
Chương trình P-EBT 
Mùa Hè đã ra mắt!

P-EBT Mùa Hè là gì?
Chương trình EBT trong Đại Dịch, hay là P-EBT, cung 
cấp phúc lợi thực phẩm cho trẻ em để thay thế cho chi 
phí các bữa ăn do dịch vụ bữa ăn tại chỗ hạn chế ở 
các trường học và cơ sở trông trẻ do tình hình đại dịch 
COVID-19. Chúng tôi đã được liên bang phê chuẩn để 
gia hạn P-EBT sang các tháng hè. 

Những ai đủ điều kiện?
Trẻ em có thể tự động đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi 
P-EBT Mùa Hè nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:
• Trẻ đủ điều kiện nhận bữa ăn học đường miễn phí 

hoặc giảm giá trong năm học 2020-2021 và đã được 
đăng ký, ghi danh vào cuối năm học tại một trường 
ở tiểu bang Washington thường tham gia National 
School Lunch Program (Chương Trình Bữa Trưa Học 
Đường Quốc Gia) hoặc School Breakfast Program 
(Chương Trình Bữa Sáng Học Đường).

• Trẻ dưới 6 tuổi và là thành viên của một hộ gia đình 
đang tham gia chương trình hỗ trợ Basic Food (Thực 
Phẩm Cơ Bản) Washington vào bất cứ thời điểm nào 
trong tháng 6, 7 hoặc 8 năm 2021.

Đây là một tổ chức cung cấp cơ hội công bằng.

Các gia đình làm thế nào để nhận 
phúc lợi P-EBT Mùa Hè?
• Các gia đình có con em đáp ứng những tiêu chí 

về điều kiện nêu trên không cần thực hiện bất cứ 
thao tác nào! Phúc lợi P-EBT Mùa Hè sẽ được 
cấp tự động.

• Các gia đình chưa đáp ứng được các tiêu chí về 
điều kiện vẫn có thể đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi 
P-EBT Mùa Hè nếu thực hiện những điều sau 
trước ngày 31 tháng 8 năm 2021:
• Trẻ đang Đi Học -
 Tính đến tháng 6 năm 2021, nếu con em quý vị đã 

được ghi danh ở một trường có NSLP, hãy nộp đơn 
xin cấp bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá để được 
phê duyệt cho trường. Nếu con em quý vị đã được 
phê duyệt cấp bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá, quý 
vị sẽ được nhận phúc lợi P-EBT Mùa Hè. 

• Trẻ dưới 6 tuổi - 
 Nộp đơn xin cấp phúc lợi Basic Food (Thực Phẩm 

Cơ Bản) về: www.WashingtonConnection.org hoặc 
gọi tới Tổng Đài Dịch Vụ Khách Hàng của DSHS 
theo số 877‑501‑2233 để tiến hành phỏng vấn.

Các gia đình sẽ nhận được bao nhiêu?
Những trẻ đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi P-EBT Mùa Hè sẽ nhận được một khoản trọn gói, một lần duy nhất, là 
$375, để trang trải cho các tháng mùa hè là tháng 7 và tháng 8 năm 2021.

Các gia đình có được nhận một thẻ P-EBT mới mỗi tháng không?
Không, các gia đình nên giữ lại thẻ P-EBT của mỗi trẻ. Đối với phê duyệt của liên bang, chúng tôi có thể nạp 
lại thẻ nếu tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến COVID-19 còn tiếp diễn.

Truy cập dshs.wa.gov/PEBT để tìm hiểu thêm!
Nếu quý vị cần thông tin này bằng ngôn ngữ khác, truy cập trang 
mạng này hoặc gọi tới Tổng Đài P-EBT theo số 833-518-0282.
Xin khuyến khích các gia đình tham gia chương trình bữa ăn học 
đường Tới Nhận và Mang Đi ngay cả khi họ có phúc lợi P-EBT.

http://www.WashingtonConnection.org
http://dshs.wa.gov/PEBT

