bao nhiêu?  
Đáp: Trợ cấp P-EBT Mùa Hè là $391 cho mọi trẻ em đủ điều kiện. Đây là khoản trợ cấp trọn 
gói một lần.  

  
H32: Trợ cấp P-EBT mùa hè có giống nhau bất kể số lượng trẻ em trong hộ gia đình 
không?  
Đáp: Trợ cấp P-EBT Mùa hè là $391 cho mỗi trẻ em đủ điều kiện. 

  
H33: Nếu tôi đã lấy bữa trưa cho con tôi tại địa điểm Grab and Go của trường học hoặc 
nhận các chương trình bữa ăn hoặc thực phẩm khác, tôi có phải ngừng nhận bữa ăn đó khi 
hưởng trợ cấp P-EBT Mùa Hè không? Điều đó có khiến chúng tôi không đủ điều kiện nhận 
trợ cấp không?  
Đáp: Không. Quý vị vẫn có thể nhận các bữa ăn đó và đủ điều kiện hưởng trợ cấp này.  

  
H34: Tôi có những đứa con khác chưa ghi danh đi học. Chúng có đủ điều kiện để nhận trợ 
cấp này không?  
Đáp: Không. Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về P-EBT Giữ Trẻ để biết thông tin về những 
trẻ em nào hội đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT, bao gồm trợ cấp mùa hè. 

  
H35: Con tôi tốt nghiệp trung học vào Tháng Sáu, 2022, vậy con tôi có hội đủ điều kiện 
không?  
Đáp: Nếu con quý vị đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí/giảm giá vào Tháng Sáu, 2022, 
con quý vị sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT mùa hè. 
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H36: Con tôi tốt nghiệp trung học vào đầu Tháng Một, 2022, vậy con tôi có hội đủ điều kiện 
không? 

Đáp: Không. Để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Mùa Hè, trẻ phải được ghi danh vào 
trường kể từ Tháng Sáu, 2022. Vì con quý vị đã tốt nghiệp vào Tháng Một nên trẻ không được 
coi là ghi danh vào Tháng Sáu. 

 
H37: Con tôi có phải đi học hè để đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Mùa Hè không? 

Đáp: Không. Đi học trong mùa hè không phải là một yếu tố để xác định xem trẻ có đủ điều 
kiện nhận trợ cấp P-EBT Mùa Hè hay không. 

 
 
H38: Trợ cấp P-EBT Mùa Hè 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. 
 

H39: Con tôi đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá nhưng đang học trực tiếp 
trong năm học 2021-2022, con tôi có đủ điều kiện nhận P-EBT mùa hè không? 

Đáp: Có. Khả năng hội đủ điều kiện dựa trên tính đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí/giảm 
giá.  

 
H40: Tôi có thêm câu hỏi về P-EBT Mùa Hè. 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. Vui lòng liên hệ với trường học của trẻ nếu quý vị có thắc mắc cụ 
thể về khả năng đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá của con mình hoặc muốn 
thay đổi chủ hộ hay địa chỉ gửi thư sẽ được dùng để phát hành thẻ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


