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Page 3 
* indicates a required field. 
The P-EBT card will be mailed to the address 
entered on this page. Since there is limited ability to 
correct this information, please review carefully 
before clicking the Validate button. 
 

Step 2: Parent Information 

Parent Social Security Number  
Parent Last Name  
Parent First Name  
Parent Middle Initial  

Parent Date of Birth 
(MM/DD/YYYY)  

Parent Gender  
Email Address 

Mailing Address  

Mailing Address City  
Mailing Address State  

Mailing Address Zip Code  

Home Phone Number  
Parish Residence  
 
[ Validate form ] [ Proceed ] 
 

Trang 3 
* đánh dấu này là các trường bắt buộc phải điền 
thông tin. 
Thẻ P-EBT sẽ được gửi qua đường bưu điện, theo 
địa chỉ bạn kê khai tại đây. Do không thể thay đổi 
thông tin đã kê khai nên bạn vui lòng kiểm tra thật 
kỹ trước khi ấn nút Validate (xác nhận). 

Bước 2: Thông tin về cha mẹ 

Số an sinh xã hội của cha mẹ  
 

Họ cha mẹ *  
Tên cha mẹ *  
Tên đệm của cha mẹ  

 

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

Giới tính của cha mẹ *  
Địa chỉ email  
Địa chỉ gửi thư *  

Địa chỉ gửi thư Thành phố  *  
Địa chỉ gửi thư Bang *  
Mã bưu điện gửi thư *  

Số điện thoại nhà  *  
Cư xá giáo xứ *  
 
[ Xác nhận thông tin ]  [ Tioceedhậ ] 
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Page 3 Error Messages: 
V2: Mailing Address is required 
V3: Mailing Address City is required 
V9: If entering Residential Address, 
Address/City/State/Zip are required 
V11: Residential City cannot be entered without 
Residential address 
V12: Residential Zip Code cannot be entered 
without Residential address 
V16: Resident Zip Code not found in Parish. 
 

Trang 3 Các thông tin về lỗi: 
V2: Địa chỉ gửi thư là bắt buộc 
V3: Địa chỉ gửi thư Thành phố là bắt buộc 
V9: Nếu nhập Địa chỉ cư trú thì Địa chỉ/Thành 
phố/Bang/mã bưu điện phải điền 
V11: Thành phố cư trú không thể nhập vào nếu 
không có địa chỉ cư trú 
V12: Mã bưu điện nơi cư trú không thể nhập 
vào nếu không có địa chỉ cư trú 
V16: Không tìm thấy mã bưu điện nơi cư trú 
trong Giáo xứ 

  


