Pandemic EBT
Taon ng Paaralan 2020-21

Mga Madalas Itanong
Pangkalahatang Impormasyon
1.	Ano ang programa na Pandemic EBT?
 ng programa na Pandemic EBT, o P-EBT, ay nagbibigay ng mga benepisyo sa pagkain sa mga karapat-dapat na mag-aaral upang
A
mapalitan ang gastos sa mga pagkain na matatanggap ng mga mag-aaral kung hindi dahil sa kakulangan ng personal na pagtuturo
o dahil sa pagsasara ng paaralan sa taong pag-aaral na 2020-21. Mangyaring tingnan ang mga katanungan 6 - 11 para sa impormasyon
sa pagiging karapat-dapat sa P-EBT.

2.	Paano ito naiiba mula sa nakaraang taon ng pag-aaral?
 oong taong 2019-20 ang programang P-EBT ay orihinal na nagbibigay ng mga benepisyo sa pagkain sa mga karapat-dapat na
N
bata na nasa edad na para mag-aral para sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo at Hunyo 2020. Ang mga sambahayan ay nag-apply
para sa mga benepisyong ito at kung natukoy na karapat-dapat, makakatanggap sila ng isang karaniwang halaga ng benepisyo na
inisyu sa pamamagitan ng lump sum sa isang Quest EBT card.
 ng estado ng Washington ay nakatanggap ng pag-apruba galing sa pederal na mag-isyu ng mga benepisyo ng P-EBT para sa
A
mga bata dahil sa pagsasara ng paaralan para sa taon ng pag-aaral ng 2020-21, mula Setyembre 2020 hanggang Hunyo 2021.
Awtomatiko namin pino-proseso ang karapat-dapat upang makakuha ng higit pang mga kabahayan ng tulong na kailangan nila
sa panahon ng pampublikong emerhensiya sa kalusugan dahil sa COVID-19. Nangangahulugan ito na ang
mga kabahayan ay hindi kailangang mag-apply para sa programang 2020-21 P-EBT.

3.	Ang aking anak ay sakop ng pangangalaga ng bata. Makakakuha ba kami ng
benepisyo ng P-EBT?
 ara makapagbigay ng benepisyo sa mga bata na sakop ng child care mula Oktubre 2020 hanggang Setyembre 2021, nakasaad
P
dito na nararapat makabuo at makapagsumite ng magkahiwalay na plano para sa P-EBT na kinakailangan ng pagsang-ayon mula
sa pederal. Ang Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan at Kalusugan ay kasalukuyan na bumubuo ng plano para makapagbigay
ng benepisyo sa mga bata na sakop ng child care.
Ang mga pamilya ay maaring pana-panahon na i-check ito sa www.dshs.wa.gov/PEBT para sa makabagong impormasyon.

4.	Kung makakakuha ako ng benepisyo mula sa P-EBT, maapektuhan ba nito ang aking
estado sa imigrasyon o singilin?
 indi. Ang panuntunang Public Charge ay hindi nalalapat sa mga benepisyo ng P-EBT at ang mga benepisyo ng P-EBT ay hindi
H
makakaapekto sa katayuan sa imigrasyon.

5.	Ang aking anak ay nakakakuha ng tanghalian sa paaralan. Maari pa rin ba kong
makasama sa P-EBT?
 o. Ang benepisyo ng P-EBT ay karagdagang benepisyo sa pagkain. Ang mga bata ay maaaring magpatuloy na makatanggap
O
ng mga grab-and-go na pagkain sa mga paaralan o pamayanan, o pagkaing pang-emerhensiya sa COVID-19 na inaalok sa mga
lokasyon ng komunidad, kahit na nakakatanggap sila ng mga benepisyo ng P-EBT.

Ang institusyong ito ay pantay na nagbibigay ng pagkakataon.

Pagiging Karapat-dapat sa P-EBT
6.	Sino ang karapat-dapat sa P-EBT?
 ng mga bata na karaniwang may access sa National School Lunch Program, o NSLP, at School Breakfast Program, o SBP,
A
at nakarehistro / nakatala sa isang paaralan ng Washington na:
•	Wala o binawasan ang pagdalo ng lima o higit pang magkakasunod na araw bilang resulta ng COVID-19 na pang-emerhensiyang
pangkalusugan sa panahon ng pag-aaral sa 2020-2021, at
•	Ang mga determinadong bata ay karapat-dapat para sa libre o pinababang presyo ng mga pagkain sa paaralan.

7.	Kung ang aking mga anak ay pumunta sa Community Eligibility o Provision 2 na mga
paaralan na may access sa agahan at tanghalian nang hindi gagastos, karapat-dapat
ba sila para sa P-EBT?
 ng lahat ng mga bata na dumadalo sa isang Community Eligibility o Provision 2 na paaralan ay maaaring maging karapat-dapat
A
para sa P-EBT kung ang paaralan na pinapasukan ng bata kung nabawasan ang pag-aaral ng tao dahil sa COVID-19.

8.	Natatanggap ko na ang tulong sa pagkain. Awtomatiko ba akong kwalipikado para
sa P-EBT?
 aramihan sa mga batang aktibo sa tulong ng pagkain ay awtomatikong sertipikado para sa libreng pagkain sa paaralan, ngunit hindi
K
sila awtomatikong kwalipikado para sa mga benepisyo ng P-EBT. Ang pagiging karapat-dapat sa P-EBT ay depende sa paaralang
pinapasukan ng bata at ang kanilang modelo sa pag-aaral. Tingnan ang ika-22 na tanong para sa karagdagang impormasyon.

9.	Ang aking pamilya ay nakakakuha ng $0 sa tulong sa pagkain. Awtomatiko ba akong
kwalipikado para sa P-EBT?
 ng ilang mga pamilya ay nakakakuha ng halagang $0 na benepisyo sa pagkain at pinapanatili ang kanilang kaso na bukas
A
para sa pag-access sa iba pang mga mapagkukunan. Ang mga pamilyang tumatanggap ng $0 sa tulong sa pagkain ay hindi
awtomatikong sertipikado para sa libreng pagkain sa paaralan at dapat na mag-apply para sa libre o pinababang presyo ng pagkain
sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa paaralan ng kanilang anak.

10.	Ang aking anak ay nag-aaral sa bahay. Kwalipikado ba sila para sa P-EBT?
 indi. Ang P-EBT ay magagamit lamang sa mga batang nakatala at tumatanggap ng mga serbisyong pang-edukasyon sa isang
H
paaralan, at karaniwang tatanggap ng libre o pinababang presyo ng mga pagkain sa paaralan sa pamamagitan ng NSLP o SBP
kung ang paaralan ay hindi sarado o nabawasan ang pagdalo.

11.	Paano ko malalaman kung ang aking anak ay karapat-dapat para sa mga benepisyo
ng P-EBT?
 ng mga karapat-dapat na bata ay makakatanggap ng isang abiso at isang P-EBT card na may nakasulat na kanilang pangalan.
A
Inaasahan namin na ang paalala na ipapadala sa mga karapat-dapat na bata simula sa huli linggo ng Marso. Ang P-EBT card
ay maipapadala pagkatapos. Dapat itago ng mga pamilya ang kanilang mga card dahil maraming mga benepisyo ang maaaring
idagdag kung ang kanilang paaralan ay patuloy na sarado o nabawasan ang oras.

12.	Bakit magtatagalan bago matanggap ang P-EBT card?
Inirekomenda ng Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos ang mga pagbibigay upang maiwasan ang mga isyu sa lokal
na suplay ng grocery at mga pangangailangan.

Pagkuha ng Mga Benepisyo ng P-EBT
13.	Paano ako makakakuha ng mga benepisyo ng P-EBT para sa pag-aaral sa 2020-21?
 ng mga karapat-dapat na pamilya ay hindi kailangang mag-apply upang makakuha ng mga benepisyo ng P-EBT para sa darating
A
na pasukan. Ang bawat karapat-dapat na bata ay makakatanggap ng isang P-EBT kard na direktang ipapadala sa mga pamilya
nang hindi kinakailangang mag-apply online. Sumangguni sa ika-6 na tanong para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga
karapat-dapat na pamilya.

14.	Ano ang address ng bagong P-EBT card na ipapadala sa koreo?
 ng mga P-EBT card ay ipapadala sa koreo sa address na naka-file sa paaralan. Makipag-ugnayan sa iyong paaralan upang matiyak
A
na mayroon sila ng iyong kasalukuyang address sa pag-mail.
 ng mga pamilya na nagsumite ng mga aplikasyon para sa pagkain sa paaralan na mayroong kasalukuyan na address ay dapat ding
A
i-update ang address sa paaralan. Ang mga sistema ng pagkain sa paaralan at ang mga sistema ng impormasyon ng mag-aaral
ay maaaring hindi pareho.

Pagkuha ng Mga Benepisyo ng P-EBT (patuloy)
15.	Maibabalik ba ang aking mga benepisyo sa simula ng taong pasukan?
 o. Kung ang isang bata ay tinukoy na karapat-dapat, maglalabas kami ng mga benepisyo ng P-EBT pabalik sa simula ng taong
O
pag-aaral ng 2020-21 o ang buwan na natalaga ang paaralan at hanggang Enero 2021. Ang mga benepisyo para sa mga buwan
na ito ay ilalabas sa Marso 2021; gayunpaman, ang mga pamilya ay maaaring hindi makatanggap ng kanilang card hanggang sa
katapusan ng Abril. Ang mga halaga ay maaaring magkakaiba para sa bawat bata batay sa kani-kanilang mga modelo sa paaralan.
Ang mga benepisyo para sa Pebrero hanggang sa katapusan ng taon ng pag-aaral ay ilalabas kada buwan.

16.	Ano ang kailangan kong gawin kapag ang bagong P-EBT card ay dumating sa koreo?
 undin ang mga tagubilin na kasama ng iyong P-EBT card at siguraduhin na ligtas ang iyong Personal na Identification Number
S
o PIN. Ingatan ang iyong card! Kung ang iyong paaralan ay mananatili sa isang liblib na kapaligiran, nabawasan ang mga araw
ng pagdalo o sarado dahil sa COVID-19, maaari kaming magdagdag ng higit pang mga benepisyo sa iyong card.

17.	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.

18.	Paano kung kailangan ko ng kapalit na P-EBT card dahil nawala o nasira ko ito?
 ng pagpapalit ng P-EBT card ay pinoproseso sa pamamagitan ng pagtawag sa EBT vendor, FIS, sa 888-328-9271. Maaari ring
A
bisitahin ng mga pamilya ang www.ebtEdge.com o ang ebtEdge app kung kinakailangan ng kapalit na card. Para humiling ng
kapalit ng P-EBT card, kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon: buong pangalan ng bata, petsa ng kapanganakan,
zip code at buong address na ibinigay ng paaralan.
 apat na tumugma ang address sa pag-mail kung ano ang nasa system para maipadala ang pamalit na card. Mangyaring asahan
D
ang pito hanggang 10 araw bago matanggap ang iyong card.
 ingnan ang ika-20 na tanong para sa karagdagang impormasyon kung hindi tumutugma ang iyong address sa kung ano ang nasa
T
file ng EBT vendor, FIS.

19.	Maaari ko bang ilagay ang mga benepisyong ito kung ako ay mayroon nang EBT card
ng pagkain?
Hindi. Ang P-EBT na programa ay natatangi at ang mga benepisyo ay hiwalay mula sa iba pang mga benepisyo sa pagkain o pera
na magagamit sa iyong Quest EBT card.

20.	Ang aking anak ay hindi nakatanggap ng abiso o P-EBT card. Ano ang dapat
kong gawin?
Kung hindi mo pa natanggap ang iyong card sa Mayo 2021, tawagan ang P-EBT Contact Center sa 833-518-0282.

21.	Hindi namin kailangan ang mga benepisyong ito. Maari ba namin itong tanggihan?
 inihikayat namin ang mga sambahayan na tinutukoy na karapat-dapat para sa P-EBT na gamitin ang mga benepisyo para sa iyong
H
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.

Mga Halaga ng Benepisyo ng P-EBT
22.	Magkano ang makukuha ko sa mga benepisyo ng P-EBT?
 ng mga pagkain ay binadyet sa pang-araw-araw na rate ng $6.82, na sumasaklaw sa tanghalian, almusal at meryenda,
A
pinarami ng isang average na 18 na araw ang pagpapatakbo bawat buwan para sa taon ng pag-aaral sa 2020-21.
 ng halaga ng benepisyo ng P-EBT ay batay sa sitwasyon sa pag-aaral ng bawat mag-aaral at maaaring mag-iba mula sa magA
aaral hanggang sa mag-aaral, kahit na sa loob ng isang pamilya.
Iuulat ng mga paaralan ang kanilang modelo ng pag-aaral para sa karamihan ng mga mag-aaral para sa karamihan ng bawat
buwan. Ang bawat paaralan ay natatangi at maaaring binago ang kanilang modelo ng pagkatuto nang maraming beses mula
noong Setyembre 2020. Dahil dito, ang bawat bata ay maaaring makatanggap ng iba't ibang halaga ng benepisyo. Nagbibigay
ang talahanayan sa ibaba ng iba't ibang mga antas ng benepisyo batay sa modelo ng pag-aaral.

Modelo ng Pag-aaral

Pagkalkula

Halaga ng Dolyar
kada Buwan

Buong malayuang pag-aaral

$6.82 x 18 x 100%

$123

Isang araw sa bawat tao

$6.82 x 18 x 80%

$99

Dalawang araw sa bawat tao

$6.82 x 18 x 60%

$74

Tatlong araw sa bawat tao

$6.82 x 18 x 40%

$50

Apat na araw sa bawat tao

$6.82 x 18 x 20%

$25

23.	Bakit ang halaga ay hindi batay sa aktuwal na pagdalo ng aking anak?
 pang matulungan ang karamihan sa mga bata, naglapat kami ng isang karaniwang pamantayan sa buong estado na iginawad
U
sa mga bata. Hindi namin masubaybayan ang pagdalo ng indibidwal na mag-aaral. Ginagamit namin ang pangunahing modelo
ng pag-aaral sa paaralan para sa bata na iniulat ng paaralan.

24.	Maaari bang mabago o maitama ang mga halaga ng benepisyo ng P-EBT?
 ng halaga ng P-EBT ay ibabatay sa iniulat ng paaralan bilang pangunahing modelo ng pag-aaral para sa buong paaralan para
A
sa bawat buwan. Kung naniniwala kang nagkaroon ng mali sa halagang 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.

25.	Magkakaroon pa ba ng mas maraming mga benepisyo ang P-EBT?
 ng mga benepisyo para sa Pebrero hanggang sa katapusan ng taon ng pag-aaral ay maaaring maibigay tuwing ibang buwan
A
kung ang iyong paaralan ay patuloy na may limitadong pag-aaral nang personal. Ang mga darating na taon ng pag-aaral sa mga
benepisyo ng Pandemic EBT ay hindi alam. Tiyaking itago ang iyong card para sa mga potensyal na benepisyo sa hinaharap.
Mangyaring bisitahin ang www.dshs.wa.gov/pebt para sa mga karagdagang detalye.

P-EBT Contact Center
26.	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.

27.	Sino ang tatawagan ko upang mai-set up ang aking PIN?
Kapag nakuha mo na ang iyong card, maaaring tumawag ang mga pamilya sa 888-328-9271 upang i-set up ang iyong PIN.

28.	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.

Paggamit ng Mga Benepisyo ng P-EBT
29.	Saan ko magagamit ang aking mga benepisyo sa P-EBT at ano ang maaari kong bilhin
sa kanila?
 amitin ang iyong P-EBT kard tulad ng isang debit card. Ang iyong mga benepisyo sa P-EBT ay maaaring bumili ng pagkain, karamihan ng
G
mga tindahan at palengke. Maaari mong gamitin ang iyong mga benepisyo sa P-EBT sa anumang tindahan na tumatanggap ng EBT, kabilang
ang online mula sa Amazon at Walmart. Karamihan sa mga nagtitingi ay may mga karatulang nagsasabing tinatanggap nila ang EBT.
 aaaring magamit ang mga benepisyo ng P-EBT para bumili ng anumang pagkain na mabibili sa SNAP EBT. Karamihan sa EBT na
M
makukuha ay sa mga pagkain, maliban sa mga handa ng pagkain o yung niluluto pa. 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?

30.	Maaari bang magamit ang P-EBT para sa SNAP Market Match?
 o. Maaaring gamitin ng mga pamilya ang kanilang P-EBT upang makakuha ng SNAP Market Match. Pinahihintulutan ng programang ito ang
O
mga pamilya na makakuha ng doble ang dami ng pagkain sa mga kalahok na merkado! Matuto ng higit pa sa DOH SNAP Market Match.

31.	Kailangan ko bang gamitin ang lahat ng aking mga benepisyo sa P-EBT kapag nakuha
ko na ang mga ito?
 indi. Ang mga benepisyo ay madadala sa bawat buwan. Ang iyong mga benepisyo sa P-EBT ay mananatili sa iyong card hanggang
H
sa 274 na araw mula sa iyong huling aktibidad na nagsisimula sa petsa ng pag-isyu.
 uwag itapon ang iyong P-EBT card. Hangga't ang COVID-19 ay isang pampublikong emerhensiya sa kalusugan ay nasa lugar, maaari
H
kaming mag-isyu ng karagdagang mga benepisyo ng P-EBT sa card na ito.

32.	Kailangan ko bang i-set up ang aking PIN sa aking P-EBT card sa pamamagitan ng isang
tukoy na petsa?
 indi. Gayunpaman, hinihikayat namin ang lahat ng mga pamilya na i-set up ang kanilang PIN at i-aktibo ang kanilang mga benepisyo sa
H
P-EBT sa sandaling matanggap nila ang card, ngunit walang itinakdang panugit para mag-set up ng isang PIN o buhayin ang P-EBT card.

33.	Paano ko malalaman ang aking balanse?
 aaari kang tumawag sa EBT vendor, FIS, sa 888-328-9271 (ang numero sa likod ng P-EBT card) upang suriin ang balanse, o pumunta
M
sa www.ebtEdge.com o i-download ang ebtEdge application sa iyong telepono.

34.	Mayroong gumamit ng aking mga benepisyo. Maaari ko bang palitan ang mga ito?
 indi. Hindi namin mapapalitan ang halaga ng anumang benepisyo na nakuha. Napakahalagang pumili ng isang ligtas na PIN na
H
madaling tandaan ngunit hindi karaniwang ginagamit.
 inihikayat ka naming makipag-ugnay sa EBT vendor, FIS, sa 888-328-9271 upang kanselahin ang iyong card at humiling ng bago.
H
Kung pinaghihinalaan mo ang isang pandaraya, tawagan ang Washington State Welfare Fraud Hotline sa 800-562-6906.

Iba Pang Impormasyon sa P-EBT
35.	Ako ay humaharap sa kawalan ng tirahan. Paano ko makukuha ang aking P-EBT card?
Kung ang iyong pamilya ay nahaharap sa kawalan ng tirahan at ang iyong anak ay karapat-dapat para sa P-EBT, maaari kang humiling
ng iyong P-EBT card na maipadala sa ibang address na maaari mong ma-access (ibig sabihin, ang paaralan ng iyong anak). Tumawag
sa iyong paaralan upang gumawa ng mga kinakailangang kaayusan para sa pagkuha ng P-EBT card.

36.	Ang mga benepisyo ng P-EBT ay hindi sumasaklaw sa lahat ng aking mga gastos;
Kailangan ko ng karagdagang tulong. Sino ang aking dapat kausapin?
 ung kailangan mo ng higit pang tulong sa pagkain o tulong sa pera, maaari kang tumawag sa Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan
K
at Pangkalusugan upang mag-apply para sa mga benepisyo sa 877-501-2233 o bisitahin ang www.washingtonconnection.org.
 aaari mo ring tawagan ang Washington Information Network, o WIN211, sa 877-211-9274 para malaman ang tungkol sa iba pang
M
mga mapagkukunan na magagamit sa iyong komunidad.

37.	Mayroon pa bang ibang mga benepisyo sa pagkain na magagamit ngayon?
•	Ang tool sa paghahanap ng pagkain ay makakatulong sa mga pamilya na makahanap ng mga lokasyon na naghahatid ng pagkain
para sa mga bata. Ang paglahok sa mga serbisyong ito ay hindi pinipigilan ang mga karapat-dapat na bata na makakuha ng mga
benepisyo ng P-EBT. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na distrito ng paaralan upang malaman ang tungkol sa mga libreng lokasyon
ng pagkain sa iyong lugar. Ang mga programang ito sa pagkain ay magagamit sa lahat ng mga batang edad 18 pababa, anuman
ang paaralan na kanilang pinapasukan.
•	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. Kung pinaghihinalaan mo ang isang pandaraya,
tawagan ang Washington State Welfare Fraud Hotline sa 800-562-6906.

