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P-EBTP-EBT

Підписано на програму безкоштовного та пільгового шкільного харчування
ТА 
були збої в очному навчанні, пов'язані з COVID (наприклад, пропуски
занять протягом 5 днів поспіль або закриття класів). 

Учн� мають право на P-EBT на 2021-22 навчальний р�к, якщо вони:

Електронний переказ допомоги у зв'язку з пандем�єю (P-EBT) дає
с�м'ям грош� на куп�влю їж�, щоб компенсувати пропущене шк�льне

харчування через COVID.

П�льги P-EBT будуть зарахован� на вашу картку SNAP EBT або тор�шню картку P-
EBT. Якщо ваша дитина нещодавно отримала право на участь � не бере участь у

програм� SNAP, вам буде над�слано картку P-EBT поштою. Якщо ви не маєте
тор�шньої карти P-EBT, ви можете запросити її через портал.

Поради щодо усунення проблем див. на іншій стороні.

Ви можете дізнатися, чи мала ваша дитина право на допомогу, і якщо так, то
в якому розмірі. 
Портал показує деталі лише для виплат, які почали виходити. На 2021-22
навчальний рік передбачено 3 періоди виплат: 

Виплати 1: покриває пропущене харчування з вересня до листопада 2021 р.: пільги
були    розміщені на картах наприкінці червня
Виплати 2: покриває пропущене харчування з грудня до лютого 2022 р.: пільги почали
розміщувати на картах у середині липня. 
Виплати 3: Покриває пропущене харчування з березня до травня 2022 року: пільги
почнуть виплачувати у серпні. 

Перев�рте, чи отримує ваша дитина виплату P-EBT, в�дв�давши
батьк�вський портал* за посиланням cutt.ly/pebtportal   

*Зверніть увагу, що портал не оптимізований для мобільних пристроїв

https://cutt.ly/pebtportal


Для отримання додаткової 
�нформац�ї в�дв�дайте:  

justharvest.org/pebt-faq       

Зателефонуйте на гарячу лінію P-EBT за телефоном 484-363-2137.
Під час дзвінка майте під рукою таку інформацію:
Імена вашої дитини (дітей) 
Дата (дати) народження дитини (дітей) 
Школа чи шкільний округ, який вони відвідують 
Контактний телефон
Контактна адреса електронної пошти 
Поточна поштова адреса
Короткий опис проблеми
Конкретні дні, коли ваша дитина не відвідувала школу через COVID-19

Надішліть запит через форму запиту DHS P-EBT на адресу
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA. Будь ласка, заповніть якомога більше
інформації у формі.

Що робити, якщо щось п�де не так:
Якщо виникла проблема з допомогою P-EBT для вашої дитини, ви можете: 

Ви, як і раніше, можете отримувати літнє харчування ТА отримувати P-EBT.
Отримання P-EBT не впливає на імміграційний статус.
Отримання медичної та продовольчої допомоги не впливає на імміграційний
статус.

        Пам'ятайте!         

Що робити, якщо ваша дитина не п�дписана на
шк�льне харчування?

PA працює над затвердженням свого літнього плану P-EBT у Міністерстві сільського
господарства США та має намір видати ці пільги восени.  
Якщо ви не підписалися на безкоштовне харчування або харчування за зниженою ціною
(FRP), ви не зможете отримати відшкодування назад. АЛЕ подати заявку все ж таки варто!
Якнайшвидше заповніть заявку у своїй школі або за адресою: compass.state.pa.us. Якщо
ви подасте заявку до 31 серпня, ви можете мати право на отримання літньої виплати P-
EBT цієї осені.

http://www.justharvest.org/pebt-faq
http://www.justharvest.org/pebt-faq
https://tinyurl.com/PEBTproblemPA
https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome

