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Các câu hỏi thường gặp về Chương Trình Chuyển Khoản 

Trợ Cấp Điện Tử trong Đại Dịch (P-EBT) năm 2022 
 

1. P-EBT năm nay khác biệt như thế nào? 
 

Dưới đây là một số điều cho thấy sự khác biệt giữa P-EBT năm 2022 với P-EBT năm 2021: 

Mississippi được ủy quyền cung cấp phúc lợi P-EBT cho nhiều trẻ em hơn trong năm nay. Trong đó 

bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi nhận phúc lợi từ Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) trong 

năm học 2021-22 hoặc các tháng hè năm 2022. 

Tiêu chí đủ điều kiện sẽ dễ dàng hơn cho học sinh K-12. Yếu tố duy nhất được xem xét để xác định xem 

học sinh K-12 có đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT hay không là liệu các em có đủ điều kiện nhận Bữa 

Trưa Miễn Phí hoặc Giảm giá theo chương trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia tại trường trong năm 

học 2021-22 hay không. Việc học sinh K-12 tham gia trực tuyến hay trực tiếp sẽ không ảnh hưởng đến 

việc đủ điều kiện hoặc nhận phúc lợi của các em vào thời gian này. 

Số tiền phúc lợi đã có thay đổi. Học sinh K-12 đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản tiền là $391.  Trẻ 

em dưới 6 tuổi đủ điều kiện cho chương trình SNAP cũng sẽ nhận được một khoản tiền, nhưng số tiền 

sẽ thay đổi tùy theo thời gian các em nhận được phúc lợi SNAP.  

Tất cả trẻ em đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ P-EBT mới. Đối với học sinh K-12, thẻ P-EBT sẽ được gửi qua 

thư đến địa chỉ do khu học chánh năm học 2021-22 của trẻ cung cấp. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi của 

chương trình SNAP, thẻ P-EBT sẽ được gửi qua thư đến địa chỉ mới nhất của gia đình của các em  trong 

hồ sơ chương trình SNAP.  

Sẽ có thêm nhiều nhân viên tổng đài trung tâm. Sẽ có nhiều hơn gấp 4 lần số nhân viên tổng đài trung 

tâm sẵn sàng hỗ trợ cho các gia đình.  

Có một quy trình mới để cập nhật địa chỉ gửi thư. Các gia đình cần cập nhật địa chỉ gửi thư sẽ có thể 

gửi biểu mẫu yêu cầu cập nhật địa chỉ bằng cách trực tuyến hoặc gọi đến tổng đài trung tâm.  

 

2. Làm thế nào để tôi biết con của tôi đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT?  
 
Hai nhóm trẻ em đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT năm 2022 là: 

 
Nhóm 1 - Học sinh K-12 
Học sinh đã nhập học vào các lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 và đủ điều kiện tham gia Chương Trình Bữa 
Trưa Miễn Phí hoặc Giảm Giá tại trường trong năm học 2021-22 sẽ đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT. 
 
Chỉ những học sinh đã nhập học tính đến ngày cuối cùng của năm học 2021-22 mới đủ điều kiện. 
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Trong khi học sinh ở tất cả các trường công lập Mississippi nhận được bữa ăn miễn phí trong 
năm học 2021-2022 do các khoản miễn trừ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), điều kiện nhận 
phúc lợi P-EBT chỉ giới hạn ở những học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá 
trong các bữa ăn bình thường ở trường như một phần của Chương Trình Bữa Trưa Học Đường 
Quốc Gia.  

 
Có ba tiêu chí để các em được phê duyệt: 
1. Ở một số trường học, mọi học sinh đều đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc giảm 

giá hàng năm theo Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia. Đó được gọi là các 
trường CEP (các trường học tham gia Điều khoản đủ điều kiện cộng đồng).  

a) Nhấp vào đường link để xem danh sách các trường CEP năm học 2021-22. 
 

2. Trẻ em nhận phúc lợi SNAP được tự động phê duyệt nhận các bữa trưa miễn phí hoặc 
giảm giá. 
 

3. Các gia đình có thể gửi đơn đăng ký cho bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá cho năm học 
2021-2022 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022. Các gia đình nộp đơn đã nhận được một 
lá thư cho biết đơn của họ có được phê duyệt hay không. 

 
Việc làm đơn cho các bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá cho năm học 2022-23 hiện tại sau ngày 
31 tháng 7 KHÔNG làm cho trẻ đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT 2022. 
 

Nhóm 2 - Trẻ em Dưới 6 tuổi của chương trình SNAP 
Trẻ em dưới 6 tuổi kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và được nhận phúc lợi SNAP cho bất kỳ tháng nào kể 
từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.  
 
Trẻ em đủ tiêu chuẩn ở cả hai nhóm (ví dụ như trẻ em dưới 6 tuổi nhận phúc lợi SNAP và theo học lớp K-
4 trong năm học 2021-22) sẽ nhận phúc lợi theo Nhóm 2 - Trẻ em Dưới 6 tuổi của chương trình SNAP 
Các em sẽ không nhận được phúc lợi ở cả hai nhóm. 

 

3. Số tiền phúc lợi P-EBT mà con tôi được nhận là bao nhiêu?  
 

Nhóm 1 - Học sinh K-12  
Trẻ em đã nhập học từ lớp K đến lớp 12 và đủ điều kiện tham gia Chương trình Bữa trưa Miễn phí 
hoặc Giảm giá tại trường trong năm học 2021-22 sẽ nhận được khoản thanh toán một lần là $391. 
Khoản phúc lợi này được quy định bởi các quy tắc liên bang. 
 
Nhóm 2 - Trẻ em Dưới 6 tuổi của chương trình SNAP 
 
Trẻ em dưới 6 tuổi và là thành viên của chương trình SNAP ở Mississippi trong khoảng thời gian từ 
tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 sẽ nhận phúc lợi dựa trên những tháng mà các em nhận 
phúc lợi SNAP.  Các khoản phúc lợi này được quy định bởi các quy tắc liên bang.  
 
Các khoản phúc lợi cho tất cả các tháng mà trẻ đã đăng ký SNAP sẽ được cộng lại với nhau và được 
phân chia trong một khoản thanh toán duy nhất.  
 

• Số tiền phúc lợi cho mỗi tháng trong mùa thu năm 2021 (tháng 8 - tháng 12) là $33 mỗi tháng.  

https://www.mdek12.org/sites/default/files/documents/OCN/Schools/cep_site_eligibility_2021-2022.pdf
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• Số tiền phúc lợi cho các tháng mùa Xuân năm 2022 (tháng 1 - tháng 5) là $34 mỗi tháng.  

• Tổng số tiền phúc lợi cho Mùa hè năm 2022 (tháng 6-tháng 7) là $391, không phải số tiền mỗi 
tháng.  

Mùa thu năm 2021 và Mùa xuân năm 2022  
 
Số tiền hàng tháng vào mùa thu và mùa xuân dựa trên tỷ lệ phần trăm các cơ sở trông giữ trẻ trong 
năm học tại Mississippi không cung cấp các bữa ăn.  

 

Các tháng nhập học 
có trong SNAP 

Số tiền 

Tháng 8 năm 2021 $33 
Tháng 9 năm 2021 $33 

Tháng 10 năm 2021 $33 

Tháng 11 năm 2021 $33 
Tháng 12 năm 2021 $33 

Tháng 1 năm 2022 $34 

Tháng 2 năm 2022 $34 
Tháng 3 năm 2022 $34 

Tháng 4 năm 2022 $34 

Tháng 5 năm 2022 $34 

 
 

Mùa hè năm 2022 
 

Có tiền phúc lợi riêng cho những tháng mùa hè. Các quy tắc liên bang cho phép Mississippi cung cấp 
một khoản phúc lợi mùa hè duy nhất cho trẻ em đủ điều kiện tham gia SNAP trong tháng 6 hoặc 
tháng 7 năm 2022. 

 

Mùa hè năm 2022  Số tiền 

Đã đăng ký tham gia 
SNAP vào tháng 6 
hoặc tháng 7 năm 
2022 

Số tiền phúc lợi 
là $391 

 
Trẻ em dưới 6 tuổi tham gia SNAP cần nhận phúc lợi SNAP ở Mississippi trong tháng 6 hoặc tháng 7 
năm 2022 để nhận được khoản phúc lợi này.  
 
 
Dưới đây là bốn ví dụ về các tình huống khác nhau và số tiền phúc lợi mà mỗi trẻ sẽ nhận được: 
 
Ví dụ A: 
Đối với trẻ thứ nhất dưới 6 tuổi kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, tham gia SNAP tại Mississippi từ 
tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Trẻ không thuộc hộ gia đình tham gia SNAP tại 
Mississippi sau tháng 4 năm 2022. 
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Số tiền phúc lợi từ PEBT cho trẻ thứ nhất năm 2022 sẽ là $202, vì các em sẽ nhận được khoản phúc 
lợi $33 cho tháng 11 và tháng 12 năm 2021 và $34 cho tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 
2022.  
 
Ví dụ B: 
Trẻ thứ 2 dưới 6 tuổi kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, tham gia SNAP ở Mississippi vào tháng 7 năm 
2022, nhưng không nhận phúc lợi SNAP trước tháng đó. 
 
Số tiền phúc lợi PEBT của Trẻ thứ 2 năm 2022 sẽ là $391 vì các em sẽ nhận được số tiền phúc lợi 
Mùa hè là $391. 
 
Ví dụ C: 
Trẻ thứ 3 dưới 6 tuổi kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, tham gia SNAP ở Mississippi vào tháng 5 năm 
2022 và tháng 6 năm 2022, nhưng không nhận phúc lợi SNAP trước tháng 5 hoặc sau tháng 7.  
 
Số tiền phúc lợi PEBT của Trẻ thứ 3 năm 2022 sẽ là $425 vì các em sẽ nhận được số tiền phúc lợi cho 
tháng 5 năm 2022 là $34 và số tiền phúc lợi Mùa hè là $391. 
 
Ví dụ D:  
Trẻ thứ 4 dưới 6 tuổi kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, tham gia SNAP ở Mississippi vào tháng 7 năm 
2022, nhưng không nhận được phúc lợi SNAP trước tháng 6 năm 2022. 
 
Số tiền phúc lợi PEBT của Trẻ thứ 4 năm 2022 sẽ là $391 vì các em sẽ nhận được số tiền phúc lợi 
Mùa hè là $391. 
 

4. Tôi sẽ nhận tiền phúc lợi P-EBT cho con mình bằng cách nào?  
 

Nhóm 1 - Học sinh K-12  
 
Mỗi trẻ đủ điều kiện trong gia đình của quý vị sẽ nhận được một thẻ P-EBT mới có tên của trẻ trên 
đó. Thông tin này sẽ được gửi đến địa chỉ mới nhất trong hồ sơ trường học mà con quý vị đã theo 
học trong năm học 2021-22.  
 
Nhóm 2 - Trẻ em Dưới 6 tuổi của chương trình SNAP 

 

Mỗi trẻ đủ điều kiện trong gia đình của quý vị sẽ nhận được một thẻ P-EBT có tên của trẻ trên đó. 
Thẻ sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị trong hồ sơ chương trình SNAP. 

 

5. Tôi có thể chi tiêu tiền trong thẻ P-EBT của con mình cho những chi phí nào? 
 
Vui lòng tham khảo danh sách bên dưới của USDA:  
 
Quý vị có thể sử dụng tiền trong thẻ P-EBT để mua bất kỳ loại thực phẩm nào cho gia đình, 
chẳng hạn như: 

• Trái cây và rau củ; 

• Thịt, gia cầm và cá; 
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• Các sản phẩm từ sữa; 

• Bánh mì và ngũ cốc; 

• Các loại thực phẩm khác như thức ăn nhẹ và đồ uống không cồn; và 

• Hạt giống và cây trồng có thể trồng được loại thực phẩm mà gia đình có thể ăn được. 
 

Các hộ gia đình KHÔNG THỂ dùng tiền trong thẻ P-EBT để mua các mặt hàng sau: 

• Bia, rượu, đồ uống có cồn, thuốc lá 

• Vitamin, thuốc và thực phẩm chức năng. Nếu một sản phẩm mang nhãn Thực phẩm 
chức năng, thì được coi là một mặt hàng thực phẩm chức năng và không được mua theo 
SNAP. 

• Động vật sống (trừ động vật có vỏ, cá vớt khỏi nước và động vật đã giết mổ trước khi 
đến lấy tại cửa hàng). 

• Các thực phẩm làm nóng tại điểm bán 

• Các mặt hàng không phải thực phẩm như: 
- Thức ăn cho thú cưng   
- Vật dụng lau chùi, các sản phẩm giấy và các vật dụng khác dùng trong gia đình. 
- Sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm 

 
Đây là những nguyên tắc tương tự áp dụng cho các khoản trợ cấp SNAP. 

 

6. Khi nào tôi sẽ nhận được phúc lợi P-EBT cho con của mình?  
 

Chúng tôi dự đoán rằng phúc lợi P-EBT sẽ được phát vào tháng 10 năm 2022.  
 

7. Bao lâu thì tôi sẽ nhận được phúc lợi P-EBT? Đây có phải là khoản thanh toán một 

lần hay tôi sẽ có nhiều lần thanh toán khác? 
 

Phúc lợi P-EBT năm 2022 sẽ được thanh toán một lần.  

8. Các khoản phúc lợi P-EBT của con tôi có hết hạn không? Tôi cần sử dụng số tiền 

phúc lợi trong bao lâu? 
 
Phúc lợi P-EBT không cần phải sử dụng ngay lập tức. Phúc lợi P-EBT sẽ hết hạn sau tối thiểu 9 
tháng không hoạt động thẻ. Sử dụng thẻ P-EBT của quý vị ít nhất 274 ngày một lần sẽ ngăn việc 
thu hồi phúc lợi P-EBT của quý vị.   
 
Điều này có nghĩa là nếu quý vị nhận được khoản thanh toán P-EBT vào ngày 15 tháng 10 năm 
2022, ít nhất đến ngày 15 tháng 7 năm 2023 quý vị phải chi tiêu số tiền đó.  

 

9.  Con tôi là học sinh K-12 đã ở nhà học trực tuyến trong năm học 2021-22, do nhà 

trường đóng cửa vì Covid hoặc để cách ly. Liệu chúng tôi có nhận được phúc lợi P-

EBT cho những ngày đó không? 
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Tất cả học sinh K-12 đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản phúc lợi P-EBT tiêu chuẩn là $391 bất kể 
việc đi học của các em có bị ảnh hưởng bởi Covid hay không. Số ngày trẻ ở nhà vì những lý do liên 
quan đến Covid không phải là một phần của việc tính tiền phúc lợi cho học sinh K-12 trong năm nay. 

 

10. Trẻ em học theo hình thức giáo dục tại nhà (homeschool) có đủ điều kiện nhận 

phúc lợi không? 
 
Không. Mississippi chỉ phê duyệt cung cấp phúc lợi P-EBT cho học sinh ở các trường công lập và trường 
tư thục thực hiện Chương Trình Bữa Trưa Học Đường Quốc Gia và cho trẻ em dưới 6 tuổi tham gia SNAP 
trong thời gian được quy định. 
 

11. Trẻ em theo học chương trình Head Start có đủ điều kiện nhận phúc lợi không? 
 
Mississippi đã phê duyệt cung cấp phúc lợi P-EBT cho trẻ em dưới 6 tuổi tham gia SNAP trong thời gian 
quy định. Trẻ em theo học chương trình Headstart không nhận phúc lợi SNAP từ tháng 8 năm 2021 đến 
tháng 7 năm 2022 sẽ không đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT. 
 

12. Trẻ học mẫu giáo có đủ điều kiện nhận phúc lợi không? 
Mississippi đã phê duyệt cung cấp phúc lợi P-EBT cho trẻ em dưới 6 tuổi tham gia SNAP trong thời gian 
quy định. Những trẻ em chưa đến tuổi đi học khác không nhận phúc lợi  SNAP trong khoảng thời gian từ 
tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022 sẽ không đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT. 
 

13. Nếu tôi có từ hai con trở lên, tôi có được nhận các thẻ khác nhau cho mỗi con của 

tôi không? 
 
Có, mỗi trẻ đủ điều kiện trong gia đình của quý vị sẽ nhận được một thẻ P-EBT mới có tên của trẻ trên 
đó.  
 

14. Tôi có cần giữ lại thẻ P-EBT sau khi sử dụng hết số tiền trong thẻ không? 
Có. Quý vị nên giữ lại thẻ của mình cho đến khi MDHS & MDE thông báo chương trình P-EBT kết thúc. 

 

15. Tôi chia sẻ quyền nuôi con của tôi. Phụ huynh/người giám hộ nào sẽ nhận được 

tiền? 
 

Nhóm 1 - Học sinh K-12  
 
Phụ huynh hoặc người giám hộ có tên trong hồ sơ mà Sở Giáo dục Mississippi cung cấp cho MDHS sẽ 
nhận được tiền phúc lợi. 
 Đây thường là cá nhân đã đăng ký cho con đi học trong năm học 2020-21. 
 
Nhóm 2 - Trẻ em Dưới 6 tuổi của chương trình SNAP 

 
Chủ hộ gia đình được liệt kê trong hồ sơ SNAP mà trẻ tham gia gần đây nhất khi dữ liệu được lấy vào 

cuối tháng Bảy sẽ nhận được tiền.   
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CHƯA Sẵn sàng phát hành, ngay cả khi đã phê duyệt kế 

hoạch - TẠM DỪNG 
 

 

16. Chúng tôi vừa mới chuyển đến địa chỉ mới. Thẻ P-EBT của tôi có được gửi đến địa 

chỉ mới của tôi không?  
 

Nhóm 1 - Học sinh K-12  
Thẻ của con quý vị sẽ được gửi đến địa chỉ mà khu học chánh năm học 2021-22 của con quý vị cung 
cấp cho MDHS.  
 
Quý vị sẽ có thể yêu cầu cập nhật địa chỉ thông qua biểu mẫu trực tuyến mới hoặc thông qua tổng 
đài trung tâm nếu cần. Thông tin thêm về quy trình yêu cầu cập nhật địa chỉ sẽ sớm có sẵn. 
 
Nhóm 2 - Trẻ em Dưới 6 tuổi của chương trình SNAP 

 
Thẻ P-EBT cho mỗi trẻ đủ điều kiện sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị trong hồ sơ chương trình 

SNAP.  

Quý vị sẽ có thể yêu cầu cập nhật địa chỉ thông qua biểu mẫu trực tuyến mới hoặc thông qua tổng 

đài trung tâm. Thông tin thêm về quy trình yêu cầu cập nhật địa chỉ cho P-EBT sẽ sớm có sẵn. 

 
Hãy nhớ rằng: Nếu quý hiện là khách hàng của SNAP, quý vị phải báo cáo bất kỳ thay đổi nào về 

địa chỉ cho văn phòng SNAP tại địa phương của quý vị trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi. 

Việc gửi biểu mẫu yêu cầu cập nhật địa chỉ cho P-EBT sẽ không tính là gửi địa chỉ đã thay đổi của 

quý vị tới văn phòng địa phương.  

 

17. Thẻ P-EBT trông như thế nào? 
Thẻ P-EBT sẽ giống như hình minh họa dưới đây. Xin vui lòng mở tất cả thư của quý vị. Năm ngoái, 
một số người đã bỏ thẻ P-EBT của con họ đi vì nghĩ rằng đó là thư rác. 
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18. Con tôi đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT năm 2022 nhưng chưa nhận được bất kỳ 

số tiền nào. Làm cách nào để tôi có thể nhận được tiền?  
 

Nếu quý vị tin rằng con của mình đủ điều kiện nhận phúc lợi P-EBT, vui lòng kiểm tra hướng dẫn 
về tính đủ điều kiện. Nếu trẻ đủ điều kiện theo hướng dẫn và chưa nhận được thẻ P-EBT, vui 
lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng P-EBT theo một trong ba cách sau để hỏi về 
khoản phúc lợi của con quý vị: 
 
Số đường dây nóng của PEBT:   
Biểu mẫu trực tuyến: 
Trò chuyện:  

 

19. Tôi đang gặp khó khăn với khoản phúc lợi P-EBT của con tôi hoặc tôi có một câu 

hỏi khác. Làm thế nào để tôi được hỗ trợ? 
 
Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng P-EBT theo một trong ba cách sau đây để hỏi 
về các khoản phúc lợi của con quý vị: 
 
Số đường dây nóng của PEBT:   
Biểu mẫu trực tuyến: 
Trò chuyện:  
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20. Tôi kích hoạt thẻ P-EBT của con tôi như thế nào?  
 

Để kích hoạt thẻ P-EBT, quý vị cần gọi đến số 1-866-512-5087 và làm theo hướng dẫn. 

  

Quý vị sẽ đặt mã PIN cho thẻ khi kích hoạt.  Giữ mã PIN này an toàn và không ghi mã PIN trên 

thẻ P-EBT. Không tiết lộ mã PIN của quý vị cho bất kỳ ai và giữ an toàn cho thẻ của quý vị. 

 

21. Tôi phải làm gì nếu không muốn nhận khoản thanh toán P-EBT của con mình?  
 
Các khoản thanh toán P-EBT không thể chuyển nhượng và chỉ có thể được sử dụng bởi hộ gia 
đình của quý vị.  
 
Nếu quý vị nhận được thẻ P-EBT và không muốn tiêu tiền trong thẻ P-EBT của con mình, vui lòng 
cắt nhỏ thẻ ra và vứt đi. Số tiền chưa tiêu trong thẻ sẽ được hoàn lại.   
 

22. Tôi vẫn còn tiền trong thẻ P-EBT của mình từ năm ngoái. Tôi có bị mất số tiền đó 

khi nhận được thẻ mới không?  
 
Khi thẻ P-EBT mới được phát hành, bất kỳ số dư nào vẫn còn trong thẻ P-EBT từ đợt phát hành 
năm 2020-21 sẽ có sẵn trong thẻ P-EBT mới của trẻ. Thẻ P-EBT cũ sẽ không hoạt động khi thẻ P-
EBT mới được phát hành. 
 
Xin lưu ý rằng nếu ai đó đã đăng ký cho con quý vị đi học trong năm học 2021-22, thẻ P-EBT sẽ 
được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ gửi thư mới nhất hiện có tại trường năm học 2021-22 
của con quý vị. 
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