Chương trình EBT
do Đại Dịch dành
cho Năm Học 2020
-21 sắp đến!

Các phúc lợi EBT
do Đại Dịch hoặc
P-EBT là gì?
Do đại dịch COVID-19, các
trẻ hội đủ điều kiện nhận
những bữa ăn miễn phí
hoặc giảm giá tại trường sẽ
nhận thêm các phúc lợi thực
phẩm. Các phúc lợi thực
phẩm này được gọi là P-EBT.
Các phúc lợi P-EBT giúp

Ai hội đủ điều kiện?
Các trẻ hội đủ điều kiện hưởng các phúc lợi P-EBT nếu:
•	Trường học của các trẻ đóng cửa hoặc giảm bớt số giờ

học trực tiếp.

•	Các trẻ hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc

những gia đình ở Washington
mua thực phẩm khi trường
học đóng cửa hoặc giảm số
giờ học trực tiếp.

giảm giá tại trường.

Các gia đình nộp đơn xin như thế nào?

Các thẻ P-EBT sẽ đến khi nào?

Tin vui: Các gia đình không phải nộp đơn xin
hưởng Chương Trình P-EBT! Nếu con quý vị
hội đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí
hoặc giảm giá tại trường, trẻ có thể tự động
hội đủ điều kiện. Các gia đình phải bảo đảm
địa chỉ gởi thư hiện tại của mình trên hồ sơ có
trường của trẻ và được khuyến khích điền đơn
xin nhận bữa ăn tại trường nếu con mình đã
không nhận được các bữa ăn miễn phí hoặc
giảm giá nào.

Các trẻ hội đủ điều kiện sẽ mong nhận được
một thông báo trước cuối Tháng Ba, thông
báo này sẽ có nhiều thông tin hơn. Thẻ P-EBT
sẽ gởi riêng trong các tuần tiếp theo.

Các gia đình sẽ nhận được bao nhiêu?

Các gia đình sẽ nhận một thẻ P-EBT mới
mỗi tháng?

Số tiền phúc lợi thay đổi tùy theo mô hình
học tập của trường học của con mình trong
mỗi tháng cụ thể. Số tiền phúc lợi hàng tháng
sẽ lên xuống từ $25 đến $123.

Thẻ P-EBT trông như thế nào?
Hãy xem thư
để thấy một thẻ
trông như thế
này! Thẻ P-EBT
riêng biệt và
không thay thế
một thẻ EBT
(Quest) thực phẩm hoặc tiền mặt.

Các thẻ P-EBT được sử dụng như thế nào?
Các thẻ P-EBT có thể được sử dụng giống như
thẻ ghi nợ để mua thực phẩm trong hầu hết các
cửa hàng tạp phẩm và chợ nông sản hoặc mua
thực phẩm trực tuyến tại Amazon hay Walmart.

Không, các gia đình phải giữ thẻ P-EBT của
mỗi trẻ. Đợt cấp đầu tiên sẽ bao gồm các phúc
lợi cho đầu năm học 2020-21 đến hết Tháng
Một, 2021. Các phúc lợi bổ sung có thể được
cấp vào thẻ cứ hai tháng một lần đến hết cuối
năm học với điều kiện là tình trạng khẩn cấp
về sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19
vẫn còn tiếp tục.
Hãy truy cập vào dshs.wa.gov/PEBT để biết
thêm thông tin!
Nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn
ngữ khác, hãy gọi Trung Tâm Liên Hệ P-EBT
theo số 833-518-0282.
Các gia đình được khuyến khích tham gia các
bữa ăn Đến Nhận và Mang Đi (Grab-n-Go) tại
trường ngay cả khi có các phúc lợi P-EBT.

Cơ quan này tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả
mọi người.

