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Chuyển Trợ Cấp Điện Tử Thời Gian Đại Dịch (Pandemic EBT hay P-EBT) cho Năm Học 2020-2021

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?

Tôi có thể mua gì?

Khoản Tiền Thực Phẩm Bổ Sung Cho Học Sinh Trong Thời Gian COVID-19

Người Học Kết Hợp
$58,60 mỗi tháng

Nhận trợ giúp về P-EBT • MAp-EBT.org •  Đường Dây Hỗ Trợ DTA: 877-382-2363 - Nhấn “6”

Quý vị sẽ nhận được P-EBT nếu 
quý vị đủ điều kiện nhận các bữa 
ăn miễn phí hoặc giảm giá theo 
Chương Trình Bữa Trưa Ở Trường 
Quốc Gia VÀ đang học tập kết 
hợp hoặc hoàn toàn từ xa.
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KEYLINE IS F.P.O.

Misuse of this EBT card is unlawful. To report fr
aud visit w

ww.usda.gov/oig/hotline.htm 

or call 1-800-424-9121. If f
ound return to Iowa Departm

ent of Human Services. For 

inquiries concerning your account please call th
e 24 hour customer service number 

or visit w
ww.connectebt.com. 

The USDA is an equal opportunity provider and employer.

NO SIGNATURE PAD

DO NOT WRITE YOUR PIN ON THIS CARD

Customer Service

1-888-979-9939P-EBT

1234 5601  2345  6789
MA Cardholder

MASSACHUSETTS

Khoản tiền P-EBT có sẵn cho các 
hộ gia đình bất kể tình trạng nhập 
cư và sẽ không cân nhắc trong 
kiểm tra gánh nặng xã hội.

Kiểm tra thẻ của quý vị: tiền cho tháng 10 và tháng 11 sẽ được cấp vào cuối tháng 12. Quý vị mới sử dụng P-EBT? 
Kiểm tra thẻ EBT đang hoạt động của quý vị hoặc kiểm tra thư gửi qua đường bưu điện của quý vị vào tháng 1.

Người Học Hoàn Toàn Từ Xa
$117,20 mỗi thángv

Tôi sẽ nhận được tiền khi nào và bằng cách nào?

Trước đây tôi đã nhận 
P-EBT trên thẻ P-EBT 
của mình

Trước đây tôi đã nhận P-EBT 
trên thẻ DTA EBT của mình

Tôi mới sử dụng P-EBT

Kiểm tra tiền đã vào thẻ P-EBT của quý vị chưa vào ngày 25 hàng tháng. 
Nếu quý vị không có thẻ, hãy yêu cầu một thẻ mới tại 
DTAConnect.com/PEBT.

Kiểm tra tiền đã vào thẻ EBT của quý vị chưa vào ngày 25 hàng tháng. 
Nếu quý vị không có thẻ EBT, hãy gọi DTA theo số 1-877-382-2363.

• Có đăng ký nhận SNAP và/hoặc TAFDC? Kiểm tra thẻ DTA EBT của quý vị 
• Nếu quý vị không đăng ký nhận SNAP và/hoặc TAFDC, hãy tìm thẻ P-EBT 
trong thư gửi qua đường bưu điện. Tìm lá thư của DTA riêng trong thư 
gửi qua đường bưu điện - giữ thư để kích hoạt mã PIN của thẻ quý vị!
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Mua thực phẩm như trái cây, sữa, 

bánh mì, thịt/gia cầm/cá.  

Sử dụng P-EBT tại các cửa hàng 

chấp nhận SNAP, như cửa hàng 

tạp hóa hoặc cửa hàng nhỏ gần 

khu nhà ở và trực tuyến tại ALDI, 

Amazon hoặc Walmart.

Cần thêm trợ giúp về thực phẩm?
Nếu quý vị đăng ký nhận P-EBT, quý vị 

có khả năng đủ điều kiện nhận SNAP, 

tiền thực phẩm hàng tháng. Đăng ký 

tại DTAconnect.com.

Quý vị cũng có thể nhận được các bữa 

ăn ở trường lấy ngay. Tìm một địa 

điểm tại meals4kids.org.
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