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Page 2: 
# Social Security number is not required to 
complete the application, but it is required to create 
your PIN to access your PEBT benefits. Please 
complete ALL fields as indicated. 

Please review your information carefully before 
clicking the Proceed button. You will not be able to 
update this later.  

Step 1: Parent Identification 
 

Parent Social Security Number  
Parent Last Name  
Parent First Name  
Parent Date of Birth (MM/DD/YYYY)  
Mailing Address Zip Code  
Phone Number  
 
[ Proceed ] 
 
Page 2 Error Messages 
L2: Social Security number invalid 
L3: Last Name is required 
L4: First Name is required 
L5: Birth Date is required 
L6: Birth date is invalid. You may need to include 
leading zeroes or forward slashes. For example 
January 1, 1980 should be entered as 01/01/1980. 
L7: Birth Date invalid 
L10: Mailing Address Zip Code is required 
L11: Mailing Address Zip Code is invalid 
L13: Phone Number is required 
L15: Phone Number is invalid 
 

Trang 2: 
Để hoàn tất đăng ký, # Số An Sinh Xã Hội không 
bắt buộc, nhưng bắt buộc phải tạo mã PIN để truy 
cập các trợ cấp PEBT của bạn. Vui lòng hoàn thành 
TẤT CẢ các trường như được chỉ định. 

Vui lòng xem lại thông tin của bạn thật cẩn thận 
trước khi nhấp vào nút Proceed (tiếp tục). Vì ấn rồi 
bạn sẽ không thể cập nhật lại thông tin này nữa. 

Bước 1: Thông tin định danh của 
cha mẹ 

Số an sinh xã hội của cha mẹ  #  
Họ cha mẹ  

Tên cha mẹ  

Ngày sinh của cha mẹ (Tháng/ngày/năm)  

Mã bưu điện gửi thư   

Số điện thoại  

 
[ Tiếp tục ] 
 
Trang 2 Các thông tin về lỗi 
L2: Số an sinh xã hội không hợp lệ 
L3: Họ là bắt buộc 
L4: Tên là bắt buộc 
L5: Ngày sinh là bắt buộc 
L6: Ngày sinh không hợp lệ. Có thể là bạn cần 
phải nhập thêm các số 0 hay các dấu gạch 
chép. Ví dụ: Ngày 1 tháng 1 năm 1980 nên 
được nhập vào thành 01/01/1980. 
L7: Ngày sinh không hợp lệ 
L10: Yêu cầu phải có mã bưu điện gửi thư 
L11: Mã bưu điện gửi thư không hợp lệ 
L13: Số điện thoại là bắt buộc 
L15: Số điện thoại không hợp lệ 

  


