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Page 4: 
Step 3: Child Information  

Child SSN is optional. Providing SSN will likely 
result in a quicker turnaround for your 
application. 

Parent / Guardian Name: 
 

Trang 4: 
Bước 3: Thông tin của học sinh  

Mã SSN của học sinh là không bắt buộc. Nếu 
cung cấp mã SSN, việc đăng ký sẽ nhanh hơn. 

 
Tên cha mẹ/người giám hộ: 
 

 

 SSN First Name Middle Initial Last Name Date of Birth 
(mm/dd/yyyy) Gender School District School 

[ Validate Children ] 
 

 SSN Tên Tên đệm Họ 
Ngày 

sinh(tháng/ngày
/năm) 

Giới tính Học khu Trường 

 
[ Xác nhận thông tin học sinh ] 
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Page 4 Error Messages: 
 
Please make the following corrections: 
* Child's Last Name is required. 
* Date of Birth is required. 
* Select a Gender for the child. 
* Select a school District for the child. 
* Select a School for the child. 
 
If you are getting an error on this screen, it is 
because the information you entered does not 
exactly match the information that your school 
system has submitted to the state. LDOE legally 
cannot have access to student personally 
identifiable information and therefore cannot 
verify your information. Please contact the 
school system to verify your data. 
 
Please make the following corrections: 
 
* Children marked with an asterisk appear to not be 
eligible for the P-EBT Program. You may still 
submit an application to update your child’s Free 
and Reduced Price Meal Eligibility status, IF your 
household income or size has changed. Please 
contact your school to submit a Free and Reduce 
Price Meal Application. 
 
School is a required field 
 
An application for PEBT benefits has already been 
completed for this child. If you have questions, 
please contact LAHelpU.dcfs@la.gov or 888-524-
3578 (Toll Free).”

Trang 4 Các thông tin về lỗi: 
 
Vui lòng sửa lại các mục sau cho đúng 
* Họ của con là bắt buộc. 
* Ngày sinh là bắt buộc. 
* Chọn giới tính cho trẻ. 
* Chọn học khu cho trẻ. 
* Chọn trường học cho trẻ. 
 
Nếu bạn thấy lỗi hiện trên màn hình này, đó là 
do thông tin bạn nhập không khớp với thông tin 
mà hệ thống trường học đã gửi cho tiểu bang. 
LDOE về mặt pháp lý không thể có quyền truy 
cập vào thông tin cá nhân của học sinh và do đó 
không thể xác minh thông tin của bạn. Vui lòng 
liên hệ với hệ thống trường học để xác minh dữ 
liệu của bạn. 
 
Vui lòng sửa lại vấn đề sau cho đúng: 
 
* Học sinh được đánh dấu hoa thị không đủ điều 
kiện cho Chương trình P-EBT. Bạn vẫn có thể gửi 
đơn đăng ký để cập nhật tình trạng Đủ Điều Kiện 
Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá cho con bạn, NẾU 
thu nhập hoặc quy mô hộ gia đình của bạn đã thay 
đổi. Vui lòng liên hệ với trường học của bạn để nộp 
Đơn Xin Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá. 

Trường học là trường nhập dữ liệu bắt buộc 
 
Một đơn đăng ký các khoản phúc lợi theo chương 
trình P-EBT đã được điền đủ cho đứa trẻ này. Nếu 
bạn có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ trang 
LAHelpU.dcfs@la.gov hoặc gọi đến số 888-524-
3578 (Miễn phí).” 

  


