
1.  Ano ang Pandemic EBT na programa sa mga batang wala pang edad 6?  
  Ang programang Pandemic EBT, o P-EBT, ay nagbibigay ng mga benepisyo sa pagkain sa mga batang wala pang  

6 na taong gulang upang mapalitan ang gastos sa pagkain dahil sa nabawasang pagdalo o pagsasara ng pasilidad ng 
pangangalaga ng bata sa panahon ng 2020-21 taon ng pag-aaral. Mangyaring tingnan ang mga katanungan 5 - 11 para 
sa impormasyon sa pagiging karapat-dapat sa P-EBT. 

2.  Paano ito naiiba sa P-EBT para sa mga bata sa paaralan? 
  Ang programang P-EBT ng taong pag-aaral ng 2020-21 para sa mga batang nakatala sa paaralan ay batay sa naiulat na 

naitala ng paaralan sa limitadong pagdalo ng tao. Ipinapalagay ng P-EBT para sa mga batang wala pang 6 na edad ang 
lahat ng mga bata sa isang programa ng Pangunahing Pagkain ay naapektuhan dahil sa limitadong pagdalo o pagsasara 
sa pangangalaga ng bata. 

3.  Kung makakakuha ako ng benepisyo mula sa P-EBT, maapektuhan ba nito ang 
aking estado sa imigrasyon o magkakaroon ng pampublikong singil? 

  Hindi. Ang panuntunang Pampublikong Singil ay hindi nalalapat sa mga benepisyo ng P-EBT at ang mga benepisyo  
ng P-EBT ay hindi makakaapekto sa katayuan sa imigrasyon. Kasama rito ang mga batang tumatanggap ng P-EBT  
sa pamamagitan ng Programang Tulong sa Pagkain na pinondohan ng estado ng Washington. 

4.  Ang aking anak ay nakakaku Maaari ng pananghalian sa paaralan o sa isang 
Headstart o Programa ng ECEAP. Maaari pa rin ba akong maging kwalipikado  
para sa P-EBT? 

  Oo. Ang mga benipisyo ng P-EBT ay karagdagang benepisyo sa pagkain. Ang mga bata ay 
maaaring magpatuloy na makatanggap ng mga grab-and-go na pagkain sa mga paaralan 
o pamayanan, o pagkaing pang-emerhensya sa COVID-19 na inaalok sa mga lokasyon ng 
komunidad, kahit na nakakatanggap sila ng mga benepisyo ng P-EBT. 

Pangkalahatang Impormasyon 

Ang institusyong ito ay isang pantay na nagbibigay ng pagkakataon.
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5.  Sino ang karapat-dapat para sa P-EBT para sa Mga Bata na wala pang edad 6?  
  Ang mga bata na tumatanggap ng Pangunahing Pagkain ay kwalipikado para sa P-EBT kung sila ay: 

•  Sa ilalim ng edad na 6.

•  Isang miyembro ng isang sambahayan na aktibo sa isang programa ng Tulong sa Pagkain ng Washington sa anumang 
oras sa pagitan ng Oktubre 1, 2020 hanggang Hunyo 30, 2021. 

•  Nanirahan sa isang lalawigan na may isang paaralan na lumahok sa National School Lunch Program at School 
Breakfast Program na may limitadong on-site na serbisyo sa pagkain. 

6.  Nasa tulong kami sa pagkain, ngunit sarado ang aking kaso. Kwalipikado pa ba 
kami para sa P-EBT? 

  Ang mga batang karapat-dapat para sa P-EBT bilang isang batang wala pang 6 ay kwalipikado lamang para sa  
P-EBT para sa mga buwan na aktibo ang kanilang sambahayan sa Pangunahing Pagkain mula Oktubre 2020 hanggang 
Hunyo 2021 kung ang isang paaralan sa kanilang lalawigan ay may limitadong on-site na serbisyo sa pagkain. Ang mga 
pamilyang interesadong mag-apply muli ay maaaring makipag-ugnay sa DSHS Customer Service Contact Center sa  
877-501-2233 at mag-apply sa telepono o magsumite ng isang aplikasyon sa www.washingtonconnection.org. 

7.  Nakatanggap na ako ng tulong sa pagkain. Awtomatiko ba akong kwalipikado 
para sa P-EBT? 

  Maaari kang awtomatikong makatanggap ng isang benepisyo ng P-EBT kung nakatira ka sa isang lalawigan na may 
hindi bababa sa isang paaralan na may limitadong on-site na serbisyo sa pagkain tulad ng inilarawan sa #5. Ang mga 
sambahayan na naninirahan sa isang lalawigan na hindi nakaranas ng limitadong pagkain sa paaralan ay hindi magiging 
karapat-dapat para sa mga benepisyo ng P-EBT. 

8.  Ang aking anak ay nasa pangangalaga sa bata, ngunit wala kami sa Pangunahing 
Pagkain. Kwalipikado ba kami para sa P-EBT para sa Mga Bata na wala pang edad 6? 

  Hindi. Ang P-EBT para sa Mga Bata na wala pang Edad 6 ang mga benepisyo ay para lamang sa mga bata na nasa isang 
sambahayan na tumatanggap ng Pangunahing Pagkain sa pagitan ng Oktubre 2020 at Hunyo 2021. Kung naniniwala ka na maaari 
kang maging kwalipikado para sa Pangunahing Pagkain, maaari kang makipag-ugnay sa DSHS Customer Service Contact Center 
sa 877-501-2233 at mag-apply sa telepono o magsumite ng isang application sa www.washingtonconnection.org. 

9.  Paano ko malalaman kung ang aking anak ay karapat-dapat para sa mga 
benepisyo ng P-EBT? 

  Ang mga karapat-dapat na mga bata ay makakatanggap ng isang abiso at isang P-EBT card na may nakasulat na 
kanilang pangalan. Inaasahan namin na ang paunawa ay ipapadala sa mga karapat-dapat na bata simula sa Hulyo 
2021. Ang P-EBT card ay maipapadala sa ilang sandali pagkatapos kung wala pa sila nito. Dapat itago ng mga pamilya 
ang kanilang mga P-EBT card dahil mas maraming benepisyo sa P-EBT ang maaaring mai-load sa paglaon kung 
magpapatuloy ang pederal na emerhensya sa kalusugan ng publiko na COVID-19. Ang mga benepisyo ng P-EBT  
ay HINDI maidaragdag sa mga umiiral na mga card ng Quest EBT. 

10.  Bakit ito magtatagal upang matanggap ang mga benepisyo ng P-EBT? 
  Hinihiling ng batas ng pederal na hindi mag-duplicate ng mga benepisyo ang mga estado para sa mga bata na nakatanggap na 

ng mga benepisyo ng P-EBT. Susuriin namin ang mga mag-aaral na nakatala sa mga programa ng Headstart o ECEAP upang 
matiyak na makakatanggap sila ng tumpak na mga halaga ng benepisyo. 

Pagiging Karapat-dapat sa P-EBT 
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11.  Paano ako makakakuha ng mga benepisyo ng P-EBT para sa mga batang wala 
pang 6 taong gulang? 

  Ang mga karapat-dapat na pamilya ay hindi kailangang mag-apply upang makakuha ng mga benepisyo sa P-EBT.  
Ang bawat karapat-dapat na bata ay makakatanggap ng isang P-EBT card na direktang ipinadala sa address na  
naitala sa kanilang kaso ng Pangunahing Pagkain ng DSHS. 

12.  Nakakuha na kami ng mga benepisyo ng P-EBT. Makakakuha pa ba kami ng higit pa? 
  Ang mga bata ay maaaring mayroon nang P-EBT card sapagkat sila ay karapat-dapat para sa libre o pinababa na presyo 

na pagkain. Hindi kami makapagbigay ng duplicate na mga benepisyo ng P-EBT, ngunit susuriin namin ang kaso upang 
makita kung ang bata ay makakakuha ng mas maraming mga benepisyo bilang isang batang wala pang 6 na taon.  
Kung karapat-dapat para sa higit pa, ang mga karagdagang benepisyo ay mailalagay sa parehong P-EBT card. 

13.  Ibabalik ba ang aking mga benepisyo sa simula ng taong pasukan (Setyembre 2020)? 
  Hindi. Nagagawa lamang naming magbigay ng mga benepisyo ng P-EBT sa mga bata sa isang sambahayan sa 

Pangunahing Pagkain sa buwan na ang bata ay nasa isang aktibong Pangunahing Yunit ng Tulong sa Pagkain mula 
Oktubre 1, 2020 hanggang Hunyo 30, 2021, bilang pederal na naaprubahan ng kongreso. 

14.  Ano ang kailangan kong gawin kapag ang bagong P-EBT card ay dumating sa 
mail (kung wala pa ako nito)? 

  Sundin ang mga tagubilin na kasama ng iyong P-EBT card at siguraduhin na ligtas ang iyong Personal na Identification 
Number o PIN. Ingatan ang iyong card! Kung magpapatuloy ang programa ng P-EBT, maaari kaming magdagdag ng higit 
pang mga benepisyo sa iyong account at card. 

15.  Dapat ko bang itabi ang aking P-EBT card? 
  Oo. Ang mga karagdagang benepisyo ay maaaring ibigay mamaya sa taon. Ang mga card ay dapat itago sa ligtas na lugar. 

16.  Hinati ko ang pangangalaga sa pagitan ko at ng aking kapwa magulang.  
Sino ang maaaring gumamit ng P-EBT card ng aming mga anak? 

  Hangga't mai-access ng responsableng miyembro ng sambahayan tulad ng isang kapwa magulang o tagapag-alaga ng 
mga benepisyo sa ngalan ng karapat-dapat na bata, ang mga kapwa magulang at tagapag-alaga ay pinahintulutan na 
gamitin ang P-EBT card ng bata. 

17.  Paano kung kailangan ko ng kapalit na P-EBT card dahil nawala o nasira ito? 
  Ang pagpapalit ng P-EBT card ay pinoproseso sa pamamagitan ng pagtawag sa EBT vendor, FIS, sa 888-328-9271. 

Maaari ring bisitahin ng mga pamilya ang www.ebtEdge.com o ang ebtEdge app kung kinakailangan ng kapalit na card. 
Upang humiling ng kapalit na P-EBT card, kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon: buong pangalan ng 
bata, petsa ng kapanganakan, zip code at buong address. Dapat na tumugma ang address sa pag-mail kung ano ang 
nasa sistema para sa isang kapalit na card na maipapadala ng EBT vendor. Mangyaring asahan ang pito hanggang 10 
araw bago matanggap ang iyong card. Tingnan ang ika-27 na tanong para sa karagdagang impormasyon kung hindi 
tumutugma ang iyong address sa kung ano ang nasa file ng EBT vendor, at FIS.

18.  Maaari ko bang ilagay ang mga benepisyong ito sa aking naunang EBT card  
ng pagkain? 

  Hindi. Ang programa ng P-EBT ay natatangi at ang mga benepisyo ay hiwalay mula sa iba pang mga benepisyo sa 
pagkain o pera na magagamit sa iyong Quest EBT na card.

Pagkuha ng Mga Benepisyo ng P-EBT 
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19.  Wala akong natanggap na abiso. Kwalipikado ba ako para sa P-EBT? 
 Kung hindi ka nakakuha ng abiso, maaaring hindi karapat-dapat ang iyong anak. Kung sa palagay mo ito ay isang error, 

mangyaring makipag-ugnay sa P-EBT Contact Center sa 833-518-0282 upang suriin ang kanilang pagiging karapat-dapat. 

20.  Hindi namin kailangan ang mga benepisyong ito. Maari ba namin itong tanggihan? 
  Hinihikayat namin ang mga sambahayan na tukuyin ang karapat-dapat para sa P-EBT na gamitin ang mga benepisyo para 

sa iyong pamilya at para makatulong na mapalakas ang lokal na ekonomiya. Ang mga benepisyo ay hindi maililipat at hindi 
maaaring iregalo o ibigay. Kung nais mo pa ring tanggihan ang mga benepisyo, maaari mong sirain ang card o ibalik ito sa 
address na nasa likod ng card. Ang mga benepisyo ay awtomatikong aalisin pagkalipas ng 274 araw ng hindi paggamit. 

21.  Magkano ang makukuha ng aking anak sa P-EBT sa Mga Bata na wala pang edad 6? 
  Ang mga pagkain ay binadyet na sumasalamin sa mga oras ng pagpapatakbo ng paaralan sa pang-araw-araw na 

rate ng P-EBT na $6.82. Saklaw nito ang tanghalian, agahan at meryenda, pinarami ng isang average ng 18 araw ng 
pagpapatakbo bawat buwan. Gamit ang impormasyong iniulat ng mga paaralan tungkol sa limitadong on-site na serbisyo 
sa pagkain, ang halaga ng benepisyo ng P-EBT ay batay sa lalawigan ng paninirahan ng bata tulad ng ipinahiwatig sa 
kaso ng Pangunahing Pagkain at ang pinakamababang serbisyo sa pagkain na iniulat sa lalawigan para sa bawat buwan, 
Oktubre 2020 hanggang Hunyo 2021. Ang mga benepisyo ay maaaring magkakaiba sa bawat lalawigan. 

Mga Halaga ng Benepisyo ng P-EBT 

Buong Remote na Pag-aaral o Pagsasara ng Paaralan $6.82 x 18 x 100% $123

Isang Araw na Pang-personal o Dalawang Araw na Pang-personal $6.82 x 18 x 70% $76

Tatlong Araw na Pang-personal o Apat na Araw na Pang-personal $6.82 x 18 x 30% $37

22.  Bakit hindi nakabatay ang halaga sa aktwal na pagdalo ng aking anak sa isang 
sentro ng pangangalaga ng bata? 

  Upang matulungan ang karamihan sa mga bata, naglapat kami ng isang pamantayang halaga ng lalawigan na iginawad sa 
mga bata. Hindi namin masubaybayan ang pagdalo ng indibidwal na pag-aalaga ng bata. Gumagamit kami ng availability 
sa serbisyo sa pagkain ng paaralan upang ipalagay ang mga limitadong oras at pagdalo para sa mga  
bata sa pangangalaga ng bata. 

23.  Maaari bang mabago o maitama ang mga halaga ng benepisyo ng P-EBT? 
  Ang halaga ng mga benepisyo ng P-EBT ay ibabatay sa pinakabagong lalawigan ng paninirahan na nakalista sa iyong 

kaso ng Pangunahing Pagkain at ang pinakamababang serbisyo sa pagkain na iniulat ng mga paaralan sa lalawigan. 
Kapag natanggap mo ang abiso ng iyong anak tungkol sa pagiging karapat-dapat, kung naniniwala kang mayroong isang 
error sa halaga ng P-EBT ng iyong anak, maaari kang tumawag sa P-EBT Contact Center sa 833-518-0282 upang hilingin 
na suriin nila ang iyong pagiging karapat-dapat. 

24.  Magkakaroon pa ba ng mas maraming mga benepisyo ang P-EBT? 
  Ang programa ng P-EBT ay maaaring magpatuloy hangga't mayroong isang pederal na COVID-19 na emerhensya sa 

kalusugan ng publiko. Maaari itong isama sa mga buwan ng tag-init. Tiyaking itago ang kard ng iyong anak para sa mga 
potensyal na benepisyo sa hinaharap. Mangyaring bisitahin ang www.dshs.wa.gov/pebt para sa mga karagdagang detalye.
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25.  Sino ang tatawagan ko para sa Mga Katanungan tungkol sa P-EBT? 
  Ang lahat ng katanungan sa pagiging karapat-dapat sa P-EBT ay maaaring idirekta sa P-EBT Contact Center sa 833-518-0282. 

26.  Sino ang tatawagan ko upang mai-set up ang PIN? 
  Kapag nakuha mo na ang card ng iyong anak, maaaring tawagan ng mga pamilya ang vendor ng EBT sa 888-328-9271 

upang i-set up ang PIN. 

27.  Sino ang aking kakausapin kung hindi ko natanggap ang aking P-EBT card 
dahil sa pagbabago ng address? 

  Dapat tawagan ng mga pamilya ang P-EBT Contact Center sa 833-518-0282 para sa tulong sa pagbabago ng address. 

P-EBT Contact Center 

28.  Saan ko magagamit ang aking mga benepisyo sa P-EBT at ano ang maaari kong 
bilhin sa kanila? 

  Gamitin ang iyong P-EBT card tulad ng isang debit card o tulad ng isang Quest EBT na kard. Ang iyong mga benepisyo 
sa P-EBT ay maaaring makabili ng pagkain sa karamihan ng mga tindahan at merkado ng mga magsasaka. Maaari mong 
gamitin ang iyong mga benepisyo sa P-EBT sa anumang tindahan na tumatanggap ng EBT, kabilang ang online mula 
sa mga kalahok na mangangalakal. Karamihan sa mga nagtitingi ay may mga karatulang nagsasabing tinatanggap nila 
ang EBT. Maaaring magamit ang mga benepisyo ng P-EBT para bumili ng anumang pagkain na mabibili sa SNAP EBT. 
Ang mga karapat-dapat na pagkain ng EBT ay ang karamihan sa mga pagkain, maliban sa mga pagkaing handa na at 
pagkain na naipagbili ng mainit. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa mga karapat-dapat na pagkain ng EBT sa 
pamamagitan ng pagbisita sa Ano ang Maaring Bilhin ng SNAP? 

29.  Maaari bang magamit ang P-EBT sa mga insentibo ng prutas at gulay? 
  Oo. Maaaring gamitin ng mga pamilya ang kanilang mga benepisyo sa P-EBT sa mga kalahok ng insentibong programa 

na prutas at gulay kasama ang SNAP Market Match at SNAP Produce Match. Pinapayagan ng mga programang ito ang 
mga pamilya na mapalakas ang dami ng mga kwalipikadong prutas at gulay na maaari nilang matanggap sa mga kasali  
na mga grocery store at mga merkado ng mga magsasaka. Matuto pa sa SNAP Match Programs. 

30.  Kailangan ko bang gamitin ang lahat ng aking mga benepisyo sa P-EBT kapag 
nakuha ko na ang mga ito? 

  Hindi. Ang mga benepisyo ay madadala sa bawat buwan. Ang iyong mga benepisyo sa P-EBT ay mananatili sa iyong card 
hanggang sa 274 na araw mula sa iyong huling aktibidad na nagsisimula sa petsa ng pag-isyu. Huwag itapon ang iyong 
P-EBT card. Hangga't ang pampublikong kalusugang emerhensya na COVID-19 ay nasa lugar, maaari kaming mag-isyu 
ng karagdagang mga benepisyo ng P-EBT sa account at card na ito. 

31.  Kailangan ko bang i-set up ang aking PIN sa aking P-EBT card sa pamamagitan 
ng isang tukoy na petsa? 

  Kung ang isang card ay hindi naka-pin at ang mga benepisyo ay hindi ginamit sa loob ng 274 araw pagkatapos ng  
pag-isyu, matatanggal sila at hindi mapapalitan. Hinihikayat ang mga pamilya na i-set up ang kanilang PIN at i-aktibo  
ang kanilang mga benepisyo sa P-EBT sa sandaling matanggap nila ang card, ngunit walang itinakdang deadline upang 
mag-set up ng isang PIN o pag-activate ng P-EBT card.

Paggamit ng Mga Benepisyo ng P-EBT 
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32.  Paano ko malalaman ang aking balanse? 
  Maaari kang tumawag sa EBT vendor, FIS, sa 888-328-9271 (ang numero sa likod ng P-EBT kard) upang suriin ang 

balanse, o pumunta sa www.ebtEdge.com o i-download ang aplikasyon ng ebtEdge sa iyong telepono. 

33.  Mayroong gumamit ng aking mga benepisyo. Maaari ko bang palitan ang mga ito? 
  Hindi. Hindi namin mapapalitan ang halaga ng anumang benepisyo na nakuha na. Napakahalagang pumili ng isang ligtas na 

PIN na madaling tandaan ngunit hindi karaniwang ginagamit. Kung nawala o ninakaw ang iyong card, hinihikayat ka naming 
makipag-ugnay kaagad sa EBT vendor, FIS, sa 888-328-9271 upang kanselahin ang iyong card at humiling ng bago. Kung 
pinaghihinalaan mo ang isang pandaraya, tawagan ang Washington State Welfare Fraud Hotline sa 800-562-6906.

34.  Wala na ako sa tulong sa pagkain, ngunit mayroon akong isang batang wala 
pang 6 sa aking sambahayan dapat ba akong mag-apply muli? 

  Maaari kang tumawag sa Department of Social and Health Services upang mag-apply para sa benepisyo ng Pangunahing 
Pagkain sa 877-501-2233 o bisitahin ang www. washingtonconnection.org. Kung ang iyong sambahayan ay tinukoy na 
karapat-dapat para sa Pangunahing Tulong sa Pagkain, ang mga benepisyo ng P-EBT ay hiwalay na susuriin. 

35.  Mayroon pa bang ibang mga benepisyo sa pagkain na magagamit ngayon? 
•  Ang USDA Summer Meals Locator Tool ay makakatulong sa mga pamilya na makahanap ng mga lokasyon na 

naghahatid ng pagkain sa mga bata. Ang paglahok sa mga serbisyong pampagkain na ito ay hindi pinipigilan ang mga 
karapat-dapat na bata na makakuha ng mga benepisyo ng P-EBT. Ang mga programang ito sa pagkain ay magagamit 
sa lahat ng mga batang edad 18 pababa, anuman ang paaralan na kanilang pinapasukan. Ang mga pamilya ay maaari 
ring tumawag sa 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479) o 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273) upang hanapin ang mga 
site na malapit sa kanila sa mga buwan ng tag-init.

•  Maaari kang pumunta sa www.washingtonconnection.org upang mag-apply para sa Mga pangunahing benepisyo sa Pagkain.

•  Kung mayroon kang mas maliliit na anak, maaari ka ring maging kwalipikado para sa Women, Infants and Children o WIC 
program, na nagbibigay ng tulong sa pagkain sa mga bata hanggang sa edad na 5 at mga buntis at nagpapasuso na ina. 
Maghanap ng karagdagang impormasyon sa https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/WIC.

Iba Pang Impormasyon sa P-EBT 
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