Зустрічайте літню
програму P-EBT!
Що таке літня програма P-EBT?
Програма пандемії EBT, або P-EBT, надає дітям продовольчу
допомогу для відшкодування вартості харчування через
обмеження в школах і дитячих установах, викликані
COVID-19. Ми отримали федеральний дозвіл на
продовження терміну дії програми P-EBT на літній період.

Хто має право на участь у програмі?
Діти можуть автоматично стати учасниками літньої
програми P-EBT, якщо відповідають одному з наступних
критеріїв:
• Вони мають право на безкоштовне або пільгове шкільне
харчування в 2020-21 навчальному році та зареєстровані й
зараховані в кінці навчального року в школу Вашингтона,
яка зазвичай бере участь в National School Lunch Program
(Національна програма шкільних обідів) або School
Breakfast Program (Програма шкільних сніданків).
• Діти віком до 6 років із сім’ї, яка бере участь у
програмі продовольчої допомоги Basic Food (Основне
харчування) штату Вашингтон, у будь-який час в період
з червня, липня чи серпня 2021 року.

Як сім’ям отримати допомогу за
літньою програмою P-EBT?
• Сім’ям з дітьми, які відповідають перерахованим

критеріям, не потрібно нічого робити! Допомога
за літньою програмою P-EBT видаватиметься
автоматично.
• Сім’ї, які поки не відповідають критеріям відбору,
можуть взяти участь у літній програмі P-EBT, якщо вони
виконають наступні умови до 31 серпня 2021 року:
• Для учнів шкіл
Якщо станом на червень 2021 року ваша дитина
зарахована в школу, у якій діє програма NSLP, подайте
заявку на отримання безкоштовного або пільгового
шкільного харчування. Якщо дитині дозволено
отримувати безкоштовне або пільгове харчування, ви
отримаєте допомогу за літньою програмою P-EBT.
• Для дітей віком до 6 років Подайте заявку для проходження співбесіди на участь
у програмі Basic Food (Основне харчування):
за адресою www.WashingtonConnection.org або
зверніться в контактний центр служби підтримки
клієнтів DSHS за телефоном 877-501-2233.

Скільки виплатять сім’ям?
Діти, які мають право на участь у літній програмі P-EBT, отримають одноразову виплату в розмірі 375 доларів США на
покриття харчування в липні та серпні 2021 року.

Чи отримуватимуть сім’ї нову картку P-EBT щомісяця?
Ні, сім’ї мають зберігати картку P-EBT для кожної дитини. У разі подовження періоду дії надзвичайної ситуації у сфері
охорони здоров’я, пов’язаної з COVID-19 ми можемо оновити баланс картки з дозволу уряду.

Щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням
dshs.wa.gov/PEBT!
У разі необхідності отримання зазначеної інформації іншою мовою перейдіть
на цей веб-сайт або зверніться в контактний центр P-EBT за телефоном
833‑518‑0282.
Сім’ї можуть брати участь в програмі шкільного харчування Grab-n-Go, навіть
якщо у них є пільги P-EBT.
Ця установа надає рівні можливості.

