
Хто має право на участь у програмі?
Діти мають право на пільги P-EBT за таких обставин:

•  їхня школа закрита або працює за скороченими 
годинами відвідування;

•  вони мають право на безкоштовне або пільгове  
шкільне харчування.

Як родинам подавати заяву?
Гарна новина! Родинам не потрібно подавати 
заяву на участь у програмі P-EBT! Вашу дитину 
буде зараховано до програми автоматично, 
якщо вона має право на безкоштовне або 
пільгове шкільне харчування. Родинам 
потрібно перевірити, щоб у школі дитини 
зберігалася їхня дійсна поштова адреса. Вони 
також можуть подати заяву на отримання 
шкільного харчування, навіть якщо їхня 
дитина більше не отримує безкоштовне або 
пільгове харчування. 

Скільки грошей отримає родина?
Розмір пільги залежить від навчальної моделі, 
що застосовується в школі дитини протягом 
певного місяця. Щомісячна сума пільги може 
варіюватися від $25 до $123 дол. США. 

Як виглядає картка P-EBT?
Очікуйте на 
лист з такою 
карткою 
всередині! 
Картка P-EBT 
використовується 
окремо від 
картки EBT для харчування або готівки (Quest) 
і не замінює її. 

Що передбачають пільги 
Pandemic EBT, або P-EBT?
У зв’язку з COVID-19 дітям, що 
мають право на безкоштовне 
або пільгове шкільне 
харчування, буде надано 
додаткові пільгові кошти 
на харчування. Ці пільги на 
харчування мають назву P-EBT. 
Пільги P-EBT допомагають 
родинам у штаті Вашингтон 
купувати їжу в період, коли 
школи закриті або працюють за 
скороченим часом відвідування.

Коли надійдуть картки P-EBT?
Наприкінці березня діти, які мають право 
на участь, отримають сповіщення з більш 
детальною інформацією. Картку P-EBT буде 
надіслано окремим листом у наступні тижні.

Як використовувати картки P-EBT?
Картку P-EBT можна використовувати  
як накопичувальну картку для придбання 
продуктів харчування в більшості продуктових 
магазинів і на фермерських ринках або  
в Інтернеті через Amazon чи Walmart. 

Чи отримуватимуть родини нову 
картку P-EBT кожного місяця? 
Ні, їм слід зберегти картку P-EBT, яку буде 
надіслано для кожної дитини. Спочатку  
на картці будуть пільгові кошти, призначені 
з 2020/2021 навчального року і до січня 
2021 року. Додаткові пільгові кошти 
надсилатимуться на картку кожні два місяці 
до кінця навчального року, доки триватиме 
надзвичайна ситуація в галузі охорони 
здоров’я через COVID-19.
Додаткову інформацію можна дізнатися  
на вебсайті dshs.wa.gov/PEBT! 
Якщо потрібно надати вам цю інформацію 
іншою мовою, зателефонуйте до контакт-
центру з P-EBT за номером 833-518-0282.
Родини можуть брати участь у програмі  
зі шкільного харчування Grab-n-Go,  
навіть якщо вони отримують пільги P-EBT.
Ця організація надає претендентам  
однакові можливості.

Уже скоро буде запущено 
програму Pandemic EBT  
на 2020/2021  
навчальний рік!




