
ILOKANO 

Pandemic EBT-Program 
Maysa a baro a programa a para kadagiti pamilia nga 
addaan iti annak a nakaawat iti libre wenno naipalaka- 
ti-bayadna a pangaldaw iti eskuela 

 

Ipaay ti Pandemic Electronic Benefit Transfer Program (P-EBT) ti temporario a tulong a 
kuarta a para kadagiti pamilia nga agkasapulan iti emerhensia a taraon bayat ti 
pandemic. 
Awan ti nasken nga idatag nga aplikasion dagiti kualipikado a pamilia tapno makaawatda 
kadagiti benepisio a P-EBT. 

 
Dagiti pamilia nga umaw-awat iti benepisio a Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) ket makaawatda met kadagiti nayon a 
benepisio a mainayon iti iggemda a Kokua Card 

Daytoy nayon a benepisio ket mausar a kas met laeng iti panangusar dagiti pamilia iti bukodda a Kokua Card 
a paggatangda iti kanenda. Dagiti benepisio a P-EBT ket mabalin met a mausar iti programa a Da Bux. 

 
Mano ti maala dagiti pamilia? 

Ti maysa a kualipikado nga estudiante ket mabalin a makaawat para iti March: $80; April: $147; May: $133 
a no mapagtitipon: 
$360. Ti gatad a maawat ket maibatay iti bulan a ti kualipikado nga estudiante ket nakaenrol para iti libre 
wenno naipalaka-ti-bayadna a makan. No nakaenrol sakbay wenno iti bulan ti Marso, ti kualipikado nga 
estudiante ken umawat para iti amin a 3 a bulan. No nakaenrol iti bulan ti April, ti kualipikado nga 
estudiante ket umawat para iti April ken May.  No nakaenrol iti bulan ti May ti kualipikado nga estudiante 
ket umawat para laeng iti May. Dagiti benepisio a P-EBT para iti tunggal kualipikado nga estudiante ket 
maikarga iti iggem ti pamilia a Kokua Card iti di naladladaw ngem iti umuna a lawas ti July. 

 
Dagiti pamilia ket makaawatdanto iti surat a pakaammuanda no mano dagiti benepisio a P-EBT a 
maawatdanto ken no asino dagiti kualipikado nga estudiante iti pamilia. 

 
Dagiti pamilia a saan nga umaw-awat kadagiti benepisio a Supplemental Nutrition 
Assistance Program (SNAP) ket makaawatdanto iti Hawaiʻi P-EBT Card babaen ti 
koreo 

 
Ti Hawaiʻi P-EBT Card ket mainaganto iti inaunaan nga estudiante ti kaamaan. Dagiti benepisio para kadagiti amin a 
kualipikado nga ubbing nga agbasbasa iti pagtaengan ket maikarganto iti daytoy a Hawaii P-EBT Card. 

 
Sakbay a maawatda ti kard, dagiti pamilia ket makaawatdanto iti surat manipud iti Department of Human Services a 
mangilawlawag no kasano nga usarenda ti Hawaiʻi P-EBT Card ken dagiti dadduma pay nga impormasion 
maipanggep kadagiti benepisio a tulong a taraon. Daytoy Hawaiʻi P- EBT Card ket mausar laeng a paggatang iti 
taraon. Ti taraon ket masapul a gatangen a personal iti maysa a paglakuan nga SNAP.  Mabalin a sabali ti langa ti 
Hawaiʻi  P-EBT Card no maidilig iti Kokua Card, ngem daytoy a kard mausar met laeng a kas iti pannakausar ti Kokua 
Card. 

 
Mano ti maala dagiti pamilia? 

Ti maysa a kualipikado nga estudiante ket mabalin a makaawat para iti March: $80; April: $147; May: $133 no 
mapagtitipon: 
$360. Daytoy a gatad a maawat ket maibatay iti bulan a ti kualipikado nga estudiante ket nakaenrol para iti libre 
wenno naipalaka-ti-bayadna a makan. No nakaenrol sakbay wenno iti bulan ti  March, ti kualipikado nga 
estudiante ket umaawat para iti amin a 3 a bulan. No nakaenrol iti bulan ti April, ti kualipikado nga estudiante 
ket umawat para iti April ken May.  No nakaenrol iti bulan ti May ti kualipikado nga estudiante ket umawat para 
laeng iti May. Dagiti benepisio a P-EBT para iti tunggal kualipikado nga estudiante ket maikarga iti Hawaiʻi P-
EBT Card manipud iti nasapa a paset agingga iti agtengnga ti July. 

 
Dagiti pamilia ket makaawatdanto iti surat a pakaammuanda no mano dagiti benepisio a P-EBT a maawatdanto 
ken no asino dagiti kualipikado nga estudiante iti pamilia. 


