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  عملیة طلب اإلستئناف
  [التحویل اإللكتروني لمخصصات الجائحة]،   Pandemic Electronic Benefit Transferمختصر لبرنامج    EBT-Pعبارة  

 Families First Coronavirus Response Act وأصبح ممكناً عبر قانون    19- وھو برنامج ممول فدرالیاً لإلغاثة بسبب كوفید 
[القانون  American Rescue Plan Act of 2021ابة برنامج فامیلیز فیرست لفیروس كورونا] وقانون [قانون إستج

، یقدم البرنامج المساعدة الغذائیة للمشاركین في  P-EBTومن خالل إستخدام بطاقات  ]. 2021عام لاألمریكي لخطة اإلنقاذ ل
] واألسر المؤھلة كي تحل محل وجبات  National School Lunch Program" [يرس غداء المدل"البرنامج الوطني ل

 . 19-الحصول علیھا بسبب أحداث متعلقة بكوفیدالطعام المدرسیة التي لم یتم 

 

 2023ینایر/كانون األول    20حتى    2022أكتوبر/تشرین األول    10طلبات اإلستئناف مقبولة من  
ینایر/كانون   20حتى  2022أكتوبر/تشرین األول  10مفتوحة فقط من  EBT-Pمدة تقدیم طلبات إستئناف برنامج  تكون

 . 2022یولیو/تموز   31حتى  2020آذار إبتداًء من مارس/ EBT-P مدة سریان برنامجتغطي و 2023الثاني 
 ئنافھا.  تالتي یطلب الشخص إس P-EBT برنامج  حسب اإلطار الزمني لمخصصاتتختلف عملیة طلب إستئناف قلیالً و

 تفاصیل. لى مزید من التابع القراءة للحصول ع

 

 ) 2022أیار مایو/ – 2021آب /(أغسطس P-EBTلـ 4ئناف للجولة طلبات اإلست
جبات المدرسیة التي لم یتم الحصول علیھا بسبب غیاب  الو لحل محلالمساعدة المالیة  P-EBTمن برنامج  4قدمت الجولة 

متوفرة لألطفال الذین یتلقون وجبات طعام   P-EBT من برنامج 4نت الجولة اإلبالغ عنھ للمدرسة. وكاتم و 19- بكوفید  متعلق
 : إحدى الحاالت التالیةر مخفض عبر عمجانیة أو بس 

 و  ،National School Lunch Programبرنامج إستمارة الدخل أو اإلعتماد المباشر من  •

 و،  ]Community Eligibility Provisionلـ"بند األھلیة الجماعیة" [  اإللتحاق بمدرسة خاضعة •

 و ، 3أو  2للبند  تعمل بموجباإللتحاق بمدرسة  •

 تتالیة.أیام م 5شھدت مدرستھم حالة إقفال أو تخفیض في الساعات لمدة  •

 تھم.تم إبالغھ لمدرسو  19-معذور متعلق بكوفیدب مقابل كل غیا 7.10$ؤھلون وتلقى األطفال الم
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 P-EBTمن برنامج  4الجولة  إستئنافتكررة لطلبات سئلة الماأل
 ختیاره لتقدیم طلب إستئناف؟إلطفلي إسم ماذا أفعل إذا ال أشاھد  •

  عدة مكتب المسا ب ، إتصل  P-EBTستئناف برنامج  إل لة عند تقدیم طلب  د س ئمة المن إذا لم تشاھد إسم طفلك في القا 
وظف مكتب المساعدة بتسجیل المعلومات  م من أجل إنشاء طلب إستئناف. فسیقوم    3210-419-833على الرقم  

  المعلومات صحة  ثبات  إل الة برید إلكتروني بعد المكالمة  طفل داخل النظام. وستستلم رس إسم  الالزمة إلضافة  
لقرار حول    TDHSخطاراً فور إثبات أھلیة طفلك وإتخاذ دائرة  تستلم إ كما س خالل المكالمة  ستیعابھا  إ التي تم  
  قضیتك. 

 دھا طفلي؟تلف عملیة اإلبالغ حسب نوع المدرسة التي یرتاتخھل  •
طفلك یرتاد مدرسة عامة أو خاصة. وتتم كال العملیتان عبر    ما إذا كان نعم، تختلف عملیة اإلبالغ قلیالً حسب 

وإذا كان طفلك یرتاد  .  https://OneDhs.Tn.gov/parentعلى    P-EBTأولیاء أمور برنامج    بوابة 
. وإذا كان طفلك  19- بحاالت غیاب بسبب كوفید   یمكنك طلب إسئتناف لتواریخ محددة متعلقة مة، ف مدرسة عا 

ب عنھا طفلك بسبب  ھر تغی عدد األیام عن كل ش   مكنك طلب إستئناف من حیث د مدرسة خاصة، فی یرتا 
 . 19- كوفید 

 حضور طفلي؟فیھا وضع إشارة  دم طلب إستئناف ألیام تم أقماذا یحدث لو كنت  •
تحمیل وثائق  / على إرفاق نحثك  ور طفلك،  حض   شارة وضع إ ھا  عن أیام تم فی   P-EBTإذا كنت تقدم طلباً إلستئناف  

،  doc.  ،excelبول بأي شكل من الملفات ( . وسیتم الق 19- تثبت أن طفلك كان غائباً خالل تلك األیام بسبب كوفید 
pdf  ،jpeg  ،png  ، مذكرات األطباء، المراسالت اإللكترونیة مع المدرسة أو    خ.). وتشمل أمثلة الوثائق: ل إ

 المدرس. 

  P-EBTلـ 4ف یتم تقدیم طلب إستئناف للجولة یك
مقابل حاالت الغیاب  البرنامج ھ لم یستلم مخصصات ، لكنP-EBTمن برنامج  4إذا كنت تعتقد أن طفلك كان مؤھالً للجولة 

على   ]P-EBT] "P-EBT Parent Portalلبرنامج  أولیاء األمور بوابة"كوفید، فیمكن رفع طلب إستئناف على المتعلقة ب
n.gov/parentThs.DneO  :وإتباع ھذه الخطوات  

یكون  ور بحاجة إلى الحرص على أناألم، سیكون أولیاء P-EBTمن أجل البت بطلب إستئناف لبرنامج  .1
ساباً على بوابة . وإذا لم تكن قد أنشأت حP-EBTابة أولیاء أمور برنامج بو بحسابھم علىموصولین طفلھم/أطفالھم 

بوابة أولیاء  اریإختو ovGn.Ths.DneO :ئ حساباً من خالل زیارة، فیمكنك أن تنشEBT-Pأولیاء أمور برنامج 
 ئناف. لبت بطلب إستمن أجل ا ألمور ابوابة أولیاء فالك ضمن ط وصل أو P-EBTبرنامج  أمور

القائمة من  [اإلستئناف]  Appeal، إختر زر P-EBTة أولیاء أمور برنامج  ما أن تصبح مسجالً لدخول بواب .2
 العلیا.

بقضیة  أن تكون مرفقةوتحمیل الوثائق الثبوتیة التي یجب  امجالبرن مخصصات یھا تفویتالتي تم فیام األقم بإختیار  .3
   الطفل.

ً لكل طفل  تقدیم  یكون  مالحظة:   عدة  ل   واحد إستئناف  یمكنك تقدیم طلب  ال    – طلب إستئناف منفصل إلزامیا
  أطفال. 
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 ؟ P-EBTبرنامج ناف ئتسإل يمتى سأحصل على مخصصات طلب •
 أمور برنامج  ءأولیا خدام بوابةألولیاء األمور إست ، یمكنP-EBT برنامج خ توزیع مخصصاتللتحقق من وضع وتاری

EBT-P من خالل زیارة :arentP/ovG.nThs.DneO  أو اإلتصال بالخط الطارئ لبرنامجEBT-P  على الرقم   
وذلك إصدار المخصصات المطلوبة عبر عملیة تقدیم طلبات اإلستئناف،   TDHSدائرة نوي ت .1-833-496-0661

 أساس متواصل.  على
 

 ماذا أفعل عندما یتم إبالغي بأني بحاجة إلى إرسال وثائق إضافیة؟ •
أیام عمل  5، ستكون أمامك P-EBTبرنامج  یطلب وثائق بعد تقدیمك لطلب إستئناف إلكتروني بریدلة ارسإذا تلقیت 

مدة  خالل  ھالن یتم النظر فیس الیوم الخامبعد  ة مرسلةثیقي وأودیم الوثائق. من تاریخ إرسال البرید اإللكتروني لتق
  معاینة قضیة إستئنافك.

تحمل  یجب أنو BTAppeals.round4.dhs@tn.govPE ة لـضافیالوثائق اإلاجة إلى تقدیم ستكون بح
 :المعلومات التالیة

 رقم ھویة قضیة اإلستئناف •
 إسم الطالب  •
 الوثائق المرفقة •

 
 إلستئناف؟لمبلغ الذي سأتلقاه بناًء على الموافقة على طلبي كم ال •

  19-المتعلقة بكوفیدحاالت الغیاب كل طالب من عدد مبنیاً على ما یخص  P-EBTاف برنامج نئیكون مبلغ إست 
، حتى خرفاوت بین طالب وآواإلثبات من كل مدرسة قد یت عبر عملیة تقدیم طلبات اإلستئناف والمعتمدة.والمقدمة 
على   P-EBTأولیاء أمور برنامج  ة. ولمشاھدة المبلغ الذي قد یتلقاه طفلك، قم بزیارة بوابةسرضمن األ

Onedhs.Tn.gov/Parenthttps:// .بطاقة  على یمكنك التحقق من رصیدكEBT-P  على  
 www.connectebt.com  من خالل اإلتصال بالرقم على ظھر بطاقة   وأEBT-P . 

 
 أو رفضھ؟ EBT-Pكیف أعرف إذا تمت الموافقة على طلب إلستئناف برنامج  •

ضاً  في حال الموافقة، ستتمكن أی رفضھ. و ب الموافقة على طلبك أو  یخبرك ب عبر البرید اإللكتروني  ستستلم إخطاراً  
ء أمور برنامج  أولیا   وابة خولك لب عند تسجیل د خصصاتي]  [م   ”My benefits“على شاشة  من مشاھدة المبلغ  

P-EBT . 
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 )2021حزیران یونیو/  –   2020األول (أكتوبر/تشرین   P-EBTلـ   3ئناف للجولة  طلبات اإلست 
وجبات الطعام المدرسیة التي تم تفویتھا إبتداًء من  لتحل محل المساعدة المالیة  P-EBTمن برنامج    3قدمت الجولة  

 P-EBTبطاقة  التعلم المختلط. وتم إرسال  مدارس أو التعلم اإلفتراضي أو بسبب حاالت إقفال ال   2020ین األول  أكتوبر/تشر 
، تمت إعادة تحمیل ھذه البطاقات بمخصصات P-EBTخالفاً للجوالت السابقة من برنامج  لألطفال المؤھلین عبر البرید. و

 P-EBTمن برنامج    3الجولة    . وكانت البرنامج   ] USDAوزارة الزراعة األمریكیة [فیھ   ت تابع كل شھر    P-EBTبرنامج  
 الذین: مفتوحة أمام الطالب 

 National School Lunch[   سي" البرنامج الوطني للغداء المدر "   جانیة أو بسعر مخفض عبر یتلقون وجبات طعام م  •
Program [  (أو) ھلیة األإرتادوا مدرسة خاضعة لـ"بندة] "الجماعیةCommunity Eligibility Provision .[ 

أیام   5خفض لمدة ال تقل عن ألن المدرسة كانت مقفلة أو تعمل بحضور م یةمدرسى وجبات طعام لوا عللم یحص •
 . 2021-2020 سیةدرتالیة خالل السنة المتم

جدیدة   P-EBTتم إرسال بطاقات ، 2021 . وإبتداًء من مارس/آذارفاوت المبلغ الذي تلقاه كل طالب بناًء على منھج تعلمھوت
 األطفال جمیعناًء على المعلومات التي زودتھا مدارس تینیسي. ولضمان حصول عبر البرید مباشرةً للطالب المؤھلین ب

ون أن طفلھم ألولیاء األمور الذین یعتقد بتمدید مدة تقدیم طلبات اإلستئناف TDHSتقوم دائرة  غذائیة، إستحقاقاتمؤھلین على ال
  .P-EBTمن برنامج  3مؤھل للجولة 

 

 

 P-EBTلـ 3للجولة كیف یتم تقدیم طلب إستئناف 
  -2020(أكتوبر/تشرین األول  لمخصصات البرنامجا اإلطار الزمني عوا طلب إستئناف لھذأولیاء األمور الذین لم یرف 

، مخصصاتلكنھ لم یستلم أي  P-EBTمن برنامج  3والذین یعتقدون أن طفلھم كان مؤھالً للجولة ) 2021ران یونیو/حزی 
 ى الطرق التالیة: بإحد ئناف بإمكانھم رفع طلب إست

. إختر  OneDhs.Tn.Govعلى    DHS Customer Portal enO إللكترونیةاالبوابة على  على اإلنترنت .1
“Access Appeal Online”  ]؛ أوع طلب إستئناف لرفطلب اإلستئناف على اإلنترنت]  الوصول إلى 

 ؛ أو (TTY) 1-800-270-1349أو   )787 (866-8209ل بالرقم إتص الھاتف: .2
r 505 Deaderick Street, 1st Floo ames K. Polk BuildingJارسل إستمارة طلب إستئناف إلى    : البرید  .3

ATTN: Clerk's Office P.O. Box 198996 Nashville, TN 37219-8996 ؛ أو 
 . 355 (866)-6136و أ  )248 (615-7013ستئناف بالفاكس على الرقم ستمارة طلب اإلارسل إ الفاكس: .4

 على:  TDHSیمكن تنزیل إستمارات طلب اإلستئناف من موقع إنترنت دائرة 
Tn.Gov/HumanServices/Information-And-Resources/Dhs-Forms-And-Applications.html 
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 )2020 سبتمبر/أیلول   - یولیو/تموز(  P-EBTلـ   2ئناف للجولة  طلبات اإلست 
ألولیاء   بتمدید مدة تقدیم طلبات اإلستئناف TDHSتقوم دائرة   غذائیة، إستحقاقاتمؤھلین على ال  األطفال جمیعلضمان حصول 

  P-EBTمن برنامج  2إرسال مخصصات الجولة ولقد تم  .P-EBTمن برنامج  2ون أن طفلھم مؤھل للجولة األمور الذین یعتقد
من  2إذا كنت تعتقد أن طفلك كان مؤھالً للجولة و. 2020إلى منازل األطفال الذین كانوا مؤھلین في أكتوبر/تشرین األول  

ان  وك راء الالزم من خالل رفع طلب إستئناف.زال بإمكانك إتخاذ اإلجال ی، فقد P-EBTلكنھ لم یستلم بطاقة  P-EBTبرنامج 
 إذا:  P-EBTمن برنامج  2لجولة مخصصات ااألطفال مؤھلین ل

 تالیة. تأیام م 5المدرسة للتعلم الحضوري لمدة ال تقل عن   قد إرتاد الطفل كان •

ضعة لـ"بند األھلیة كان الطفل مؤھالً لوجبات الطعام المدرسیة المجانیة أو بسعر مخفض، أو إرتاد مدرسة خا •
 ]. Community Eligibility Provisionالجماعیة" [

 

  

 P-EBTلـ 2للجولة كیف یتم تقدیم طلب إستئناف 
وز وأغسطس/آب وسبتمبر/أیلول یولیو/تم (   2للجولة   اإلطار الزمني  عنعوا طلب إستئناف  أولیاء األمور الذین لم یرف

ى الطرق بإحدئناف  ، بإمكانھم رفع طلب إست مخصصات لكنھ لم یستلم أي والذین یعتقدون أن طفلھم كان مؤھالً )  2020
 التالیة:

.  https://OneDhs.Tn.govعلى    One DHS Customer Portal إللكترونیةاالبوابة على  على اإلنترنت .1
 ؛ أو ع طلب إستئنافلرفطلب اإلستئناف على اإلنترنت]  الوصول إلى[ ”Access Appeal Online“إختر 

 ؛ أو (TTY) 1-800-270-1349أو   )787 (866-8209ل بالرقم إتص الھاتف: .2
Deaderick Street, 1st Floor  ames K. Polk BuildingJ 505ارسل إستمارة طلب إستئناف إلى  :البرید .3

ATTN: Clerk's Office P.O. Box 198996 Nashville, TN 37219-8996؛ أو  
 . 355 (866)-6136و أ  )248 (615-7013ستئناف بالفاكس على الرقم ستمارة طلب اإلارسل إ الفاكس: .4

 على:  TDHSیمكن تنزیل إستمارات طلب اإلستئناف من موقع إنترنت دائرة 
Tn.Gov/HumanServices/Information-And-Resources/Dhs-Forms-And-Applications.html 
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 )2020  مایو/أیار –   2020  مارس/آذار (  P-EBTلـ   1ئناف للجولة  طلبات اإلست 
ألولیاء   بتمدید مدة تقدیم طلبات اإلستئناف TDHSتقوم دائرة   غذائیة، إستحقاقاتمؤھلین على ال  األطفال جمیعلضمان حصول 

راء الالزم  إتخاذ اإلج ولیاءؤالء األ ھ زال بإمكانال یقد و .P-EBTمن برنامج  1ون أن طفلھم مؤھل للجولة األمور الذین یعتقد
 إذا: P-EBTمن برنامج  1لجولة مخصصات اان األطفال مؤھلین لوك  من خالل رفع طلب إستئناف.

 )؛ و 19-رونا (كوفیدبسبب فیروس كوأقفلت مدرستھم أبوابھا   •

 . مجانیة أو بسعر مخفضمدرسیة طعام  كان الطفل مؤھالً لوجبات  •

 

 

  

 P-EBTلـ 1للجولة كیف یتم تقدیم طلب إستئناف 
والذین یعتقدون ) 2020مایو/أیار -2020مارس/آذار ( اإلطار الزمنيھذا  عنعوا طلب إستئناف لم یرف  أولیاء األمور الذین

 ى الطرق التالیة:بإحدئناف ، بإمكانھم رفع طلب إستمخصصاتلكنھ لم یستلم أي أن طفلھم كان مؤھالً 

.  https://OneDhs.Tn.govعلى    One DHS Customer Portal إللكترونیةاالبوابة على  على اإلنترنت .1
 ؛ أو ع طلب إستئنافلرفطلب اإلستئناف على اإلنترنت]  الوصول إلى[ ”Access Appeal Online“إختر 

 ؛ أو (TTY) 1-800-270-1349أو   )787 (866-8209ل بالرقم إتص الھاتف: .2
Deaderick Street, 1st Floor ames K. Polk BuildingJ 505 ارسل إستمارة طلب إستئناف إلى   :البرید .3

ATTN: Clerk's Office P.O. Box 198996 Nashville, TN 37219-8996؛ أو  
 . 355 (866)-6136و أ  )248 (615-7013ستئناف بالفاكس على الرقم ستمارة طلب اإلارسل إ الفاكس: .4

 على:  TDHSیمكن تنزیل إستمارات طلب اإلستئناف من موقع إنترنت دائرة 
Tn.Gov/HumanServices/Information-And-Resources/Dhs-Forms-And-Applications.html 
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