
Tiểu Bang Vermont sẽ phát hành thẻ Chuyển Khoản Trợ Cấp Điện Tử trong Đại 
Dịch (Pandemic-Electronic Benefit Transfer, P-EBT) để trợ giúp chi phí ăn uống của 
học sinh trong những tháng mùa hè. Trợ cấp P-EBT là các khoản tiền được cung 
cấp trên thẻ chuyển khoản trợ cấp điện tử mà một hộ gia đình có thể dùng để 
mua các mặt hàng thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, nhà bán lẻ 
trực tuyến và chợ nông sản có chấp nhận các khoản trợ cấp 3SquaresVT (SNAP). 
Đối với các hộ gia đình nhận được 3SquaresVT, trợ cấp P-EBT sẽ được cộng thêm 
vào thẻ EBT hiện có. Các hộ gia đình đã nhận được thẻ P-EBT trong năm học này 
hoặc năm ngoái thì trợ cấp P-EBT Mùa Hè sẽ được cộng thêm vào thẻ hiện có của 
họ. Nếu quý vị không còn thẻ, DCF có thể gửi thẻ thay thế cho quý vị. Thư thông 
báo trợ cấp bao gồm hướng dẫn sẽ được gửi đi vào Tháng Tám. Đối với các hộ gia 
đình khác, quý vị sẽ nhận được một thẻ P-EBT đặc biệt từ Cơ Quan Trẻ Em và Gia 
Đình Vermont (Department for Children and Families, DCF) cho những học sinh đủ 
điều kiện. Các hộ gia đình sẽ nhận được phân bổ một lần $391 cho mỗi học sinh 
hội đủ điều kiện. Trợ cấp P-EBT Mùa Hè sẽ được cấp vào đầu tháng Tám, 2022 
cùng với các khoản trợ cấp cho phần còn lại của Năm Học 2021-2022. 

 

Khả năng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp phụ thuộc vào khả năng đủ điều kiện 
nhận các bữa ăn học đường miễn phí và giảm giá của trẻ. Tất cả trẻ đều có thể 
nhận được bữa ăn miễn phí trong năm nay do Tiểu Bang ban hành quy định miễn 
trừ đặc biệt do COVID-19. Tuy nhiên, để nhận trợ cấp P-EBT, học sinh phải có đơn 
đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá đã được phê duyệt trong hồ sơ hoặc đã 
được chứng nhận trực tiếp về các bữa ăn miễn phí tại trường. Học sinh có thể 
được chứng nhận trực tiếp cho các bữa ăn miễn phí nếu hộ gia đình đã nhận 
được trợ cấp 3SquaresVT hoặc Reach Up hoặc vì học sinh đó được tiểu bang nuôi 
dưỡng, là học sinh nhập cư, vô gia cư, bỏ trốn hoặc tham gia chương trình Head 
Start. Nếu chưa đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá, quý vị vẫn có 
thể nộp đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá ngay bây giờ để xem liệu quý vị 
có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Mùa Hè hay không. 

 

Nếu bạn chưa đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí và giảm giá, bạn vẫn có thể 
nộp đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm ngay bây giờ để xem bạn có đủ điều kiện 
nhận trợ cấp P-EBT mùa hè hay không. Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký bữa ăn 
trực tuyến của chúng tôi tại www.myschoolapps.com. Nếu bạn thích, bạn có thể 
hoàn thành một ứng dụng giấy. Nó có sẵn trên trang web của chúng tôi tại 
www.csdvt.org/FRMeals. 



 

Các đơn nộp trước ngày 1 tháng Bảy cũng có thể đủ điều kiện để con em quý vị 
được hưởng trợ cấp P-EBT cho bất kỳ ngày nào mà trẻ nghỉ học vì lý do liên quan 
đến COVID trong năm học vừa qua. Nếu hiện quý vị chưa đủ điều kiện, nhưng tình 
hình của quý vị thay đổi trong mùa hè, quý vị vẫn có thể gửi đơn đăng ký cho đến 
ngày 19 tháng Tám để xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Mùa 
Hè hay không. Chỉ những học sinh đã ghi danh vào trường kể từ tháng Sáu, 2022 
mới hội đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Mùa Hè.  

 

Để gửi trợ cấp, chúng tôi cần có địa chỉ gửi thư chính xác của quý vị và chủ 
hộ. Nếu quý vị muốn chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong các thông tin này, hãy 
liên hệ cathy.ward@colchestersd.org (802-264-5985). Quý vị có thể tìm hiểu thêm 
về trợ cấp P-EBT bằng cách truy cập https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT. 
 


