Chương Trình Chuyển Phúc Lợi Điện Tử trong Đại Dịch (Pandemic Electronic Benefit Transfer, Pandemic
EBT hay P-EBT): Chương Trình Bữa Ăn Học Đường Khẩn Cấp (Emergency School Meals Program)
Nhận hỗ trợ mua thực phẩm khi trường học đóng cửa
Con em quý vị có được nhận bữa ăn học đường miễn
phí hoặc giảm giá, hay trường học của con em quý vị
có cung cấp miễn phí tất cả các bữa ăn không?

CÓ

NHỮNG AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN?
Học sinh theo học tại một trường K-12 có cung cấp
chương trình bữa trưa học đường trong năm học VÀ
•
Đủ điều kiện nhận bữa ăn học đường miễn phí
hoặc giảm giá; HOẶC
•
Đang theo học tại một trường cung cấp bữa ăn
miễn phí cho tất cả các học sinh

KHÔNG
HỘ GIA ĐÌNH NHẬP CƯ CÓ ĐƯỢC NỘP
ĐƠN KHÔNG?

Quý vị có được nhận phúc lợi của chương trình
Thực Phẩm Cơ Bản (Basic Food) không?

CÓ

Quý vị sẽ tự động được nhận P-EBT
trên Thẻ EBT của mình.

Phúc lợi sẽ được cộng vào
thẻ EBT của quý vị không muộn hơn ngày 7 tháng 7.

Hãy gọi cho trường học tại địa
phương quý vị để nộp đơn xin
nhận bữa ăn học đường miễn phí/
giảm giá và sau đó nộp đơn xin
nhận P-EBT

KHÔNG

Quý vị cần nộp đơn nhận P-EBT bằng cách truy
cập WashingtonConnection.org hoặc gọi số
877-501-2233.
Thẻ EBT của quý vị sẽ được gửi đến qua đường bưu điện trong vòng
35 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp đơn (đơn
sẽ được tiếp nhận đến ngày 30 tháng 6).

THÔNG TIN QUAN TRỌNG
•

Quý vị phải hoàn thành đơn xin nhận P-EBT không muộn hơn ngày
31 tháng 8 năm 2020 hoặc trước khi bắt đầu năm học 2020-2021 –
tùy thuộc thời điểm nào đến sau.

•

Nếu quý vị cần được giúp để hiểu điều kiện tham gia của mình hoặc
cách nộp đơn nhận phúc lợi, hãy tham khảo trang Câu Hỏi Thường
Gặp tại k12.wa.us/PEBT hoặc gọi tới Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội
(Department of Social and Health Services) theo số 877-501-2233.

Có. Việc sử dụng phúc lợi P-EBT không được tính là
gánh nặng xã hội. P-EBT không thay đổi tư cách di trú
của trẻ hay của cha/mẹ. P-EBT thay thế cho các bữa
ăn học đường và dành cho tất cả các gia đình nhận
bữa ăn học đường miễn phí và giảm giá.

PHÚC LỢI LÀ GÌ?
Với các trẻ đã nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá
khi trường học đóng cửa vào tháng Ba, mỗi gia đình
sẽ được nhận được $399 cho mỗi trẻ. Với các gia
đình đã ghi danh trong chương trình Thực Phẩm Cơ
Bản và nộp đơn nhận phúc lợi bữa ăn học đường sau
khi trường học đóng cửa, mỗi trẻ sẽ được nhận ít hơn
mức trên. Giá trị tùy thuộc vào thời điểm quý vị nộp
đơn nhận trợ cấp thực phẩm.

Thẻ phúc lợi của quý vị trông sẽ như thế này:

Đây là một cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng.

