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Dịch vụ hỗ trợ đăng ký P-EBT, Dịch vụ dịch thuật: Trung tâm dịch vụ khách hàng LAHelpU (1-888-524-
3578) sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến trưa thứ bảy ngày 30 tháng 5 (giống như đã hoạt động trong vài tuần 
qua). Đại diện dịch vụ khách hàng sẽ giúp các phụ huynh chưa đăng ký thành công trợ cấp đại dịch EBT 
(P-EBT) hoàn thành đơn đăng ký của mình. Phụ huynh cần hỗ trợ P-EBT có thể liên hệ với người đại diện 
bằng cách nhấn phím 9. Đối với người nộp đơn cần dịch vụ dịch thuật, những người không có quyền 
truy cập vào máy tính và những người gặp khó khăn khi sử dụng máy tính thì nhân viên dịch vụ khách 
hàng sẽ nhập thông tin của người nộp đơn vào cổng thông tin P-EBT giúp mọi người (sử dụng dịch vụ 
dịch thuật LanguageLine khi cần thiết). 

Thông tin về P-EBT: Thông tin bổ sung về chương trình P-EBT có thể tìm thấy trên trang P-EBT page của 
DCFS website. Các thông tin tại đó bao gồm một liên kết đến cổng đăng ký, tờ rơi (bằng tiếng Anh, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Việt) và câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về chương trình, thế nào được coi là 
đủ điều kiện, các lợi ích nhận được và quy trình đăng ký. (LƯU Ý: Tất cả các trang web DCFS có thể được 
dịch bằng tính năng Google Dịch ở góc dưới bên phải của trang.) 

Bạn có thể xem ấn phẩm ra ngày 15 tháng 5 công bố thực hiện chương trình trợ cấp P-EBT ở Louisiana 
tại đây here. 

Thông tin về SNAP:  Thông tin hữu ích về Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) có thể được 
tìm thấy trên trang Get SNAP page của DCFS. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi thường 
gặp - bao gồm các câu hỏi về đại dịch coronavirus – và link dẫn đến cổng dịch vụ tự túc CAFE CAFE Self-
Service Portal, tại đây bạn có thể gửi đơn đăng ký SNAP. 

Trang Get SNAP cũng có link dẫn đến trang Cách đăng ký How to Apply page, với các hướng dẫn từng 
bước để đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký qua giấy và 2 video mới hướng dẫn cách tạo tài khoản CAFE  
how to create a CAFE account và cách đăng ký các trợ cấp SNAP how to apply for SNAP benefits. Cả hai 
video đều có nhiều phiên bản với chú thích bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. 

  

 

 


