
EBT PANDEMIC CÓ S FORN CHO SINH VIÊN NHẬN CÁC BIỆN PHÁP TRƯỜNG 

MIỄN PHÍ HOẶC GIẢM GIÁ  
 

 $ 285 mỗi đứa trẻ bù cho chi phí bữa sáng, bữa trưa họ sẽ nhận được ở trường  

 

 Trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra, Louisiana đã được phê duyệt cho chương 

trình Chuyển lợi ích điện tử đại dịch (P-EBT) mới. Chương trình này sẽ cung cấp thêm trợ giúp mua đồ 

tạp hóa cho các gia đình của hơn 600.000 trẻ em thường nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá ở 

trường. Các gia đình đủ điều kiện hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến sẽ được Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ 

em Louisiana (DCFS) cấp thẻ ghi nợ P-EBT để truy cập các lợi ích. Thẻ P-EBT sẽ hoạt động giống như thẻ 

EBT tiêu chuẩn và các hướng dẫn tương tự sẽ được áp dụng. Các gia đình sẽ nhận được $ 285 trong tổng 

số lợi ích P-EBT cho mỗi đứa trẻ. Các lợi ích không được sử dụng sẽ chuyển từ tháng này sang tháng 

khác và phải được sử dụng trong vòng 365 ngày.  

 
 YÊU CẦU ĐẶC BIỆT  

 Khi các cơ sở trường học vẫn đóng cửa, các hộ gia đình đáp ứng các tiêu chí sau đây có thể đủ điều kiện 

nhận P-EBT để giúp họ mua thức ăn cho con của họ:  

 

●  Gia đình có một hoặc nhiều con trong gia đình  

●  Trẻ em thường được ăn miễn phí và giảm giá ở trường  

 

 ỨNG DỤNG P-EBT  

 Các gia đình phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến để nhận trợ cấp P-EBT. Nếu không có thông tin 

được yêu cầu, DCFS không thể phát hành thẻ P-EBT và cung cấp lợi ích.  

 

 Ứng viên phải cung cấp tên đầy đủ của học sinh và phụ huynh, ngày sinh, số An sinh xã hội, địa chỉ nhà, 

trường học và khu học chánh.  

 

 Truy cập ứng dụng.  

 

 THÔNG TIN THÊM  

 Để biết thêm thông tin, các gia đình có thể:  

 

●  Tham khảo danh sách  Các câu hỏi thường gặp  

●  Liên hệ với  Trung tâm cuộc gọi LAHelpU  tại 1-888-524-3578  

 

 TUYÊN BỐ NONDISCRIMINATION  

 Theo luật dân quyền liên bang và Hoa Kỳ Các quy định và chính sách về quyền dân sự của Bộ Nông 

nghiệp (USDA), USDA, các cơ quan, văn phòng và nhân viên của nó, và các tổ chức tham gia hoặc điều 

hành các chương trình USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, 

https://pebt.doe.louisiana.gov/PublicApps/SNP/
http://www.dcfs.louisiana.gov/page/pebt-program#faq
http://www.dcfs.louisiana.gov/lahelpu_hours


giới tính, tín ngưỡng, khuyết tật, tuổi tác, niềm tin chính trị, hoặc sự trả thù hoặc trả thù cho hoạt động 

dân quyền trước đó trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA thực hiện hoặc tài trợ.  

 

 Người khuyết tật cần phương tiện truyền thông thay thế cho thông tin chương trình (ví dụ: Chữ nổi, chữ 

in lớn, âm thanh, Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, v.v.) nên liên hệ với cơ quan (tiểu bang hoặc địa phương) 

nơi họ nộp đơn xin trợ cấp. Những người bị điếc, lãng tai hoặc khiếm thính có thể liên hệ với USDA 

thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình có 

thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.  

 

 Để nộp đơn khiếu nại phân biệt đối xử, hãy hoàn thành  Mẫu Khiếu nại Phân biệt Chương trình USDA 

(AD-3027)  tìm thấy trực tuyến tại:  Cách nộp đơn khiếu nại  và tại bất kỳ văn phòng USDA nào, hoặc viết 

thư gửi đến USDA và cung cấp trong thư tất cả các thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu. Để yêu cầu 

một bản sao của mẫu đơn khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992. Gửi mẫu hoặc thư hoàn thành của bạn đến 

USDA bằng cách:  

 

1. Thư: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 

Independence Ave. SW, Washington, D.C. 20250-9410; 

2. Fax: (202) 690-7442; hoặc là  

3. Email: program.intake@usda.gov 

 

 Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.  

 

 

https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer

