
   

YÊU CẦU XEM LẠI SỐ TIỀN P-EBT 
 

Gửi lại mẫu này cho trường học của con bạn.  Gọi cho trường của bạn nếu bạn 
không biết gửi trả lại cho ai. 

• Điền vào mẫu này nếu bạn là phụ huynh/người giám hộ và bạn cho rằng con mình nghỉ học nhiều 
hơn vì các lý do liên quan đến COVID so với danh sách trong thông báo đính kèm.   

• Bạn chỉ cần yêu cầu xem xét các tháng đã được cấp.  Ví dụ, sự vắng mặt trong Tháng Năm sẽ 
được bao gồm trong khoản thanh toán vào ngày 25 Tháng Sáu – chứ không phải vào ngày 25 
Tháng Năm.  Vì vậy, bạn không cần yêu cầu xem xét lại các lần vắng mặt trong Tháng Năm  
trước ngày 25 Tháng Sáu. 

• Số tiền P-EBT được thiết lập theo nhóm tùy thuộc vào số lần vắng mặt liên quan đến COVID 
được báo cáo (xem bên dưới).  Vì vậy, chỉ điền vào mẫu này nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã bỏ lỡ 
nhiều ngày hơn phạm vi cho phép.  Ví dụ, nếu con bạn vắng mặt 10 ngày trong một tháng (nhận 
được $71 trong P-EBT), bạn chỉ cần yêu cầu xem xét lại nếu con bạn vắng mặt tổng cộng 16 ngày 
trở lên trong tháng đó vì lý do liên quan đến COVID. 

Ghi chú: Trường của bạn sẽ không chia sẻ thông tin sức khỏe bảo mật với tiểu bang về việc vắng mặt 
liên quan đến COVID đối với P-EBT.  Vui lòng xem thông báo đính kèm hoặc truy cập MAp-EBT.org 
để biết danh sách đầy đủ các trường hợp vắng mặt liên quan đến COVID. 
 
P-EBT là bao nhiêu? 
 
Nó phụ thuộc vào số ngày trong một tháng mà một học sinh nghỉ học vì các lý do liên quan đến COVID 
(xem bên dưới).   
 

• 1-5 lần vắng mặt = $21/tháng  
• 6-15 lần vắng mặt = $71/tháng  
• hơn 16 lần vắng mặt = $128/tháng  

 
Để tìm hiểu thêm về P-EBT, hãy truy cập MAp-EBT.org. 

 
 

→ Sau khi bạn điền vào mẫu này và ký tên, hãy đưa nó cho trường của bạn. 
 
 
_____________________________________             __________ ______________________________ 
Tên Của Học Sinh        Họ Của Học Sinh 
 
_____________________________________    ________________________________________ 
Mã Số ID (SASID)                    Ngày Sinh của Học Sinh (MM/DD/YYYY) 
 
_____________________________________    ________________________________________ 
Tên Trường Của Học Sinh       Tên Học Khu Của Học Sinh 
 
 
 
 
 
  

https://www.map-ebt.org/
https://www.map-ebt.org/


GHI CHÚ: Đối với những tháng mà bạn viết ra số ngày cao hơn những gì nhà trường đã báo cáo, 
trường của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng.  Ví dụ, một email được gửi đến trường học của 
con bạn báo cáo sự vắng mặt hoặc một ghi chú y tế về COVID. 

Tháng Số ngày học được báo cáo là trẻ 
đã nghỉ học vì lý do liên quan 
đến COVID (xem thư đính kèm 
để biết lý do) 

Số ngày con bạn vắng mặt vì các lý do 
liên quan đến COVID 

Tháng Chín 2021 
Tháng Mười 2021 
Tháng Mười Một 
2021 
Tháng Mười Hai 
2021 
Tháng Giêng 
2022 
Tháng Hai 2022 
Tháng Ba 2022 
Tháng Tư 2022 
Tháng Năm 2022 
Tháng Sáu 2022 

Thí dụ: Vào tháng Giêng, Maria đã vắng mặt trong 10 ngày.  Em đã bỏ lỡ 5 ngày chờ đợi kết quả xét 
nghiệm COVID và 5 ngày khi kết quả xét nghiệm dương tính với COVID.  Maria đã được cấp $21 P-
EBT cho tháng Giêng (trong 5 ngày).  Trường của em biết em đã nghỉ học 5 ngày do bị COVID nhưng 
không ghi nhận rằng cô ấy cũng vắng mặt để chờ kết quả xét nghiệm COVID.  Mẹ của Maria điền vào 
mẫu này và viết rằng Maria đã vắng mặt 10 ngày trong tháng Giêng.  Bà cũng nói với nhà trường rằng 
bà đã để lại tin nhắn trên đường dây điện thoại báo vắng mặt về những ngày chờ đợi kết quả kiểm tra.   

Đọc và Ký Tại Đây: 

Tôi xác nhận (hứa) rằng tất cả thông tin trong biểu mẫu này là đúng sự thật và những ngày được chỉ định 
ở trên là những ngày mà con tôi không trực tiếp đến trường vì lý do liên quan đến COVID.  Tôi hiểu 
rằng thông tin này được cung cấp liên quan đến việc nhận các quỹ của Liên bang và các viên chức của 
trường có thể xác minh (kiểm tra) thông tin.  Tôi biết rằng nếu tôi cố tình cung cấp thông tin sai lệch, 
con tôi có thể bị mất trợ cấp bữa ăn và tôi có thể bị truy tố theo luật hiện hành của Tiểu bang và Liên 
bang. 

___________________________________        ____________________________________ 
Tên In Của Cha Mẹ/Người Giám Hộ   Chữ Ký Của Cha Mẹ/Người Giám Hộ 

___________________________________        ____________________________________ 
Số Điện Thoại Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Chữ Ký Chính Thức Của Trường 
(đồng ký) 

Theo luật dân quyền liên bang và các quy định và chính sách về quyền dân sự của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các Cơ quan, văn phòng, và 
nhân viên, cũng như các tổ chức tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc 
gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, hoặc sự trả thù hoặc trả đũa cho hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA 
tiến hành hoặc tài trợ.  Những người khuyết tật cần các phương tiện liên lạc thay thế để biết thông tin về chương trình (ví dụ, chữ nổi Braille, chữ in lớn, 
băng ghi âm, Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ), nên liên hệ với cơ quan (tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin trợ cấp.  Những người bị điếc, khiếm 
thính hoặc khuyết tật nói có thể liên hệ với USDA thông qua Dịch Vụ Tiếp Âm Liên Bang theo số (800) 877-8339.  Ngoài ra, thông tin chương trình có thể 
được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.   



   

Để gửi đơn khiếu nại về phân biệt đối xử theo chương trình, hãy hoàn thành Mẫu Khiếu Nại Về Phân Biệt Đối Xử Của Chương Trình USDA, (AD-3027) 
được tìm thấy trực tuyến tại: Cách Nộp Đơn Khiếu Nại,và tại bất kỳ văn phòng nào của USDA hoặc viết một lá thư gửi tới USDA và cung cấp trong thư tất 
cả thông tin được yêu cầu trong mẫu.  Để yêu cầu một bản sao của mẫu khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992.  Gửi mẫu hoặc lá thư đã điền đầy đủ thông tin 
của bạn tới USDA qua: thư: U.S.  Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C.  20250-9410.   
fax: (202) 690-7442; hoặc email: program.intake@usda.gov. 
 

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
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