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P-EBT: Świadczenia żywnościowe dla dzieci w wieku szkolnym 
 
P-EBT (Pandemiczny EBT) to program świadczeń żywnościowy stworzony w reakcji na pandemię COVID-
19. Ten program ma pomóc uczniom, którzy zwykle otrzymują darmowe lub tańsze posiłki w swojej szkole, 
ale teraz nie mogą, ponieważ nie uczestniczą fizycznie w lekcjach.  
 
P-EBT został zaoferowany na zakończenie ostatniego roku szkolnego, ale ten proces jest inny dla roku 
szkolnego 2020-2021. W bieżącym roku karty P-EBT będą wystawiane automatycznie; nie trzeba 
aplikować do P-EBT.  
 
Aby móc skorzystać ze świadczeń P-EBT, uczniowie muszą być zakwalifikowani do darmowych 
lub tańszych posiłków albo chodzić do szkoły, która zapewnia wszystkim uczniom darmowe posiłki 
w ramach CEP: Szkoły objęte Posiłkami w oparciu o kwalifikację społecznościową (ang. 
Community Eligibility Provision, CEP)  
 
Uczniowie uczęszczający do szkół prywatnych lub innych szkół nieuczestniczących w programie 
darmowych/tańszych posiłków nie kwalifikują się do otrzymania P-EBT. 
 
Za każdy dzień, w którym młodzież szkolna K-12 nie ma dostępu do posiłków w szkole, P-EBT wypłaca 
kwalifikującym się rodzinom świadczenie w wysokości 6,82 USD na ucznia za dzień. Te świadczenia są 
zapewniane na podstawie karty, z której można korzystać jak z karty debetowej do zakupu żywności w 
dowolnym sklepie spożywczym akceptującym karty LINK. Świadczenia rozpoczną się w marcu 2021 roku, 
ale będą realizowane z mocą wsteczną od początku roku szkolnego 2020-2021 i do końca tego roku 
szkolnego.  
 
Karty P-EBT będą wysyłane pocztą w nieoznakowanych kopertach. Przewiduje się, że rodziny zaczną 
otrzymywać karty w marcu. Każde kwalifikujące się dziecko otrzyma kartę z własnym imieniem i 
nazwiskiem. Oznacza to, że jeśli w domu jest czterech kwalifikujących się uczniów, rodzina otrzyma cztery 
indywidualne karty. 
 
P-EBT jest dostępny dla dzieci niezależnie od statusu imigracyjnego. Świadczenia P-EBT nie podlegają 
zasadzie „ciężaru publicznego” (ang. „public charge”).  
 
Rodziny, które mogą się kwalifikować, ale nie są włączone do programu darmowych lub tańszych posiłków, 
powinny się skontaktować ze swoimi szkołami w celu złożenia aplikacji. Wytyczne dotyczące kwalifikacji 
dochodowej można znaleźć w witrynie ISBE https://www.isbe.net/Pages/Household-Eligibility-
Resources.aspx  
 
Rodziny, które są włączone do programu posiłków albo mieszkają w okręgu CEP, powinny się upewnić, 
że adres pocztowy, który podali w szkole, jest aktualny. Rodziny mogą także poprosić o przesłanie kart do 
szkoły. W tym celu powinny one powiadomić szkołę. 
 
Rodziny, które zostały włączone do programu posiłków, ale nie otrzymają karty P-EBT do końca marca, 
mogą się skontaktować z Departamentem Opieki Społecznej Stanu Illinois, dzwoniąc pod numer 1-800-
843-6154 lub wysyłając e-mail na adres DHS.FCS.PEBT@illinois.gov. 
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Wiadomości dla rodzin: 
 

• Jeśli Twoje dziecko jest już zakwalifikowane do programu darmowych lub tańszych 
posiłków szkolnych ALBO uczęszcza do szkoły, która zapewnia darmowe posiłki 
wszystkim uczniom ORAZ jeśli Twój adres jest aktualny: 

 

o Twoje dziecko będzie automatycznie otrzymywać P-EBT na kwalifikujące się dni (dni, w 
których dziecko nie miało dostępu do posiłku w szkole).  

o Każde dziecko otrzyma własną kartę ze swoim imieniem i nazwiskiem.  

o Karty zostaną do Państwa przesłane w marcu.  

o Karty dotrą do Państwa w nieoznakowanej kopercie i dlatego proszę wypatrywać 
przesyłki.  

o Rodziny powinny zachować swoją(-e) kartę(-y), ponieważ przyszłe świadczenia będą 
doładowywane na tę samą kartę. 

 

• Jeśli jesteś nowy(-a) w swoim okręgu szkolnym albo jeśli uczeń z Twojej rodziny nie jest 
objęty programem ALBO jeśli niedawno się przeprowadziłeś(-aś): 

 

o Musisz wypełnić wniosek o darmowe lub tańsze posiłki szkolne w swojej szkole. Twoje 
dziecko może się kwalifikować do świadczeń z mocą wsteczną od sierpnia, ale musi jak 
najszybciej wypełnić wniosek. 

o Odwiedź witrynę internetową swojej szkoły albo zadzwoń do szkoły, aby złożyć wniosek o 
świadczenie w postaci posiłku szkolnego.  

 

• Twoja karta P-EBT może być alternatywnie przesłana do szkoły, ale musisz powiadomić 
szkołę, że sobie tego życzysz. 
 

• Wszyscy uczniowie się kwalifikują, niezależnie od statusu imigracyjnego. 
 

o P-EBT nie będzie rozpatrywane w ramach zasady „ciężaru publicznego”. 
 

• Uczniowie mogą w dalszym ciągu otrzymywać darmowe posiłki ze szkoły i ośrodków 
społeczności oraz P-EBT: 

 

o Posiłki z odbiorem do domu i P-EBT to osobne programy. 

o Aby znaleźć ośrodki wydające darmowe posiłki dla Ciebie, prześlij SMS ze słowem „food” 
albo „comida” na numer: „877-877”  

o Możesz także odwiedzić witrynę internetową swojego okręgu szkolnego, aby znaleźć 
lokalizacje z posiłkami szkolnymi w swojej okolicy. 
 

Nie zapomnij: aby skorzystać ze świadczeń P-EBT, jest ważne, aby adres podany przez Ciebie w szkole 
był aktualny. 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji o P-EBT zapoznaj się z dokumentem Często zadawane pytania 
(FAQ) albo odwiedź stronę www.chicagosfoodbank.org/pebt. 
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