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Chưa tham gia SNAP? Hãy đăng ký!
Hãy đăng ký tham gia SNAP để nhận tiền mua thực phẩm hàng tháng - và nhận P-EBT nếu hội đủ điều kiện.

� Trong đại dịch COVID, khoản tiền SNAP hàng tháng sẽ nhiều hơn! Ví dụ, nếu quý vị 
tham gia SNAP với tư cách là một gia đình 3 người, quý vị sẽ nhận được $616 mỗi 
tháng - $782 cho một gia đình 4 người!

� SNAP nhận được thay mặt những người khác (như con em công dân của quý vị) 
KHÔNG được xem xét trong thủ tục kiểm tra công phí

� SNAP luôn sẵn sàng hỗ trợ các gia đình bất cứ lúc nào - trong suốt đại dịch và cả sau đó
� Nhiều quy tắc đã thay đổi do COVID-19 và hiện nay việc đăng ký đã trở nên dễ dàng hơn

Kiểm tra thẻ Chuyển Quyền Lợi Điện Tử (EBT) Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) của quý vị vào 
ngày 25 tháng 3 để xem khoản tiền trợ cấp Chuyển Quyền Lợi Điện Tử trong Đại Dịch (P-EBT).
Vào đầu tháng 4, hãy tìm kiếm khoản thanh toán đặc biệt một lần cho tháng  10 đến tháng 1.

Trợ Cấp Thực Phẩm dành cho Trẻ Em từ 0 đến 5 Tuổi theo SNAP
EBT trong Đại Dịch (P-EBT)

Tôi có nhận được P-EBT không?
Nếu quý vị có con ở độ tuổi sơ sinh hoặc từ 0 đến 5 
tuổi thì quý vị sẽ nhận được P-EBT, VÀ gia đình của 
quý vị đang được hưởng quyền lợi từ SNAP.

Nếu quý vị đang hoặc mới tham gia SNAP, hãy kiểm tra thẻ EBT 
SNAP của quý vị để nhận tiền trợ cấp vào mỗi ngày 25 hàng tháng 
cho tháng trước đó.

Tôi sẽ nhận được P-EBT dành cho trẻ em 
từ 0 đến 5 tuổi theo SNAP bằng cách nào 
và vào lúc nào?

Thông tin thêm:
•Trẻ em đủ điều kiện sẽ nhận được $68,20 (kết hợp) hoặc $136,40 (hoàn toàn từ xa) mỗi tháng. 

Số tiền được xét dựa vào việc HẦU HẾT học sinh ở độ tuổi đi học nhận được P-EBT đang ở 
trong trạng thái học tập kết hợp hay học từ xa hoàn toàn mỗi tháng

•Quý vị có thể sử dụng khoản tiền trợ cấp P-EBT và cũng có thể nhận được thức ăn từ các điểm 
cung cấp bữa ăn học đường mang đi
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