
 
   

 
  

    

  

   
 

 
    
  

  

  
 

 
 

 
    

 

 
 

 

   
      

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 
Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) (Elektroniczny transfer świadczeń 
w czasie pandemii) Świadczenia żywnościowe 

Rodziny mogą 
spodziewać się 

$820-1300 
za rok szkolny
2020- 2021, przy
czym dokładne 
kwoty będą 
zróżnicowane w 
zależności od 
liczby dni, w
których uczeń 
uczył się zdalnie w 
poszczególnych
miesiącach. 

Czym jest P-EBT
Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) jest 
tymczasowym federalnym programem zasiłków na 
żywność dla rodzin, umożliwiający zakup żywności w 
celu uzupełnienia posiłków szkolnych, które zostały 
pominięte, gdy uczniowie byli zapisani na nauczanie 
zdalne/mieszane. Świadczenia można wykorzystać 
wszędzie tam, gdzie akceptowane są systemy 
EBT/SNAP, w tym w większości detalicznych sklepów 
spożywczych i na targach rolnych. 

Program P-EBT jest przeznaczony dla
WSZYSTKICH uczniów szkół publicznych 
w Nowym Jorku, niezależnie od dochodów 
rodziny lub statusu imigracyjnego. 
P-EBT dotyczy każdej szkoły uczestniczącej w 
programie National School Lunch Program (krajowych 
lunchy szkolnych), w tym szkół prywatnych, 
przedszkolnych, czarterowych i wyznaniowych. 
P-EBT nie jest obciążeniem publicznym. 

Nie ma wniosku o P-EBT, świadczenie to 
jest wydawane automatycznie. 
• DYSTRYBUCJA 1 

Obejmuje marzec-czerwiec 2020 r. i została 
wprowadzona jesienią 2020 r. 

• DYSTRYBUCJA 2 
Obejmuje okres od września 2020 r. do marca 2021 
r., a dystrybucja rozpoczęła się w czerwcu 2021 r. 

• DYSTRYBUCJA 3 
Obejmuje kwiecień - czerwiec 2021 r., a rozpoczęcie 
wydawania nastąpi jesienią 2021 r. 

Dodatkowe informacje: 
• Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zasiłku żywnościowego P-EBT można 

znaleźć na stronie internetowej NYS OTDA pod adresem otda.ny.gov/SNAP-COVID-19 
• Infolinia P-EBT stanu Nowy Jork: 1-833-452-0096 
• W Biurze Obsługi Klienta EBT, pod numerem 1-888-328-6399 lub na stronie

www.connectebt.com, można poprosić o kartę zastępczą, sprawdzić saldo lub 
aktywować (PIN) kartę. 

https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/
http://www.connectebt.com/
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