Narito ang Pantag-araw
na P-EBT!
Ano ang Pantag-araw na P-EBT? Paano makukuha ng mga
Ang EBT na programa sa pandemya, o P-EBT, nagbibigay ng
pamilya ang Pantag-araw
mga benepisyo sa pagkain sa mga bata upang mapalitan ang
na P-EBT?
gastos sa pagkain dahil sa limitadong on-site na serbisyo sa
pagkain sa mga paaralan at pasilidad ng pangangalaga sa bata
dahil sa COVID-19. Nakatanggap kami ng pederal na pagapruba na pahabain ang P-EBT sa mga buwan ng tag-init.

Sino ang karapat-dapat?
Ang mga bata ay maaaring awtomatikong kwalipikado para
sa Pantag-araw na P-EBT kung matutugunan nila ang isa sa
mga sumusunod:
• Karapat-dapat sila para sa libre o binabaang-presyo ng mga
pagkain sa paaralan sa taon ng pag-aaral sa 2020‑21 at
nakarehistro at naka-enrol sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral
sa isang paaralan sa Washington na karaniwang nakikilahok
sa National School Lunch Program (Pambansang Programa
sa Pananghalian sa Paaralan) o School Breakfast Program
(Programa sa Agahan sa Paaralan).
• Ang mga batang wala pang edad 6 na miyembro ng isang
sambahayan na aktibo sa programa ng tulong sa Basic Food
(Pangunahing Pagkain) sa Washington anumang oras sa
pagitan ng Hunyo, Hulyo, o Agosto 2021.

• Ang mga pamilya na may mga anak na nakakatugon sa
nakalistang pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay
hindi kailangang gumawa ng anumang bagay! Ang mga
benepisyo sa Pantag-araw na P-EBT ay awtomatikong
maiisyu.
• Ang mga pamilya na hindi pa natutugunan ang mga
pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay maaaring
pa ding maging karapat-dapat para sa Pantag-araw na
P-EBT kung gagawin nila ang mga sumusunod bago ang
Agosto 31, 2021:
• Mga Bata sa Paaralan Kung ang iyong anak ay naka-enrol sa isang paaralan
na nag-aalok ng NSLP mula Hunyo 2021, magsumite
ng isang libre o binabaang-presyo ng aplikasyon para
sa pagkain para sa pag-apruba sa iyong paaralan.
Kung ang iyong anak ay naaprubahan para sa libre o
binabaang-presyo na pagkain, makakatanggap ka ng
mga benepisyo sa Pantag-araw na P-EBT.
• Mga batang wala pang edad 6 Magsumite ng aplikasyon para sa Basic Food
(Pangunahing Pagkain) sa:
www.WashingtonConnection.org o tumawag sa DSHS
Sentro ng Serbisyo sa Pakikipag-ugnay sa Kostumer
sa 877-501-2233 para sa isang panayam.

Magkano ang makukuha ng mga pamilya?
Ang mga batang kwalipikado para sa Pantag-araw na P-EBT ay makakatanggap ng isang beses, na lump sum na $375
upang masakop ang mga buwan ng tag-init ng Hulyo at Agosto 2021.

Makakakuha ba ng bagong P-EBT card ang mga pamilya
bawat buwan?
Walang, mga pamilya ang dapat magtago ng P-EBT card ng bawat bata. Sa pag-apruba ng pederal, maaari naming
mai‑reload ang card kung magpapatuloy ang emerhensiya sa kalusugan ng publiko dala ng COVID-19.

Bisitahin ang dshs.wa.gov/PEBT upang
matuto ng higit pa!
Kung nais mo ang impormasyong ito sa ibang wika, bisitahin ang website na
ito o tawagan ang P-EBT Sentro ng Pakikipag-ugnay sa 833-518-0282.
Hinihikayat ang mga pamilya na lumahok sa mga pagkain sa paaralan ng
Grab‑n‑Go kahit na mayroon silang mga benepisyo sa P-EBT.
Ang institusyong ito ay isang patas na nagbibigay ng pagkakataon.

