
                

           

 
 

P-EBT 
Grocery Help for Families with Kids During Covid-19 

APPLY ONLINE BY SEPTEMBER 29th! 
If your child got free or reduced-price lunch during the 2019-20 school year and you haven’t already 
received P-EBT, you may be eligible for up to $285 per child to help buy groceries during the 
pandemic. This includes children who go to a school where all kids eat free. 

• Using P-EBT does NOT impact your or your child’s immigration status. 
The “public charge” rule does NOT apply to P-EBT benefits. 

• You can use P-EBT AND grab and go student meals 

• P-EBT is NOT SNAP or D-SNAP. If you get SNAP or D-SNAP you can also use P-EBT. 

Visit www.dcfs.louisiana.gov/pebt to learn more and to apply. 
  

http://www.dcfs.louisiana.gov/pebt


                

           

 

 

P-EBT 
Asistencia alimenticia para familias con niños durante el 

Covid-19 

¡SOLICITE POR INTERNET ANTES DEL 29 DE SEPTIEMBRE! 

Si su hijo recibió almuerzos gratis o a precio reducido durante el año escolar 2019-20 y usted aún no 
ha recibido el P-EBT, puede ser elegible para recibir hasta $285 por niño para ayudar a comprar 
alimentos durante la pandemia. Esto incluye a los niños que van a una escuela donde todos los 
niños comen gratis. 

• El uso del P-EBT NO afecta su estado de inmigración ni el de su hijo. 
La norma de " cargo público" NO se aplica a los beneficios del P-EBT. 

• Puede usar P-EBT Y consumir comidas para estudiantes 

• P-EBT NO es SNAP o D-SNAP. Si recibe SNAP o D-SNAP también puede usar P-EBT. 

Visite www.dcfs.louisiana.gov/pebt para más información y para solicitarla. 
  

http://www.dcfs.louisiana.gov/pebt


                

           

 
 

Chương trình P-EBT 
Hỗ trợ các Gia đình có Trẻ nhỏ mua                                                 

Thực phẩm và Hàng Tạp hóa trong Đại dịch Covid-19 

ÁP DỤNG TRỰC TUYẾN ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 09! 
Nếu con em của bạn đã từng nhận bữa trưa miễn phí hay giảm giá trong năm học 2019-2020 và bạn 
chưa nhận được trợ cấp theo chương trình P-EBT, bạn có thể đủ tiêu chuẩn để được nhận đến 285$ 
cho mỗi trẻ để mua thực phẩm và hàng tạp hóa trong đại dịch này. Khoản trợ cấp này bao gồm cả 
những trẻ em đến trường nơi cho học sinh ăn miễn phí. 

• Sử dụng các khoản trợ cấp theo chương trình P-EBT KHÔNG ảnh hưởng đến tình trạng nhập tịch của 
bạn hay con cái của bạn. 
Quy tắc “gánh nặng xã hội” KHÔNG áp dụng đối với các khoản trợ cấp theo chương trình P-EBT. 

• Bạn có thể sử dụng các khoản trợ cấp P-EBT VÀ thoải mái nhận các bữa ăn dành cho học sinh. 

• Chương trình P-EBT KHÔNG PHẢI là chương trình  SNAP hay chương trình D-SNAP. Nếu bạn nhận trợ 
cấp theo chương trình SNAP hoặc chương trình D-SNAP, bạn cũng có thể sử dụng chương trình P-
EBT. 

Hãy ghé trang: www.dcfs.louisiana.gov/pebt để tìm hiểu thêm và nộp đơn đăng ký. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dcfs.louisiana.gov/pebt


                

           

 

 

P-EBT 
 Covid-19 خالل أطفال لديها التي للعائالت البقالة مساعدة

 !سبتمبر 29 بحلول اإلنترنت عبر طلبك قدم

 فقد ، P-EBT بالفعل تلقيت قد تكن ولم 20-2019 الدراسي العام خالل مخفض بسعر أو مجاني غداء على طفلك حصل إذا

ا 285 إلى يصل ما على للحصول مؤهالا  تكون  األطفال يشمل وهذا. الوباء أثناء البقالة شراء في للمساعدة طفل لكل دوالرا
 .مجاناا األطفال جميع فيها يأكل مدرسة إلى يذهبون الذين

 .P-EBT مزايا على "public charge" قاعدة تنطبق ال .لطفلك أو بك الخاصة الهجرة حالة على P-EBT استخدام يؤثر ال •

 الطالب وجبات على واالستيالء P-EBT استخدام يمكنك •

• P-EBT ليس SNAP أو .D-SNAP على حصلت إذا SNAP أو D-SNAP ، ا فيمكنك   P-EBT. استخدام أيضا

 .والتقديم المزيد لمعرفة www.dcfs.louisiana.gov/pebt بزيارة قم

http://www.dcfs.louisiana.gov/pebt

